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O projeto 1:1 explora a relação entre a galeria Jaqueline Martins e o seu 
contexto urbano através da conexão entre o espaço expositivo e outros locais 
existentes nas suas imediações. Em cada uma das edições do projeto um 
artista é convidado a conceber um trabalho bipartido, que ocupe uma sala 
de exposição na galeria e, simultaneamente, um segundo espaço localizado 
no bairro. Este outro local, com seus próprios usos e funções, é escolhido 
pelo artista e situado a uma distância caminhável da galeria. Deste modo, 
para a compreensão da totalidade da obra é necessário o deslocamento 
do visitante da sala expositiva até esse outro local do bairro ou vice-versa. 
 
Estes trajetos acontecem na Vila Buarque e redondezas, centro de São Paulo, 
área com uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, serviços, 
instituições e outros,1 associados a uma forte diversidade de classes e 
dinâmicas sociais. Tal pluralidade origina um vasto repertório de formas de 
apropriação e vivência do espaço que vão desde a coexistência à fricção 
entre os seus diversos agentes, sejam eles a iniciativa civil, a política pública, 
a especulação privada, ou outros. Se tais redes de relações conferem um 
caráter singular ao bairro, elas também são sintomáticas de processos 
sociais, econômicos e políticos mais abrangentes e que estruturam a cidade 
na macro-escala.
 
Ao criar uma correspondência entre a galeria de arte e uma série de locais 
no seu entorno, o projeto não só pretende potencializar o encontro entre 
os trabalhos dos artistas e as dinâmicas sócio-espaciais do bairro, mas 
também refletir sobre as implicações e significados dessa correlação. Se 
propor uma série de obras que extrapolem o espaço expositivo poderia 
possibilitar uma atuação mais efetiva para lá das estruturas do sistema da 
arte, em contrapartida, estar fora do “cubo branco” nunca esteve tão dentro 
do sistema artístico. Se a arte cada vez mais se dissolve na práxis social 
e não se limita a representar ou comentar o “real”, procurando estar em 
equivalência direta com ele, por outro lado, ela também atinge graus cada 
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Nas imediações da galeria 
encontram-se instituições tais 
como: Santa Casa de Misericórdia, 
Biblioteca Infantojuvenil Monteiro 
Lobato, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, SENAC, Centro 
Universitário Maria Antônia, SESC 
Consolação, FESPSP - Fundação 
Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo, entre outras. Assim 
como locais emblemáticos da 
cidade tais como o Minhocão, a 
praça Roosevelt, entre outros.
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como forma”, p.35. In: Adorno, W. 
T., Notas de Literatura I (tradução 
de Jorge de Almeida), Editora 34, 
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vez mais elevados de institucionalização e comercialização, e esse “real” 
ao qual é equivalente, é quotidianamente exibido e consumido com um 
alcance sem precedentes, tornando-se cada vez mais difícil distingui-lo da 
sua própria representação. 

Tendo estas e outras questões em consideração, a reciprocidade entre a 
galeria e um espaço fora dela, serve tanto como pré-condição para a atuação 
dos artistas, quanto como base para uma reflexão crítica sobre o projeto e 
sobre as especificidades, potencialidades e paradoxos de um estado da arte 
que, no discurso e/ou atuação, está a 1:1 com a “realidade”. Esta reflexão 
é desenvolvida não só através de uma sequência de obras, mas também 
através da correlação entre elas e um corpo de pesquisa estruturado em 
dois grupos de textos apresentados a cada edição; um que discorre sobre 
cada um dos trabalhos exibidos, e o outro que explora as várias acepções 
da noção de 1:1 em relação ao campo da arte. 

