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Somos um estúdio de design formado em Brasília por 
Felipe Cavalcante e Gabriel Menezes, com atuação 
multidisciplinar e foco em projetos de identidade visual, 
tipografia, design editorial e expográfico. 
Acreditamos no design como um meio de transformação 
social e individual; como oportunidade de encontro 
e diálogo com iniciativas que nos inspiram; e 
como ferramenta de materialização de ideias em 
concepção, mantendo espaço para experimentação e 
desenvolvimento da linguagem visual em nossa prática.

Prêmios e exposições

2020 Moscow International Foto Awards MIFA categoria livro:  
 fotógrafo do ano 

2019  Prêmio Jabuti de melhor projeto gráfico pela Câmara 
Brasileira do Livro.

2019  Prêmio Aloísio Magalhães de melhor projeto gráfico pela 
Biblioteca Nacional.

2019  Prêmio FNLIJ de melhor livro juvenil Hors-Concours e selo 
"altamente recomendável" pela Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil.

2019  Selo White Raven da Biblioteca Juvenil Internacional de 
Munique, Jungen Bibliotek - Munique, Alemanha

2019  13ª Bienal Brasileira de Design Gráfico ADG Brasil. Projeto 
selecionado para integrar o catálogo da mostra e convite 
para realização de cartaz comemorativo de 30 anos da 
associação. 

  
2018  BCDesign 1ª edição. Mezanino da Torre de TV, Brasília DF. 

Realizado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal e 
Instituto Terceiro Setor.

 
2015  Quadrado Design. Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. 

Exposição coletiva.

2012  2º Prêmio Jorge Salim de Design Gráfico. 



Felipe Cavalcante
Sócio, diretor de criação e designer

Felipe Cavalcante é designer e ilustrador. Mestre 
em arte contemporânea e bacharel em desenho 
industrial pela Universidade de Brasília. Já teve seu 
trabalho exposto em diferentes mostras nacionais 
e internacionais como 100 Anos de Athos Bulcão 
no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo; CICLA Original 
Illustration Exhibition em Shanghai, China; Azulejos 
em Brasília, Azulejos em Lisboa no Museus Nacional 
do Azulejo de Lisboa; Brasília Cidade Design 2018 no 
terraço da Torre de TV, Brasília; Transborda Brasília, 
na Caixa Cultural Brasília; London Design Festival em 
Londres e TrimarchiDG em Mar del Plata, Argentina. 

www.felipecavalcante.com

Gabriel Menezes
Sócio, diretor de criação e designer 

Designer e pesquisador em artes visuais, Gabriel 
Menezes é mestre em Artes Visuais: Poéticas 
Contemporâneas e bacharel em Desenho Industrial, 
pela Universidade de Brasília - UnB. Durante a 
graduação, realizou intercâmbio de um ano na 
Universidade de Buenos Aires - UBA, Argentina, onde 
aprofundou seus estudos em Tipografia, Design Gráfico 
e Editorial. Recebeu os prêmios Design de Embalagem 
do Ano e Design Corporativo do Ano (ABRACOMP); e 
o Prêmio Jorge Salim de Design Gráfico (ADEGRAF 
e SINDIGRAF-DF). Teve trabalhos expostos em 
exposições no CCBB Brasília, Alfinete Galeria, Espaço 
Piloto, deCurators e na mostra BCDesign. 

www.gabrielmenezes.com.br



Portfólio



TÍTULO DO PROJETO

Design do livro "sobre quase 
nada/ on barely nothing"

TIPO DE PROJETO

Design de livro

MÍDIA

Impresso

ANO-MÊS

2020-2

CLIENTE 

José Roberto Bassul

DIREÇÃO DE ARTE E DESIGN 

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes

DESCRIÇÃO

José Roberto Bassul encontra 
inspiração na arquitetura de 
Brasília. No projeto gráfico, foi 
criado um sistema de cores 
que identifica não só os capí-
tulos do livro, mas também os 
autores de frases que per-
meiam toda a publicação. Um 
sistema sutil, quase invisível. 
O título e o nome do autor 
aparecem apenas na lombada 
do livro, mantendo a capa tão 
silenciosa quanto o miolo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Jamila Barbosa e Jean Peixoto

PRÊMIOS

•  Short list do Brasil Design 
Award 2020 

•  Ouro no Prix de la 
Photographie de Paris - PX3

•  Moscow International Foto 
Award - MIFA 2020. Fotógrafo 
do ano na categoria Livro 
para J.R. Bassul.









