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EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS / SOLO EXHIBITIONS



O lugar costuma ser o Centro, 2020 . curadoria de [curated by] Mario Gioia. Adelina Instituto, São Paulo, Brazil . vista da exposição [exhibition view] . foto [photo]: Ana Bogaciovas

https://www.youtube.com/watch?v=AGmovakVNxo&list=TLGGaNG86ByHE-cwOTA0MjAyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=AGmovakVNxo&list=TLGGaNG86ByHE-cwOTA0MjAyMQ


O lugar costuma ser o Centro, 2020 

curadoria de [curated by] Mario Gioia. Adelina Instituto, 

São Paulo, Brazil vista da exposição [exhibition view] foto [photo]: Ana Bogaciovas



O lugar costuma ser o Centro, 2020 . curadoria de [curated by] Mario Gioia. Adelina Instituto, São Paulo, Brazil . vista da exposição [exhibition view] . foto [photo]: Ana Bogaciovas

https://www.youtube.com/watch?v=6AlG-o1Lmto&list=PLOfFU42PuCZ3qI-CTd0MaH9mP-JwZwovm&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6AlG-o1Lmto&list=PLOfFU42PuCZ3qI-CTd0MaH9mP-JwZwovm&index=6


Entre fissuras, 2018 . curadoria de [curated by] Elaine Tedesco. Galeria de Arte Mamute, Porto Alegre, Brazil . vista da exposição [exhibition view] . foto [photo]: Anderson Astor



Entre fissuras, 2018 

curadoria de [curated by] Elaine Tedesco Galeria de Arte Mamute, 

Porto Alegre, Brazil vista da exposição [exhibition view]  foto [photo]: Anderson Astor



Entre fissuras, 2018 

curadoria de [curated by] Elaine Tedesco Galeria de Arte Mamute, 

Porto Alegre, Brazil vista da exposição [exhibition view]  foto [photo]: Anderson Astor



TOPOFILIAS, 2016 . curadoria de [curated by] Mario Gioia. Museu de Artes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil . vista da exposição [exhibition view] . foto [photo]: Anderson Astor



TOPOFILIAS, 2016 . curadoria de [curated by] Mario Gioia. Museu de Artes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil . vista da exposição [exhibition view] . foto [photo]: Anderson Astor



TOPOFILIAS, 2016 . curadoria de [curated by] Mario Gioia. Museu de Artes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil . vista da exposição [exhibition view] . foto [photo]: Anderson Astor



Passagens, 2015. IEAVI. 4° Prêmio IEAVi, 2015, Galeria Augusto Meyer, Casa de Cultura Mario Quintana,Porto Alegre, Brazil . vista da exposição [exhibition view]. 



EXPOSIÇÕES COLETIVAS/ GROUP EXHIBITIONS



Cá E LÁ... UTOPOS, vista da exposição [exhibition view] MACRS, Galeria Xico Stockinger, 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre RS Brazil



Apague os rastros. Performance em desenho [performance drawing]

Cá E LÁ... UTOPOS, vista da exposição [exhibition view] MACRS, Galeria Xico Stockinger, 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre RS Brazil



Improvisações,, 2019. 

Exercícios de convivência, vista da exposição [exhibition view]. Porão do Paço Municipal de Porto Alegre Porto Alegre RS Brazil



Salta d'água - dimensões críticas da paisage, 2017,

Vista da exposição [exhibition view]. Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Porto Alegre, RS, Brazil



1º Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, 2017.

vista da exposição [exhibition view] Porão do Paço. Porto Alegre, RS, Brazil



INTER | DITO, 2015. Vista da exposição [exhibition view] Galeria de Arte Mamute. Porto Alegre, RS, Brazil



TRABALHOS | WORKS



Que tudo esteja em seu lugar, 2021

Desenho de lápis crayon e grafite sobre papel

[Crayon and graphite pencil drawing on paper]

129.5 x 106.5 cm



Seberi II, 2020

Desenho de lápis crayon e grafite sobre papel

[Crayon and graphite pencil drawing on paper]

198 x 152 cm



Rio de pedras preciosas, 2020

Desenho de lápis crayon e grafite sobre papel

[Crayon and graphite pencil drawing on paper]