Apesar de se estruturar em torno de objetivos pré-estabelecidos, tal 
pesquisa não segue um modelo linear nem trajetórias pré-fixadas, ao 
invés, mantêm-se próxima às reflexões e produções dos artistas, cruciais 
para a deflagração de questões que continuamente (re)orientam e (re)
estruturam os temas, domínios e parâmetros críticos do projeto. Mais 
do que fornecer um ponto de entrada simples para ideias complexas, ou 
cumprir um papel exclusivamente contextual, mediador ou justificativo, a 
sinergia entre os próximos textos e os trabalhos pretende abrir um campo 
de relações e questões que amplifique o encontro com cada uma das obras, 
e também com o projeto na sua totalidade, sem, no entanto, prescrever um 
entendimento único nem abdicar de um imprescindível grau de opacidade. 

“A harmonia uníssona da ordem lógica dissimula a essência antagônica 
daquilo sobre o que se impõe.” 2  
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Nas vitrines do açougue, a putrefação da escultura de carne é retardada 
pela sua refrigeração. O seu posicionamento privilegia o ponto de vista 
propício à observação da “figura” feminina reclinada, que cita a de Henry 
Moore. O leve deslocamento desse ângulo faz com que o vulto familiar 
“desapareça” e suas formas abstratas ganhem prevalência. A decomposição 
das silhuetas femininas das esculturas é acelerada pelo ambiente propício 
para a reprodução e metamorfose das moscas; de ovo (à larva, à pupa) 
até a sua fase adulta e forma familiar. A putrefação das moscas mortas é 
retardada pelos seus exoesqueletos resistentes, que planam imóveis sobre 
as carnes de isopor do Homem em metamorfose, reprodução do esculpido 
por Umberto Boccioni. “Formas Únicas da Continuidade no Espaço” não 
é apenas o culminar da obra desse autor mas também um dos principais 
símbolos do Futurismo, movimento originado na Itália no início do século XX, 
e dotado de uma ideologia estética e política que vangloriava o progresso 
moderno e rompia ferozmente com qualquer tipo de “passadismo”. No 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), o 
gesso da matriz original da escultura de Boccioni é exposto dentro de uma 
vitrine e ali preservado para gerações futuras. Os expositores do Futurama 
estão praticamente vazios, dando a sensação que, a qualquer momento, 
o supermercado poderá fechar definitivamente as suas portas, seguindo o 
destino de algumas de suas filiais.

As esculturas do açougue são feitas a partir da adição de carne moída a 
um molde com o negativo das formas da “Figura Reclinada em Duas Peças” 
de Henry Moore. Moore usou o processo inverso para construir o molde da 
escultura original, escavando e subtraindo matéria de um bloco de gesso 
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As esculturas em bronze fundidas 
após a morte de Boccioni 

encontram-se no MoMA (1931), 
no Metropolitan Museum of Art 
(1942), no MAC USP (1960) e no 

TATE (1972). 
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Filippo Tommaso Marinetti 
(fundador do Futurismo) e Fillìa, La 

gazzetta del popolo, 1930.
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Idem, “Un Pranzo che evitò un 
suicidio” in La cucina Futurista, 

Casa Editrice Sonzogno, 1932.
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A criação de moscas-domésticas é 
preparada e mantida durante todo 
o período de exposição por um 
entomólogo. Os ovos e larvas para 
cultura são coletados da natureza, 
já fazendo parte de ciclos que estão 
ocorrendo de forma natural. A 
libertação das moscas não implica 
nenhum problema do ponto de 
vista ecológico. 
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A imagem de devorar mulheres 
e o desejo de dominar e destruir 

o gênero feminino é uma 
característica de vários escritos 

de Marinetti, entre eles: “Come si 
seducono le donne” (1916) e “Come 

si nutriva l’Ardito” (1930).