TÍTULO DO PROJETO

Jornada Literária do Distrito 
Federal 2019

TIPO DE PROJETO

Estratégia de marca 
e Identidade visual

EXPERTISE

Direção de arte, campanha de 
divulgacão, ilustrações, design 
editorial, cenografia

ANO-MÊS

2019

CLIENTE 

Jornada Literária

DIREÇÃO DE DESIGN 

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes

DESIGN 

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes
Luã Leão

DESCRIÇÃO

A Jornada Literária é um 
evento que visa difundir 
a leitura nas escolas, 
promovendo encontros entre 
autores(as) de livros infanto-
juvenis, professores e alunos 
do ensino público do Distrito 
Federal. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cícero Fraga

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
2019



Realização Correalização Parceria

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
SOBRADINHO
20 a 23 AGO 2019

TEATRO DE SOBRADINHO
9h às 18h
ENTRADA FRANCA

@jornadaliterariadf
jornadaliterariadf@gmail.com
www.jornadaliterariadf.com.br

Realização Correalização Parceria

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
CEILÂNDIA
10 a 13 SET 2019

@jornadaliterariadf
jornadaliterariadf@gmail.com
www.jornadaliterariadf.com.br

TEATRO SESC
NEWTON ROSSI
9h às 18h
ENTRADA FRANCA

Realização Correalização Parceria

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
SÃO SEBASTIÃO
25 a 27 SET 2019

AUDITÓRIO DO IFB
CAMPUS SÃO SEBASTIÃO
9h às 18h
ENTRADA FRANCA

@jornadaliterariadf
jornadaliterariadf@gmail.com
www.jornadaliterariadf.com.br

Realização Correalização Parceria

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
SOBRADINHO
20 a 23 AGO 2019

TEATRO DE SOBRADINHO
9h às 18h
ENTRADA FRANCA

@jornadaliterariadf
jornadaliterariadf@gmail.com
www.jornadaliterariadf.com.br

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
2019

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
SOBRADINHO
20 a 23 AGO 2019

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
SÃO SEBASTIÃO
25 a 27 SET 2019

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
CEILÂNDIA
10 a 13 SET 2019

JORNADA LITERÁRIA
DO DISTRITO FEDERAL
GAMA
28 a 31 OUT 2019









Registros do evento



TÍTULO DO PROJETO

8º Curta Brasília

TIPO DE PROJETO

Identidade visual de evento

EXPERTISE

Direção de arte, campanha de 
divulgação, design editorial, 
fotografia, motion. 

ANO-MÊS

2019-12

CLIENTE 

Sétima Cinema

DIREÇÃO DE ARTE E DESIGN 

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes

DIAGRAMAÇÃO

Luã Leão

VIDEOMAKER

Wallace Lino Valente

TRILHA SONORA

Anderson Freitas

DESCRIÇÃO

Direção artística para a oitava
edição do festival, que se 
consolidou como um dos 
poucos do país inteiramente 
dedicados ao curta-metragem. 
O projeto parte no sinal gráfico 
atribuído ao infinito para criar 
uma narrativa que se inspira 
na obra Caminhando (1964-
2012), de Lygia Clark. Um 
convite à ação de cortar uma 
fita de Moebius feita de papel 
até seu esgotamento. Sobre 
a fita são projetadas cores 
RGB, elementos próprios da 
experiência luminosa na sala 
de escura de cinema.

















TÍTULO DO PROJETO

Poéticas I - encontro 
internacional de poéticas 
contemporâneas

EXPERTISE

Direção de arte, 
design editorial.