200 x 152 cm



Perpétua, 11, 2015

Desenho de lápis crayon e grafite sobre papel

[Crayon and graphite pencil drawing on paper]

195 x 152 cm



Eco, 2019

Desenho de lápis crayon sobre papel

[Crayon pencil drawing on paper]

200 x 76 cm



Periferia, 2020. Instalação – bordas de desenhos realizados entre 2015 e 2020 [Installation - edges of drawings carried between 2015 and 2020]. Aprox.  180 x 180 cm



Rua Demétrio Ribeiro, 1188, 2016

Rua Demétrio Ribeiro, 1194, 2016

Desenho de lápis grafite black sobre papel

[Gaphite black pencil drawing on paper]

130 x 153 cm cada [each]



Av. João Pessoa, 1110, 2019

Desenho de lápis crayon e grafite sobre papel

[Crayon and graphite pencil drawing on paper]

172.5 x 152 cm



Curvatura, 2020. Série Details [from the series Details]. desenho de lápis crayon sobre papel.

[Crayon pencil drawing on paper] 39 x 29.5 cm



Movimento Ascendente, 2020. Série Details [from the series Details]. desenho de lápis crayon sobre papel

[Crayon pencil drawing on paper] 39 x 29.5 cm



Improvisação XII e IX , 2016. Série Improvisações [from the series Improvisações]. 

desenho de lápis grafite sobre papel [graphite pencil drawing on paper] 18 x 23 cm cada [each]



8B Lápis, 2016

8B Lascas, 2016

desenho de lápis crayon e grafite sobre papel [crayon and graphite pencil drawing on paper]. 35 x 100cm cada [each]



O tempo presente pode ser longo?, 2018.

resquícios de pó de grafite, crayon e carvão coletados de 2013 a 2018, em ampulheta de vidro 

[traces of graphite powder, crayon and charcoal collected from 2013 to 2018, in glass hourglass]. 24 x 12 cm



Rua Caldas Junior, 375, 2018.

Desenho de lápis crayon e grafite sobre papel 

[Crayon and graphite pencil drawing on paper]. 500 x 150 cm



Desde o início da sua carreira artística, em 2005, tem criado obras e exposições a partir de caminhadas que realiza pelas cidades investigando a
vegetação urbana. Nesses percursos, em busca de vegetações que surgem nas fissuras, consideradas ervas daninhas, a artista realiza registros
fotográficos que servirão de argumento para os desenhos em grandes dimensões, instalações, objetos e ações. Recentemente, seu interesse está
voltado para pesquisar as relações que estabelecemos com o lugar, o sentido de centro e periferia, e o desenho como resíduo.

Since the beginning of her artistic career, in 2005, she has been creating works and exhibitions based on the tours she takes in the cities
investigating urban vegetation. In these paths, she searches for the vegetation that appears in cracks, considered weeds, the artist makes
photographic records that will serve as an argument for the drawings on large scales, installations, objects and actions. Recently, her interest has
focused on researching the relationships we establish with the place, the sense of center and periphery, and drawing as a residue.

Prêmios, projetos e residências [Awards, projects and residencies]: 2020. 10ª Convocatoria EAC. Residência Artística [Artist Residence] Formato
Sala Taller. Espacio de Arte Contemporáneo. Montevideu Uruguai. 2019. Imersão [Artist Immersion] Ateliê de Gravura do Museu do Trabalho –
abril – Museu do Trabalho, Porto Alegre/RS. 2018. Ocupação RAREFEITA. Residência Artística de PRIMAVERA do CASERO Residência [Artist
Residence] – Parque Nacional de Itatiaia/RJ, Brasil. 2017. Programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo [Artist
Residence] , curadoria [curated by] Eduardo Haesbaert. 2016. 10º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas [Award], Destaque em Desenho e Prêmio
de Incentivo à Produção Plástica, TOPOFILIAS - Salas Negras / MARGS, Porto Alegre RS; Menção Honrosa 4º Prêmio IEAVI [Award] – Incentivo
à produção de Artes Visuais, IEAVI – Instituto Estadual de Artes Visuais do RS. Exposição Passagens – Galeria Augusto Meyer / CCMQ - Porto
Alegre/RS. 2015. Indicação ao IX Prêmio Açorianos de Artes Plásticas [Award] - Destaque em Desenho com a exposição Passagens [Award]-
Galeria Augusto Meyer / CCMQ - Porto Alegre/RS. 2011. 10º Salão Nacional de Arte - Referência especial do júri [Award] - Museu de Arte
Contemporânea de Jataí – Jataí/GO. 2009. 7ª Bienal do Mercosul | Residência artística pelo Programa de Residências Artistas em
Disponibilidade [Artist Residence] - Projeto TDUEPURC Riozinho #3 – Riozinho/ RS.