compacto. A reprodução da obra “Formas Únicas da Continuidade no 
Espaço” foi feita através de um processo de escavação de um bloco compacto 
de isopor. Inversamente, a escultura original foi moldada por Boccioni 
através da adição gradual de gesso, método que lhe permitiu conferir 
uma gestualidade única às carnes esvoaçantes da figura. Foi a partir desta 
primeira escultura em gesso que se realizaram as suas icônicas versões em 
bronze. A última foi fundida para o museu TATE e trocada com o MAC USP pela 
obra “Figura Reclinada em Duas Peças: Pontos” de Moore.2 As reproduções 
em carne e isopor de ambas esculturas derivam de um esculpir não-autoral, 
sem investimento criativo e baseado em processos de repetição e cópia. 
Inversamente, os seus referentes, as imagens das obras originais, já estão 
imortalizadas num inconsciente coletivo que transcende as contingências de 
suas reproduções, e as conecta diretamente aos fazeres artísticos “originais” 
e a uma genealogia da História da Arte onde os arquétipos do “homem 
caminhando” e da “mulher reclinada” são recorrentes. As moscas não têm 
aparências individuais distinguíveis, uma representa todas e todas possuem 
a mesma banalidade e insignificância que lhes tem garantido, por séculos, o 
mesmo desdém em qualquer lugar. 

As esculturas de carne são um dos pratos propostos pelo Manifesto de 
Cozinha Futurista.3 O texto inicial de “La cucina futurista”,4 relata um 
episódio no qual um indivíduo, mergulhado num profundo desgosto causado 
pelo abandono de sua amante, é salvo do suicídio por seus amigos Futuristas 
através de um banquete “antropofágico” no qual foram servidas várias 
esculturas comestíveis com formas de mulheres.5 Comer tem tanto de pulsão 
animalesca e prazer carnal como de introjeção de códigos sociais. As moscas 
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No açougue do supermercado Futurama, na Vila Buarque em São Paulo, uma vitrine congeladora contém várias esculturas de carne moída, reproduções 
em escala reduzida da obra “Figura Reclinada em Duas Peças: Pontos” (1969-1970) de Henry Moore (1898-1986). Uma vez por semana, uma destas 
esculturas é exposta entre as outras carnes da vitrine refrigerada principal e depois transportada até a uma criação de moscas-domésticas,1 onde é usada 
como alimento para esses insetos. Uma vez por semana, as moscas adultas são retiradas dessa criação e libertadas no bairro da Vila Buarque. Uma vez 
por semana, moscas mortas são coletadas da armadilha luminosa para insetos instalada no mesmo açougue. Uma vez por semana, essas moscas mortas 
são levadas para o espaço de exposição na galeria Jaqueline Martins e espetadas, com alfinetes entomológicos, numa escultura de isopor, reprodução à 
escala real da obra “Formas Únicas da Continuidade no Espaço” (1913) de Umberto Boccioni (1882-1916).                                     [Loop]
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Marinetti declarou guerra à massa 
alimentícia, que, segundo ele, torna 
os homens lentos, melancólicos 
e antiviris. Acreditava que isso 
libertaria a Itália da necessidade 
de importar trigo e ajudaria a 
promover a indústria italiana do 
arroz. Esta proposta sugeria um 
meio alternativo para atingir a 
autossuficiência alimentar Italiana 
e surgia em reação à “Battaglia del 
Grano” (1925) de Mussolini, um 
fracasso econômico e agrícola mas 
um sucesso de propaganda. 
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CONNOR, Steven, Fly, Reaktion 
Books, Chicago, 2006.
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Nos escritos Futuristas a guerra é 
constantemente fantasiada como 
defloração violenta ou copulação 
vigorosa, onde a dor é substituída 

