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Zipper Galeria (SP) abre calendário de 2022  
a partir do dia 15, com duas exposições:  
13º SALÃO DOS ARTISTAS SEM GALERIA e 
CORPOS MÚLTIPLOS NA CONSTRUÇÃO 
DA PAISAGEM, de Evandro Angerami
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13º SALÃO DOS ARTISTAS SEM GALERIA 
A 13ª edição do Salão dos Artistas Sem Galeria, pro‐
movido pelo portal Mapa das Artes, realiza, a partir do 
dia 13, na Lona Galeria de Arte, e do dia 15, na Zipper 
Galeria, ambas em São Paulo, as duas exposições si‐
multâneas com obras dos 10 artistas selecionados para 
essa edição do evento. As mostras ficam em cartaz até 
19 de fevereiro.  
 
Participaram do júri André Niemeyer, Julie Dumont, 
Paulo Gallina e Washington Neves selecionou os artistas 
Bruno Gularte Barreto (RS), Cláudia Lyrio (RJ), Cynthia 
Loeb (SP), Diogo Santos (RJ), Igor Nunes (RJ), Kika Diniz 
(RJ), Liz Lopes (RJ), Luiza Kons (PR), Paulo Jorge 
Gonçalves (RJ) e Ronaldo Marques (SP). 

O Salão dos Artistas Sem Galeria tem como objetivo 
avaliar, exibir, documentar e divulgar a produção de artis‐
tas plásticos que não tenham contratos verbais ou for‐
mais (representação) com qualquer galeria de arte na 
cidade de São Paulo. O Salão tradicionalmente abre o cal‐
endário de artes em São Paulo e é uma porta de entrada 
para os artistas selecionados no circuito das artes. 
 
SOBRE O MAPA DAS ARTES 
Criado em 2004 pelo jornalista Celso Fioravante, o Mapa 
das Artes (www.mapadasartes.com.br) é o portal de 
artes visuais mais completo do Brasil, com programação 
e serviço de museus de todos os estados do país. O site 
dispõe de seções diversas, como a dedicada aos salões 
de arte, com datas e editais; a seção Curtas, com 

Na página anterior, da esquerda para a direita: exposição “13º Salão de Artistas sem Galeria”, Kika Diniz,  
Marcia, ajuda aí; exposição “Corpos múltiplos na construção da paisagem”, Evandro Angerami, Auto-retrato                       
Fotos: Divulgação

Da esquerda para a direita: Diogo Santos, Será que cabe a alguém duvidar da dura arquitetura do tempo?;  
Igor Nunes, Régua máxima; Ronaldo Marques, Listras                                                              Fotos: Divulgação

http://www.mapadasartes.com.br
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matérias e serviço sobre acontecimentos, eventos e as‐
suntos de interesse do público de artes visuais; além 
das colunas Supernova, com notas quentes; e seções 
dedicadas a eventos, mercado de arte, prêmios, per‐
sonalidades, política cultural, arquitetura, web, 
patrimônio, polêmicas, críticas e notícias diversas de 
artes plásticas editadas nos principais veículos jornalís‐
ticos do mundo. Sua cobertura abrangente faz do Mapa 
das Artes uma peça fundamental para o desenvolvi‐
mento do circuito brasileiro de arte. 
 
SERVIÇO 
13º SALÃO DOS ARTISTAS SEM GALERIA 
15/01 a 19/02/2022 
Zipper Galeria 
www.zippergaleria.com.br 
zipper@zippergaleria.com.br 
R. Estados Unidos 1494, Jardim América / SP 
Tel.: (11) 4306‐4306 
Segunda a sexta, 10h/19h; sábado, 11h/17h 
 

CORPOS MÚLTIPLOS  
NA CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM 
A individual do artista Evandro Angerami, inserido no 
programa Zip’Up, reúne um conjunto de trabalhos que 
reforça a subjetividade do artista na abordagem da 
paisagem. Em fotografias, objetos e pinturas, ele revela 
uma realidade continuamente construída, dentro e fora 
do campo artístico. Por si, a paisagem é produzida ao 
longo do tempo pela relação entre dinâmicas naturais 
e sociais. Mas Evandro Angerami adiciona uma camada 
a mais neste universo material e simbólico: o artista in‐
sere elementos que ora se misturam à paisagem, ora 
rompem sua continuidade; ele procede operações par‐
ticulares, ligadas às práticas contemporâneas, para criar 
sua poética construtiva. 
 