Principais Exposições [Main Exhibition]: 2020. O lugar costuma ser o centro (individual) [solo], curadoria [curated by] Mario Gioia - Adelina
Instituto, São Paulo/SP Brasil. 2019. Ateliê de Gravura - Da tradição à experimentação - Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre/RS; Exercícios de
convivência - Porão do Paço Municipal de Porto Alegre, Porto Alegre/RS. 2018. Entre fissuras (individual) [solo], curadoria [curated by] Elaine
Tedesco - Galeria de Arte Mamute, Porto Alegre/RS; Processos Abertos – Galeria de Arte Mamute, Porto Alegre/RS. 2017. Salta D’água –
dimensões críticas da paisagem – Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Porto Alegre/RS. 1º. Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea –
Seleção mostra coletiva - Paço Municipal, Porto Alegre RS; Artistas do Rio Grande do Sul. Curadoria [curated by] Paulo Amaral - Czech Centres
Prague | Praga - República Tcheca; Do abismo e outras distâncias – Galeria de Arte Mamute, Porto Alegre/RS; Alinhando desorientando – 25
anos do MACRS – MACRS, CCMQ, Porto Alegre RS. 2016. TOPOFILIAS (individual) [solo], curadoria [curated by]Mario Gioia – Salas Negras,
Museu de Arte do RS (MARGS), Porto Alegre/RS; Projeto Quadro Branco (individual) [solo] – StudioClio, Porto Alegre/RS. 2015. Passagens
(individual) [solo], texto crítico [critical text] Sandra Rey – Galeria Augusto Meyer, IEAVI/CCMQ, Porto Alegre/RS; INTERDITO Galeria de Arte
Mamute, Porto Alegre /RS e Museu Universitário de Arte MUna – UFU, Uberlândia/MG. 2014. De longe e de perto – Galeria de Arte Mamute,
Porto Alegre/RS; Da matéria sensível – Afeto e forma no Acervo do MARGS. MACRS, Porto Alegre/RS. 2013. Entre: Curadoria A – Z. Museu de
Arte Contemporânea do RS - CCMQ, Porto Alegre/RS. 2011. 10° Salão Nacional de Arte. Museu de Arte Contemporânea de Jataí, Jataí/GO.
2010. 19° Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal de Porto Alegre. Câmara Municipal de Porto Alegre. Porto Alegre/RS; 61° Salão de Abril
– Instalação do Grupo Desvenda, trabalho “Perecíveis”. Galeria Antônio Bandeira. Fortaleza/CE; Observatório 2010 - Espaço Cultural Usina do
Gasômetro / Galeria do 4° Andar. Porto Alegre/RS. 2008. A novíssima geração. Museu do Trabalho. Seleção por edital. Porto Alegre/RS. Site:
www.claudiahamerski.com
CV : https://www.claudiahamerski.com/cv

Claudia Hamerski, Seberi/RS

1980, Seberi - RS. Vive e trabalha [lives and Works in] em Porto Alegre, Brasil.

E-mail ihclau@gmail.com | cel +55 51 998391919



Walkabout

________________________________________

Para O lugar costuma ser o centro, Claudia Hamerski apresenta novos desdobramentos e abordagens
em seu corpo de obra, agora mais colorido e ligado a uma ideia de origem e identidade. A
fundamentação no desenho permanece, mas a investigação da paisagem lateral, periférica e menor,
além de um comportamento multifacetado em termos de linguagem, podem ser destacados. O
processo como dado basilar e disparador de configurações outras, tanto conceituais como plásticas,
não pode ser esquecido. A estreia da artista gaúcha em individuais em São Paulo notadamente
surpreenderá quem a conhece apenas pelo virtuosismo dos grandes trabalhos em PB, que a fizeram
reconhecida inclusive com premiações, como o Açorianos (categoria desenho), em 2016.