ANO-MÊS

2016

CLIENTE 

Universidade de Brasília

DIREÇÃO E DESIGN 

Gabriel Menezes

FONTE

Brasilica - Rafael Dietzsch

DESCRIÇÃO

identidade visual para 
encontro intenacional sediado 
na Universidade de Brasília

STAFF PICK 





TÍTULO DO PROJETO

Clarice

TIPO DE PROJETO

Editorial, ilustração

EXPERTISE

Design de livro, ilustração

ANO-MÊS

2018

CLIENTE 

Global Editora

DESIGN E ILUSTRAÇÃO

Felipe Cavalcante

DESCRIÇÃO

Projeto gráfico e conjunto de 
ilustrações para o livro Clarice, 
escrito por Roger Mello.

capa dura
124 páginas 
44 ilustrações

Impressão em duas cores 
especiais sobre papel pólen 
(miolo). Encadernação em 
capa dura com sobrecapa 
dobrada.

PRÊMIOS







TÍTULO DO PROJETO

Barro, Madeira e Pedra:
Patrimônios de Pirenópolis

EXPERTISE

Design de livro

ANO-MÊS

2018

CLIENTE 

Instituto do Patrimônio 
Histórico e artístico Nacional 
(IPHAN)

DESIGN 

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes

DESCRIÇÃO

O livro se utiliza de ilustrações 
e fotografias históricas e 
atuais para criar um panorama 
da preservação e restauro do 
patrimônio histórico da cidade 
de Pirenópolis-GO. O projeto 
gráfico procurou estabelecer 
a convivência entre esses 
elementos e o texto, 
priorizando a compreensão dos 
aspectos arquitetônonicos e 
urbanísticos da cidade.

EXTRAS

FOTOGRAFIA

Vários

ILUSTRAÇÃO

Eliel Américo

DIAGRAMAÇÃO

Eudaldo Neno Sobrinho
Luã Leão







TÍTULO DO PROJETO

O livro dos cacos e outros 
fragmentos incômodos

EXPERTISE

Design de livro

ANO-MÊS

2018

CLIENTE 

Fundo de Apoio à Cultura do 
DF e Gladstone Machado de 
Menezes

DIREÇÃO DE DESIGN 

Gabriel Menezes

DESIGN 

Gabriel Menezes
Luã Leão

DESCRIÇÃO

Embalagem customizada em 
papelão, com faca de corte 
especial e impressão em 
serigrafia 1 cor.
Quatro livros com formatos 
proporcionais (2:1), impressos 
em policromia sobre papel 
pólen e offset.
O projeto procurou dar 
personalidade e unidade 
ao conjunto de escritos do 
autor por meio de variações 
de formato e de família 
tipográfica utilizada em cada 
livro.





TÍTULO DO PROJETO

Kranfo Restaurante

TIPO DE PROJETO

Estratégia de marca, 
Identidade visual 

EXPERTISE

Direção de arte, design 
gráfico, lettering, ilustração, 
sinalização.

ANO-MÊS

2018

CLIENTE 

Grupo Kranfo

DIREÇÃO DE DESIGN

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes

DESIGN 

Gabriel Menezes
Felipe Cavalcante
Luã Leão 

DESCRIÇÃO

Estratégia de marca e projeto 
de identidade visual para o 
Kranfo Restaurante



CELEBRE SEU ALMOÇO!

CELEBRE SEU ALMOÇO!

CELEBRE SEU ALMOÇO!

CELEBRE SEU ALMOÇO!

Sacola Kraft

CELEBRE SEU ALMOÇO!

CELEBRE SEU ALMOÇO!

CELEBRE SEU ALMOÇO!

CELEBRE SEU ALMOÇO!

Sacola Kraft

guia de uso da marca kranfo

sistema modular logotipo
O sistema de proporções modulares configu-

ra a base geométrica sobre a qual é constru-

ído o logotipo e suas assinaturas correspon-

dentes, além de todas as suas aplicações 

possíveis. Adaptável a quaisquer sistemas 

de medição, a unidade do módulo é obtida 

a partir da largura da haste da letra K que, 

quando dividida em 4 subunidades, define a 

largura do sulco presente nas letras.

