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Sorry, had to go to work, 2008 
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Heterogêneo Repartido / "Árvore", 2015 
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A Galeria PILAR apresenta a exposição Trabalhe – ,  Faça + (S istemas muito (anti)  produtivos)  que 
reunirá a produção de 13 art istas de diversos países (Cuba, Espanha, Brasil, Argentina, Peru, Venezuela, 
Portugal e Alemanha). Essa mostra surge da pesquisa sobre as condições do trabalho do artista contemporâneo, 
realizada pela curadora Marta Ramos-Yzquierdo (ES).  
 
Como parte desse projeto, Marta está realizando uma reflexão no próprio conceito de trabalho artístico, suas 
caraterísticas e quais são as que se colocam como quebra de paradigmas e vanguarda de pensamento. Fica 
assim aberta a pergunta sobre como então se insere o trabalho artístico no nosso sistema sócio-econômico e 
laboral, e além, como propor novos sistemas.  
 
A exposição,  Part ir  do erro, foi um primeiro capítulo dessa preocupação, realizada também na galeria Pilar 
em outubro de 2014. Nessa ocasião os artistas convidados trabalharam sobre a ideia de a arte nos permitir 
colocar além dos marcos normativos, o lugar do "errado", como lugar de analises, critica e proposta de modelos 
atuais.  
 
Agora, como uma segunda possibilidade de reflexão, a discussão parte da cisão da ideia de produtividade. Se o 
valor para medir o sucesso é o estabelecimento de processos que gerem mais e de forma eficiente, o paradigma 
residiria em como produzir não estando atrelado a essas premissas de eficácia e eficiência. Duas das atitudes 
que não seriam então lógicas nesse contexto seria conceber produções baseadas em “não fazer nada”, que 
seria ineficaz, ou em “fazer algo ilógico”, que seria ineficiente. As obras e projetos que serão apresentados na 
exposição terão essas duas estratégias no fazer artístico como guias. Desse jeito, conceitos como 
profissionalização, trabalho em rede, produtividade, autoria ou signo serão apresentados através de narrativas, 
metáforas e os próprios fazeres dos artistas.  
 



SERVIÇO: 
 
Exposição Coletiva: TRABALHE – FAÇA + / SISTEMAS MUITO (ANTI)PRODUTIVOS  
Curadoria: Marta Ramoz-Yzquierdo 
Inauguração: 16 de agosto de 2016, 11 as 19h 
Visitação: 17 de agosto a 24 de setembro de 2016 
De terça a sexta, das 11h às 19h 
Sábados, das 11 as 17h 
 
Galeria Pilar 
Rua Barão de Tatuí, 389 - Santa Cecília -  SP 
Metrô mais próximo - Estação Santa Cecília ou Marechal Deodoro 
Fone: 11 36617119 
www.galeriapilar.com 
 
Informações adicionais: 
Elisio Yamada/Henrique Miziara 
Fone: 11 36617119 
elisio@galeriapilar.com/henrique@galeriapilar.com 