“A paisagem aqui é abordada como múltiplos corpos – 
e vice‐versa – que, como receptáculos sensoriais, se cons‐ 
troem nos contrapontos das imagens, neste imperativo 
contemporâneo de vê‐las e preservá‐las da densidade 
irredutível da matéria e do enigma dos questionamen‐
tos do artista contemporâneo”, escreve Andrés Hernández, 
que assina a curadoria da exposição. 
 
O PROGRAMA ZIP’UP  
Idealizado em 2011, um ano após a criação da Zipper 
Galeria, o programa Zip’Up é um projeto experimental 
voltado para receber novos artistas, nomes emergentes 
não representados por galerias paulistanas. O objetivo 
é manter a abertura a variadas investigações e aborda‐
gens, além de possibilitar a troca de experiência entre Luiza Kons, Você não retornará a esta casa            

http://www.zippergaleria.com.br
http://zipper@zippergaleria.com.br
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artistas, curadores independentes e o público, dando 
visibilidade a talentos em iminência ou amadureci‐
mento. Em um processo permanente, a Zipper recebe, 
seleciona, orienta e sedia projetos expositivos, que ao 
longo dos últimos anos somam mais de cinquenta ex‐
posições e cerca de 70 artistas e 30 curadores que ocu‐
param a sala superior da galeria. 
 
SOBRE O ARTISTA 
Evandro Angerami (São Paulo, 1979) é mestre em Fine 
Arts pela New York University, artista visual e arte edu‐
cador. Entende arte e educação como agentes de trans‐
formação em um mesmo processo contínuo dentro da 
sociedade. O artista tem como eixo poético conceitos 
como ancestralidade, identidade, natureza primordial 
e ecologia. Seu trabalho é dividido entre o ateliê e as 
atividades ao ar livre, muitas vezes com as comu‐
nidades locais e indígenas brasileiras. 
 
SOBRE O CURADOR 
Andrés I. M. Hernández nasceu em Cuba e desde 1998 
mora e trabalha em São Paulo. É curador, pesquisador, 
professor e crítico de arte, tendo atuado também como 
artista visual em projetos individuais e parcerias com 

Tania Bruguera e Laura Lima, por exemplo. Doutor e 
Mestre em Teoria, Crítica e Produção em Artes Visuais 
é autor da trilogia de OBRAS COMENTADAS – MAMSP, 
MUnA‐UFU e Avanti Campinas. Trabalhou na área de cu‐
radoria e exposições na Bienal de Havana (Centro de 
Arte Contemporáneo Wifredo Lam), Museu de Arte 
Moderna de São Paulo e Luciana Brito Galeria. Curador 
independente desde 2013 e curador chefe do SUBSOLO 
Laboratório de Arte. Os desafios na inserção da pesquisa 
artística ampliada dos agentes artísticos contem‐
porâneas e os tensionamentos conceituais e espaciais 
recorrentes constituem o epicentro de seus projetos. 

 
SERVIÇO 
Zip’Up: CORPOS MÚLTIPLOS  
NA CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM 
15/01 a 19/02/2022 
Zipper Galeria 
www.zippergaleria.com.br 
zipper@zippergaleria.com.br 
R. Estados Unidos 1494, Jardim América / SP 
Tel.: (11) 4306‐4306 
Segunda a sexta, 10h/19h; sábado, 11h/17h

Evandro Angerami, Instalação Auto-retrato                                                                           Foto: Divulgação

http://www.zippergaleria.com.br
http://zipper@zippergaleria.com.br