Desenvolvido a partir de um desenho 

próprio, reforça a personalidade do 

restaurante. A forma exclusiva das le-

tras contribui para destacar o logotipo 

de outros textos e pode ser apresen-

tado tanto em suas versões positiva, 

negativa ou emoldurada.

tipografia

código cromático

assinaturas

selos área de proteção redução máxima

muriza

cores principais

cor de destaque

cores auxiliares

cocogoose compressed cocogoose condensed cocogoose narrow
Fundamental para consolidar qualquer iden-

tidade visual, a tipografia normatiza e dá 

corpo à voz da marca. Apesar de terem per-

sonalidades distintas, as duas famílias tipo-

gráficas escolhidas funcionam bem juntas, 

dando grande flexibilidade para as diversas 

aplicações da identidade visual, sendo a 

Muriza mais adequada para textos corridos 

e as variações da Cocogoose próprias para 

títulos. Em peças promocionais, recomenda-

-se a combinação dos estilos livremente, de 

forma a dar maior apelo visual às peças.

As cores devem ser utilizadas atentamente 

para garantir maior fidelidade de repre-

sentação. Este guia prevê a representação 

da marca gráfica do restaurante em azul 

escuro, denominado azul Kranfo, e kraft. 

O azul Kranfo é obtido a partir da impressão 

do azul primário sobre o papel pardo ou 

kraft. As outras cores devem ser utilizadas 

em menor proporção.

As diferentes assinaturas informam as 

pessoas que estão em contato com a marca 

em contextos variados. Por exemplo, no 

interior do restaurante não há necessida-

de de "Kranfo Restaurante", bastando o 

logotipo simples. À medida que se entra no 

universo da marca, a assinatura completa 

dá lugar às assinaturas reduzidas. Questões 

de espaço disponível e legibilidade também 

determinam cada uso específico. Assim, 

no interior do restaurante e no avatar de 

mídias sociais, convém utilizar as versões 

reduzidas com mais regularidade.

A aplicação dos selos 

funcionam em situações 

mais informais, como em 

embalagens de produtos 

ou em merchandising 

do restaurante. Nesses 

casos, seu uso pode 

substituir uma assinatura 

completa da marca.

Serve para garantir que 

elementos visuais não inter-

firam na leitura e reconheci-

mento do logo.

A fim de manter a 

legibilidade da marca 

em todas as situações, 

recomenda-se não 

diminuir a largura do 

logotipo para além dos 

valores estipulados a 

seguir.
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azul Kranfo #094970 

c 100 m 75 y 35 k 15

kraft  #c3a182 

c 25 m 36 y 51 k 0

vermelho  #f15b4e 

c 0 m 80 y 70 k 0

creme  #fffcd7 

c 0 m 0 y 19 k 0

cinza escuro #474b4f 

c 5 m 0 y 0 k 85

azul médio #005baa 

c 100 m 70 y 0 k 0

1 u 1/4 u 1/4 u 1/4 u 1/4 u 1/4 u 1/4 u

2 u

20 mm16 mm

8 mm

2,5 mm 6,5 mm

12 mm

assinaturas principais

assinaturas secundárias

assinaturas reduzidas

Guia de uso da marca

Versões de marca

Versões de marca

Versões de marca

Versões de marca

Versões de marca

Guia de uso e aplicação da marca



Customização das redes 
sociais



TÍTULO DO PROJETO

Redesign de identidada visual 
NAVE

TIPO DE PROJETO

Identidade visual

EXPERTISE

Direção de arte, 
design gráfico, lettering.