por um êxtase orgásmico, e onde a 
máquina-homem conquista uma 

realidade feminizada. A mulher 
é cooptada para fortalecer essa 

ficção de poder e consistentemente 
apagada como sujeito. Excerto do 

Manifesto Futurista, 1909: “Nós 
queremos glorificar a guerra - única 

higiene do mundo - o militarismo, 
o patriotismo, o gesto destruidor 

dos libertários, as belas ideias pelas 
quais se morre e o desprezo pela 

mulher.”  
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não são animais sociais, não formam enxames; agrupam-se perto de fontes de 
alimento, por exemplo, mas não porque a sua concentração lhes dá qualquer 
benefício mútuo. O alimento não é só um ponto de convergência mas também 
um constructo cultural e o maior dos paradigmas do comportamento moral. 
Implica uma introjeção de horários, quantidades e qualidades daquilo que 
se ingere, assim como dos códigos comensais. O comensalismo denomina 
também uma relação ecológica na qual duas espécies vivem associadas e 
uma delas se aproveita dos restos alimentares da outra, sem prejudicá-la. 
Apesar da vida das moscas parecer incomensurável com a do ser-humano, 
estas são-lhe intimamente comensais, no fim, o Homem é também uma 
mesa espalhada para elas.6  

Na mesa Futurista a comida está para lá da sua função dietética, ela é 
explorada tanto como um meio artístico quanto como instrumento de 
propaganda. A renovação total do sistema alimentar italiano, ambicionada 
pelo movimento, seria, por um lado, uma forma de solidificar o conceito 
de cozinha nacional e garantir uma autossuficiência em relação ao 
abastecimento de alimentos estrangeiros,7 e por outro, um meio para 
preparar, física e psicologicamente, a população para a guerra; exaltada 
pelo Manifesto Futurista como “a higiene do mundo”. A figura masculina em 
marcha de “Formas Únicas da Continuidade no Espaço” é a corporificação 
desse Homem viril e combativo, com seu corpo em armadura aerodinâmica e 
imunizada contra o tempo e a doença.8 A figura feminina de Henry Moore está 
inerte e à mercê do movimento que lhe é conferido pelo deslocamento do 
observador. No homem de Boccioni e na mulher de Moore, o corpo escultural 
deixa de ser um universo autocontido ou claramente circunscrito e os seus 

limites tornam-se permeáveis. As moscas adultas alimentadas pelas figuras 
reclinadas de carne são dispersadas pelo bairro, misturando-se com suas 
congêneres. Independentemente de suas dietas, qualquer mosca-doméstica 
morta na armadilha para insetos do açougue, passa a ser escultura. 

O gosto constitui uma forte memória corporal pois contorna a parte lógica 
e educável da mente e adentra o cérebro primitivo, o lugar do instinto e da 
memória. Memórias de alimentos são ainda mais fortes, pois envolvem todos 
os sentidos. A comida era apenas um dos meios através dos quais o Futurismo 
se adentrava nos costumes quotidianos da população. O homem futurista 
não é um animal de hábitos domesticáveis, nem as moscas. Ao pousar 
imponderadamente na comida, a mosca-doméstica pode contaminá-la com 
inúmeras doenças, propagando-as. O Futurismo disseminou-se por outras 
importantes vanguardas artísticas, tais como o Construtivismo, o Dadaísmo, 
o Surrealismo, e também pelo Modernismo brasileiro. Mas apesar das suas 
contribuições “benéficas” para a disciplina, a sua associação a ideias fascistas 
garantiu-lhe uma reputação “maligna” dentro da História da Arte. O Fascismo 
Italiano serviu como modelo para outros regimes políticos de viés totalitário 
tal como para o “Estado Novo”, implantado no Brasil. Durante séculos as 
moscas ocuparam um lugar maléfico na História Natural, acreditava-se que 
eram a marca de Belzebu, o “Senhor das Moscas”. Acredita-se também que 
a arte adentra tanto o domínio lógico e educável da mente quanto o cérebro 
primitivo e o “fundo da alma” humana, permanecendo com o Homem para 
lá do seu contato imediato e transformando-o à posteriori. Nesta sequência 
lógica, o futuro proclamado pelos Futuristas poderá ter culminado no nosso 
presente.

