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M i n h a  p r o d u ç ã o  é 
informada pela literatura, 
h i s t ó r i a  d a  a r t e  e 
autobiografia misturada à 
autoficção. A materialidade 
da prática pode assumir 
diversos suportes: pintura, 
escrita, escultura, áudio, 
intervenção na cidade. 
Atualmente, sou residente 
do programa Pivô Arte 
Pesquisa, onde desenvolvo 
o projeto de podcast sobre 
literatura erótica: Pivote. 



RIMB GRUB VIT GRUB AT, 2018, óleo, giz e carvão sobre tela, 110 x 170 cm 



CPL, 
2018 
Óleo 
e acrílica 
sobre tela 
150 x 
195 cm 



ESFINGE DE ÉDIPO ÀS MONTANHAS, 2018-20 
óleo, carvão e letra-set sobre linho 
80 x 140 cm total 
 



T.MERCIER / ADÃO, 2020 
        Óleo sobre tela 
15 x 24 / 40 x 30 cm 
 



MULHER ABISSÍNIA, 2018 / CARTA 
ABISSÍNIA, 2019 
  Óleo sobre tela 

30 x 25 / 25 x 30 cm 
 



PRIAPUS, 2014-2019 
Óleo sobre tela 
40 x 30 cm 
 
NAPOLEON (1927), 2019 
Óleo sobre linho 
150 x 130 cm 
 



PIAZZAS, 2018 / ROCHE, 2020 
Óleo sobre linho / sobre tela 
25 x 20 / 24 x 16 cm 
 



O FENO DE VAN GOGH, 2019 
Óleo sobre tela 
24 x 60 cm total 
 
SUN SUN, 2019 
Óleo sobre tela 
40 x 50 cm 
 



bordados a mão, 2018-continua 



abetardas, 2019 











ABETARDAS, 2019 
Acrílica sobre argila 
Dimensões variáveis 
 





Série ASAS AO SOL 
POENTE, 2019 
Acrílica sobre 
quartinhas de barro 
Variáveis 
 





A exposição coletiva curada por Thierry Freitas 
inclui quatro artistas que trazem a seus trabalhos 
dimensões autobiográficas. Nela, mostro as 
séries Abetardas e Asas ao Sol Poente, nas quais 
apresento decorrências tridimensionais da minha 
pintura em grafismos e imagens figurativas de 
personagens da cultura tais como Rimbaud e 
João Gilberto, misturadas às imagens de jarros e 
símbolos da cultura greco-romana, fonte de meu 
interesse e pesquisa correntes. Ambos trabalhos 
são obras que, para mim, instituem ‘processos de 
invocações e proteção’, como se estivessem – os 
objetos – imantados e assumissem características 
quase religiosas de proteção e cura.  



Os Coroados, 2019 
KURA ARTE  & PINGA 







 
 
MORINGA II 
TUNIS E O 
DECAPITADO, 
 2019 
Acrílica e lápis 
sobre moringa 
antiga 
40 x 32 x 30 cm 
 



EMBUSTE, 2019 
Acrílica sobre cabos de martelo 
e quartinha de terracota 
66 x 66 x 16 cm total 
 



Umbigo do Desejo, 2019 
QUADRA 







RONI HORN, 2018 
Óleo sobre linho 
45 x 40 cm 
 





Caixeta, 2015-2019 é um trabalho composto por 
mais de 600 páginas impressas de conversas de 
WhatsApp entre o artista e seu amor à época. 
Ambos personagens são nomeados folha a folha e 
compartilham com o espectador nuances de humor, 
expectativas, declarações e brigas. Ao fim, a relação 
de um pouco mais de 6 meses é resumida em 
páginas acopladas em uma caixa de acrílico à 
disposição do espectador. A apresentação é sobre 
uma prateleira de madeira para interação do público. 



CAIXETA, 2015-2019 
Papel e caixa de acrílico 
10 x 36 x 27 cm 
Edição de 5 
Link para ler um trecho: 
https://issuu.com/chiaratti/docs/trecho_caixeta  
 
 
 



pivote, 2020 
> residência pivô 





PIVOTE, 2020-em processo 
h"ps://open.spo+fy.com/show/7lqyvjC4MBpYhtVsNQJLci	



 
 
 
Como processo de pesquisa de residência remota 
no primeiro ciclo de 2020 no Pivô, decidi criar 
um podcast chamado Pivote. Semanalmente, 
apresento um novo episódio contendo exercícios 
de contos homoeróticos gravados e editados por 
mim, seguidos, às vezes, por entrevistas a 
escritores, professores e pesquisadores do meio. 
O podcast me permite juntar dois assuntos que 
sempre permearam o meu processo: a literatura e 
o erotismo. 



cachorro valete, 2019 



CACHORRO VALETE, 2020-em processo 
Impressão offset sobre painel de madeira 
90 x 60 cm cada 
 









 
O trabalho, ainda em processo, simula pôsteres 
de filmes fictícios, criados por mim – desde as 
fotografias/desenho, nomes e design – em uma 
mistura narrativa com dados autobiográficos. Os 
nomes dos atores, por exemplo, invocam de 
maneira cifrada antigos amantes. Os diretores, 
contudo, são diretores cinematográficos 
conhecidos e cujas estéticas de seus filmes são, a 
certa medida, reproduzidas aqui. A ideia é 
apresentar diversos pôsteres em uma instalação 
que evoque a locadora de filmes, hoje já em 
extinção, de forma a misturar narrativas em uma 
autoficção visual e nostálgica. 