ANO-MÊS

2017-1

CLIENTE 

NAVE arte projeto pesquisa

DIREÇÃO DE ARTE E DESIGN 

Gabriel Menezes

DESIGN

Gabriel Menezes

A R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S AA R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S A A R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S AA R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S A

A R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S AA R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S AA R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S AA R T E  /  P R O J E T O  /  P E S Q U I S A



GUIA DE USO DA MARCA

Tipografia auxiliar CoresKawak
Copyright © 2016
Designer: Javier Viramontes
www.latinotype.com

Secundárias

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUUVWXYZ 
?!&% 1234567890 
abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz

C  
M 85
Y 80
K
#F04E3E 

C 75
M 52 
Y 20
K 
#5276A1

C 100
M 100
Y 65
K
#353558

C  
M 35 
Y 90
K
#FBB034

C 75  
M  
Y 75 
K
#2BB673

Principal

Positiva em cores

Negativa em cores

Positivo em preto

Negativa em preto

Positiva em cores

Negativa em cores

Positivo em preto

Negativa em preto

Versão stencil 

Assinatura resumida Versão stencil

Versão contorno

Assinatura completa

Área de proteção

Redução máxima Tagline

“Voe com a Nave”

Ícone

Versão contorno

N

N N

N

N

N N

1,5 N

Design Gabriel Menezes, 2017 | www.gabrielmenezes.com.br | gabrielbmenezes@gmail.com

20 mm 15 mm

Guia de uso da marca



Material de divulgação para 
eventos institucionais



TÍTULO DO PROJETO

Nilce Eixo Hanashiro Antologia

TIPO DE PROJETO

Identidade visual de exposição 

EXPERTISE

Direção de arte, design 
editorial, campanha de 
divulgação.

ANO-MÊS

2019

CLIENTE 

Tuîa Produção e Arte

DIREÇÃO DE DESIGN 

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes

DESIGN 

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes
Luã Leão 

DESCRIÇÃO

Identidade Visual e material 
de divulgação para exposição 
Antologia da artista nipo-
brasileira Nilce Eiko Hanashiro.

EXTRAS

FOTOGRAFIAS DA EXPOSIÇÃO

Lucas Las-Casas



Sinalização expográfica



Sinalização expográfica





Catálogo













TÍTULO DO PROJETO

De ver cidade: Brasília numa 
caixa de brincar

EXPERTISE

Direção de arte, design 
editorial, ilustração, 
sinalização expográfica.

ANO-MÊS

2019

CLIENTE 

Coletivo Entrevazios 

DIREÇÃO DE DESIGN

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes

DESIGN

Felipe Cavalcante
Gabriel Menezes
Luã Leão

DESCRIÇÃO

O projeto De ver cidade: 
Brasília numa caixa de brincar 
é uma obra interativa que 
reinventa os espaços da 
cidade em caixas lúdicas e 
móveis, formando uma espécie 
de maquete gigante que pode 
ser manipulada pelas crianças. 
No projeto de identidade visual 
foram desenvolvidos módulos 
gráficos que interpretam as 
experiências da cidade.





SOBRE
O PROJETO

o que existe entre?
o que permeia o planejado, o traço?
o que está entre os eixos que se cruzam, 
o que há entre a multidão de corpos, 
olhares e dizeres?
entre os vazios da cidade: o desejo.
o desejo de compor e inventar novas 
narrativas sobre o espaço, de ressignificar 
nossos territórios afetivos.
o vazio como potência criativa.
o coletivo ENTREVAZIOS entende 
a cidade como espaço poético que 
potencializa as relações de troca e 
construção de subjetividades.
entre pessoas, crianças e adultos.
entre os espaços, objetos, arquiteturas e 
efemeridades.

DE VER CIDADE – Brasília numa caixa de 
brincar – oferece ao público novas formas 
de (vi)ver Brasília.
a brincadeira se forja numa TOPOGRAFIA 
SENSÍVEL, inspirada no plano urbanístico 
da cidade.
são caixas lúdicas e móveis, que formam 
uma espécie de maquete gigante, 
acessível ao toque e olhar das crianças.
a obra foi inventada a partir das 
experiências com as escalas da cidade 
patrimônio: residencial, gregária, bucólica 
e monumental.
a interação com a obra possibilita uma 
fruição que gera novos encontros entre a 
arte e o senso de pertencimento à cidade.
uma experiência que oportuniza o 
protagonismo da criança e valoriza seu 
olhar e suas formas de trocar saberes.