Inicialmente, as experiências cromáticas. Após a participação no Programa Artista Convidado do Ateliê
de Gravura da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, Claudia desenvolveu séries utilizando a cor e
dotadas de mais leveza que peças anteriores. Importante realçar que o lócus catalisador das obras foi
Seberi, cidade natal da artista localizada no norte gaúcho. Numa postura mais solta e com o uso de
novos materiais, como o pastel seco, os desenhos abrigam uma sensação de liberdade, talvez por uma
aproximação identitária entre a autora e o sítio de onde as imagens foram coletadas e, agora, no lugar
da arte, ressignificadas. Também ressoam renovadas influências, como os desenhos sintéticos ao
extremo do norte-americano Ellsworth Kelly (1923-2015), além da produção de artistas-viajantes e
botânicos como a das britânicas Margaret Mee (1909-1988) e Maria Graham (1785-1842).

Ainda em cor e borrando os limites do quadro e do tridimensional, Claudia apresenta desenho alto, de
médio porte. A artista lembra que ele parece uma cascata e que guarda os vestígios do fazer e da
criação. Em um jogo de esconder/evidenciar, fragmentos matéricos de cor se espalham pela superfície
anteriormente alva e se estendem por “barrigas” que ajudam a aproximar a peça do tridimensional. Tal
trabalho remete a peças anteriores feitas por ela, como 8B, quando lápis de grafite justapostos (e
anteriormente usados na feitura de obras) compunham um estranho skyline, que tanto pode comentar
o esgotamento dos processos produtivos (e artísticos, por extensão) como trazer certa melancolia frente
aos severos e tumulares horizontes metropolitanos. Agora em Eco, título do desenho, Claudia parece
agregar uma magia da cor para amenizar uma aridez do cotidiano que nos solapa rotineiramente.



A urbe não deixa de ser um dado em Periferia, peça instalativa que surge no centro do espaço
expositivo da Adelina. Compilação de descartes variados no processo do ateliê, os retalhos de desenho
criam um trabalho que não deixa de ser irônico com o triunfo de nossa herança construtiva em artes.
Também lida com as contradições entre centro e periferia em variadas camadas de leitura – além de
remeter ao título da mostra.

“A importância do lugar para movimentos sociais, para a constituição de identidades culturais, para
resistências, contrapontos, sonhos, renovações, devaneios e liberdades está justamente na sua
indissociabilidade com nossa experiência e, consequentemente, com nossa existência, ou seja, com o
que somos. E para continuarmos sendo, o lugar costuma ser o centro” ¹, escreve Eduardo Marandola
Jr. em volume do geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan, pensador-chave na conceituação da obra da
artista.

Em O lugar..., Claudia, contudo, não se omite ao exibir grandes desenhos em grafite sobre papel que a
tornaram um nome destacado na cena de arte contemporânea do Sul brasileiro. A partir de registros
fotográficos feitos quase ao estilo da street photography, ervas daninhas, cantos de mato e vegetações
relegadas a um meio-fio de qualquer cidade tornam-se, por ampliação e construção da artista,
panoramas de dimensões avantajadas, que são representados com uma pujança selvática. Um inferno
verde em preto e branco, com títulos que remetem aos logradouros em que as imagens foram
captadas, geralmente ruas de intensa circulação. Nessas paisagens imaginárias, Claudia vai formando,
pouco a pouco, uma nova coleção de cenários à margem, mínimos, que adquirem outras presenças. A
paisagem contemporânea – urbana, ruidosa, cheia de rastros e vestígios que não podem ser apagados
– revela então uma vontade da natureza a não se submeter, mesmo que em escalas minúsculas. Um
elogio da resistência e da deriva. Como nos lembra o italiano Francesco Careri: “Uma natureza em que
a paisagem pela qual se acabou de passar já foi transformada em uma nova paisagem, onde também
nossa presença é causa de novas mudanças e, onde, para caminhar, é preciso ter uma estratégia ou –
ao menos – um ritual”².

TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar - A Perspectiva da Experiência. Eduel, Londrina, 2013, p. 9 e 10
CARERI, Francesco, Caminhar e Parar. São Paulo, Gustavo Gili, 2017, p. 14.

Mario Gioia



Walkabout

________________________________________

In “O lugar costuma ser o centro” (The place is usually the center), Claudia Hamerski presents new
developments of her work, now more colourful and connected with the idea of origin and identity. Her
process is still based on drawings, but her investigations of smaller, peripheral landscapes and her
multifaceted approach towards language are emphasized now. The procedures the artists employs as
triggers for new conceptual and visual configurations cannot be forgotten. Hamerski, originally from Rio
Grande do Sul, is presenting her first solo show in São Paulo, which will surprise the audience that
already knows her production due to the virtuosity of the large black and white works that earned
recognition, including the art prize Açorianos (drawing category), in 2016.

Initially, she experimented with chromatic experiences. Then, she participated in the Programa Artista
Convidado do Ateliê de Gravura of the Iberê Camargo Foundation, in Porto Alegre, where she worked
using color, resulting in softer series than her previous pieces. It is important to point out that the
catalyst for her works was her hometown, Seberi, located in the northern region of the state. In a more
relaxed posture, using new materials such as dry pastel, the drawings carry a sense of freedom,
perhaps due to the proximity between their author and the location they were based on, now reframed
in an artistic context. This series also evokes renowned artists, such as Ellsworth Kelly (1923-2015)
and his synthetic drawings, or the botanists and artists that formed artistic missions like Margaret Mee
(1909-1988) and Maria Graham (1785-1842).

Still using color and blurring the boundaries between two and three-dimensional works, Claudia
presents one tall, medium drawing. She associates it with a cascade that treasures the vestiges of its
own creating, process. Like in a hide and seek game, material fragments of color spread out throughout
the once-white surface, expanding through “paunches” that turn the piece towards a three-dimensional
aspect. This work echoes previous ones, such as 8B, in which overlapped graphite pencils (that were
used for earlier drawings) compose a strange skyline that can refer to the exhaustion of the creative
process, or bring about a melancholic feeling in the face of harsh and tomb-like metropolitan horizons.
Now in “Eco” (Echo), the artist seems to add the magic of color to relieve the dryness of a daily life that
routinely undermines us.



The urban context is still present in “Periferia” (Periphery), an installation that emerges in the middle of
the exhibition space. It is composed of a compilation of materials she discarded in her studio – the
scraps of earlier drawings create a piece that carries certain irony towards our constructive heritage in
the arts. It also deals with the contradictions between the center and the periphery, in different layers of
interpretation – while also referring to the title of the show.

“The importance of the place for grassroots movements, for the formation of cultural identities, for
resistances, counterpoints, dreams, renewals, reveries, and freedoms, is precisely in its indissociability
from our experience and, consequentially, from our existence – that is, from what we are. And in order
for us to continue to be, the place is usually the center”¹, writes Eduardo Marandola Jr. in the preface
of the book by the Chinese-American geographer Yi-Fu Tuan, a key reference in the artist’s research.

In “O lugar…” (The place…), Claudia, however, doesn’t shy away from showing the large graphite
drawings on paper that earned her recognition in the Brazilian contemporary art scene. From
photographs that resemble the street photography style, weeds, bushes, and neglected vegetations in
sidewalks, through the artists magnification and construction, large panoramas of vigorous lush
wilderness – a green inferno in black and white, with titles that allude to the high-flow streets where
the photos were originally taken. In these imaginary landscapes, Claudia builds on, little by little, a new
collection of sceneries on the edges. The contemporary urban scape is filled with traces, vestiges that
cannot be erased, revealing nature’s will to resist, even if in the tiniest of scales. As the Italian artist
Francesco Careri states: “A nature where the landscape which one passes through has already been
transformed into a new landscape, where also our presence is the cause of new changes and, where,
in order to walk, one must have a strategy or, at least, a ritual”².

TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar - A Perspectiva da Experiência. Eduel, Londrina, 2013, p. 9 e 10
CARERI, Francesco, Caminhar e Parar. São Paulo, Gustavo Gili, 2017, p. 14.

Mario Gioia