rivolvita, 2018 
> residência palazzo monti  



BRIXIA, 2018 
Acrílica e lápis sobre linho 
280 x 500 cm 
 









SKETCHBOOK II 
Rimbaud Verlaine Rivolvita, 2018 
Acrílica e lápis sobre linho 
150 x 140 cm 
 



SKETCHBOOK I 
Cavafy, 2018 
Acrílica e lápis sobre linho 
150 x 140 cm 
 



Parênteses peregrinação 



Parênteses peregrinação 



Durante a minha estadia de um mês na 
Residência Palazzo Monti, em Brescia, na Itália, 
me debrucei sobre as leituras da obra e biografia 
do poeta simbolista francês Arthur Rimbaud 
(1854-1891) e seu famigerado e tumultuoso caso 
amoroso com o também poeta Paul Verlaine 
(1844-1896). Intitulado rivolvita, o projeto se 
restringiu a pinturas e desenhos em acrílica, óleo, 
carvão e lápis sobre telas de linho sem chassi, em 
uma composição que mescla figuração e 
abstração nas obras Sketchbook, e em retratos de 
menor escala como Rimb e Abyssinian Woman - 



retratos de personagens da narrativa biográfica 
de Rimbaud: o próprio poeta em autoexílio na 
África no final de sua vida e sua companheira 
local durante os seus últimos anos na Abissínia, 
respectivamente. Vale dizer que a residência 
culminou em uma ‘peregrinação’ à cidade-natal 
do poeta, em Charleville-Mézières, na França.  
O resultado da residência foi mostrado na 
exposição homônima na Galerie21, em Livorno, 
Itália, em fevereiro de 2019.  



Hotel Esfinge, 2018 













ROBERTO PIVA, PIAZZAS 
Segunda edição, Kairós 
editora: 1980 
Capa com fotografia de 
estátua de DANTE,  
Praça D. José Gaspar 



estátua de DANTE com 
pintura ESFINGE, 

Praça D. José Gaspar 





Desenho anônimo 
encontrado: a ESFINGE 



CLAUDIO WILLER, aula aberta sobre o Acaso Objetivo no Tapera 
Taperá, set 2018 



arte_passagem é a ocupação artística de uma 
vitrine na Galeria das Artes, no centro de São 
Paulo, onde periodicamente um artista é 
convidado a intervir através de propostas que 
dialoguem com o entorno do centro da cidade. 
Para a minha intervenção, me baseei em pesquisa 
na poesia dos escritores marginais da década de 
1960-70, Roberto Piva (1937-2010) e Claudio 
Willer (1940), que viviam a cidade como 
elemento disparador da criação a partir de 
encontros e deambulações pelo centro de São 
Paulo, pautados pelo conceito do “Acaso 
Objetivo”, do Surrealismo. 



Nesse sentido, criei uma vitrine que instigava o 
espectador a percorrer o entorno da galeria e a 
observar objetos simbólicos escondidos ao 
transeunte desatento (o leão mitológico de São 
Marcos na esquina da r. 7 de Abril com a r. 
Bráulio Gomes e a estátua de Dante Alighieri, na 
Praça Dom José Gaspar). A pintura Esfinge não 
só simbolizava essa “descoberta”, mas também 
reproduzia um desenho misterioso que encontrei 
nas imediações e repliquei em pinturas coloridas 
soltas pelo centro, que ao passar do tempo eram 
carregadas espontaneamente para outras ruas e 
avenidas da cidade. 



CV 



 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: 2019 Os  
Coroados, Kura Arte, diálogos entre arte e 
moda, Pinga, São Paulo / 2019 Umbigo do 
Desejo, Quadra, Rio de Janeiro / rivolvita, 
Galerie21, Livorno, Itália / 2018 Hotel Esfinge. 
arte_passagem, São Paulo / 2014 Para espantar 
fantasmas. Centro Cultural, Birigui / 2013 
Delta Libros, Buenos Aires. EXPOSIÇÕES 
COLETIVAS: 2020 Suave Coisa Nenhuma, 
OMA Galeria, São Bernardo / Pazzo Palazzo, 
Palazzo Monti, Brescia, Itália / Galerie21, 
Livorno, Itália / 2018 46º Salão de Arte 
Contemporânea Luiz Sacilotto, Santo André / 



 

2018 O Maravilhamento das Coisas. Galeria 
Sancovsky, São Paulo / 2017 O Caminho da 
Estrada Real, a duo exhibition with Daniel 
DiFerdinando. Breu, São Paulo / 2016 SIM, a 
duo exhibition with Julia Brandão. PHD 
Galeria, São Paulo / 2015 Me Encantaría 
Sentir Algo. PHD Galeria, São Paulo / 2015 
Uno. Convoi, Buenos Aires Delta Libros, 
Buenos Aires. RESIDÊNCIAS E PRÊMIO: 
2020 Pivô / 2020 Villa Lena Foundation, 
Itália / 2018 Palazzo Monti, Brescia, Itália / 
2018 46º Salão de Arte Contemporânea Luiz 
Sacilotto, Santo André, [Prêmio Aquisição] 
 



 

EDUCAÇÃO: 2007-2012 Imagem e Som, 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) / 2010 Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Buenos Aires (UBA) 