No açougue do supermercado Futurama, na Vila Buarque em São Paulo, uma vitrine congeladora contém várias esculturas de carne moída, reproduções 
em escala reduzida da obra “Figura Reclinada em Duas Peças: Pontos” (1969-1970) de Henry Moore (1898-1986). Uma vez por semana, uma destas 
esculturas é exposta entre as outras carnes da vitrine refrigerada principal e depois transportada até a uma criação de moscas-domésticas,1 onde é usada 
como alimento para esses insetos. Uma vez por semana, as moscas adultas são retiradas dessa criação e libertadas no bairro da Vila Buarque. Uma vez 
por semana, moscas mortas são coletadas da armadilha luminosa para insetos instalada no mesmo açougue. Uma vez por semana, essas moscas mortas 
são levadas para o espaço de exposição na galeria Jaqueline Martins e espetadas, com alfinetes entomológicos, numa escultura de isopor, reprodução à 
escala real da obra “Formas Únicas da Continuidade no Espaço” (1913) de Umberto Boccioni (1882-1916).                                   
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Sobre a Galeria Jaqueline Martins:
Espaço de pesquisa, documentação, fomento e exibição da produção artística 
contemporânea, a Galeria propõe estratégias curatoriais colaborativas, 
que fomentem o diálogo entre diferentes gerações e distintas perspectivas 
culturais. Mantém como diretriz principal o estímulo às práticas artísticas 
caracterizadas pelo conceitualismo, pela ênfase nos processos, e pela 
postura crítica, e muitas vezes subversiva. Ao integrar pesquisas e práticas 
que confrontam a cena contemporânea em seu programa expositivo, a Galeria 
contempla revitalizar o debate que compreende ações artísticas como zona 
de contato para o exercício de mudanças estéticas, sociais e políticas. 

Sobre o curador:
Bruno de Almeida, 1987, Brasil/ Portugal. Arquiteto e curador. Desenvolveu 
projetos com instituições tais como: Harvard University, Graduate School of 
Design, Cambridge, EUA; Storefront for Art and Architecture, Nova Iorque, 
EUA; Pivô Arte e Pesquisa, São Paulo, Brasil; Galeria Leme, São Paulo, Brasil, 
entre outras. Participou de residências de instituições tais como: Ideas City, 
New Museum, Nova Iorque, EUA, em colaboração com LUMA Foundation, 
Arles, França; Curatorial Intensive, Independent Curators International, Nova 
Iorque, EUA; IMPACT17, PACT Zollverein, Essen, Alemanha, entre outras. 
Próxima residência: TATE Intensive, TATE Modern, Londres, Inglaterra.
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Sobre o artista:
João Loureiro, (Brasil, 1972), é Mestre em Poéticas Visuais (ECA-USP, 2007) e licenciado em Artes Plásticas (FAAP, 1995). Fez individuais como “Gelo para festas”, 
SESC Sorocaba (Sorocaba, 2017), “Pedra que Repete”, Casa da Imagem (São Paulo, 2013), “Fim da Primeira Parte”, Galeria Vermelho (São Paulo, 2011), “Blue 
Jeans”, Projeto Octógono, Pinacoteca do Estado (São Paulo, 2009), “Reaparição”, Paço Imperial (Rio de Janeiro, 2008), entre outras. Participou das exposições 
“Modos de ver o Brasil”, Oca (São Paulo, 2017), “Ao Amor do Público”, Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro, 2016), “Imagine Brazil – Artists Books”, DHC/ART 
Foundation for Contemporary Art (Montreal, 2015), “Vancouver Biennale” (Vancouver, 2014), “Panoramas do Sul - 18º Festival SESC/Videobrasil”, SESC Pompéia 
(São Paulo, 2013), “In Situ – Arte en el Espacio Publico (Argentina, 2012), “MAM na OCA”, OCA (São Paulo, 2006), “Panorama da Arte Brasileira”, Museu de Arte 
Moderna (São Paulo, 2005), entre outras. Recebeu, a Bolsa Vitae de Artes Visuais (2004) e foi premiado no Edital Arte e Patrimônio - IPHAN/MINC/Petrobras 
(2007). 
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