Coletivo ENTREVAZIOS

DE
VER
CIDADE

Como nasce  
uma cidade?
Como nasce uma 
obra de arte?

Avião
Libélula
Pipa

O que 
você vê?

Era sonho…
Uma cidade 
com asas.

Brasília 
numa caixa 
de brincar

Coletivo 
ENTREVAZIOS

Na cidade de asas
o céu é tudo

Thay

CIDADE 
VER CIDADE!

Dagô

Maysa

Gabriel Aila

RuahAthos

Ester

MarianneLua

o que seria 
da cidade 
sem as 
pessoas?

para que 
serve uma 
cidade? 

Material educativo
Livreto com 16 páginas de 
atividades orientadas ao 
público da instalação. 
O impresso conta com 
recursos de leitura interativa 
como corte e dobras especiais.



Sinalização expográfica 
e material educativo



ESCALA:

PROJETO:

ALTERAÇÃO:

DESCRIÇÃO:

DATA:

DESENHO:

10/04/2019

FOLHA:

Totem Principal 

1:200

-Gavetas em tamanhos iguais, 15x8cm, com puxadores assimétricos, do tamanho mais próximo ao diâmetro do dedo,
5cm, ou até dois dedos, 10cm. Gavetas nas faces opostas do cubo.

PALAVRAS CHAVE:
Cubos modulares "40cm"

COMPOSIÇÃO -Estrutura metálica com tubo quadrado de aço metalon, chapa #18. Espessura do tubo quadrado de 20mm.
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Isométrico Proporcional - Sem detalhes da barra 20mm
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Sinalização expográfica
Projeto construtivo e gráfico 
para totem de sinalização 
baseado nos módulos da 
instalação, com 1,60 x 2,20 m.



TÍTULO DO PROJETO

Dragão Floresta Abundante: as 
aventuras de Christus Nóbrega 
na China.

TIPO DE PROJETO

Identidade visual, exposição

EXPERTISE

Design gráfico, sinalização 
expográfica, design editorial

ANO-MÊS

2018

CLIENTE 

Tuîa arte produção

DESIGN

Gabriel Menezes
Felipe Cavalcante

DESCRIÇÃO

A exposição é resultado de 
viagem de pesquisa do artista 
para a China. O material de 
divulgação e o catálogo são 
parcialmente bilingues em 
português e mandarim.

EXTRAS

FOTOGRAFIA

Lucas Las-Casas

DIAGRAMAÇÃO

Eudaldo Neno Sobrinho
Luã Leão



Sinalização expográfica



CATÁLOGO IMPRESSO



Material de divulgação



TÍTULO DO PROJETO

RESPIRO: retratos I 
Diego Bresani

TIPO DE PROJETO

Identidade visual, exposição

EXPERTISE

Design gráfico, sinalização 
expográfica, design editorial

ANO-MÊS

2016

CLIENTE 

Diego Bresani e Bloco A

DESIGN 

Gabriel Menezes

DESCRIÇÃO

Projeto de identidade visual e 
sinalização expográfica para 
a mostra Respiro (retratos-I) 
Diego Bresani, na Galeria Athos 
Bulcão. A intenção do projeto 
foi repercutir o conceito de 
respiro, a partir do uso do 
espaço branco na composição 
das peças de comunicação 
e da escolha de uma fonte 
tipográfica stencil (com vãos 
entre as hastes dos caracteres 
e largo espacejamento) para 
compor o título da mostra. 

EXTRAS

FOTOGRAFIA

Diego Bresani





Curadoria  
Matias Monteiro

R E T R A T O S  I

DIEGO 
BRESANI

A fotografia é, em si, um evento.

O corpo que posa, que sucumbe 
à consciência do registro:
levemente desconfortável, acanhado.... 
Como resistir a cumplicidade?

O corpo ansioso do registro flagrante: 
mal-ajambrado, irrequieto, 
desassossegado, movente, cadente...

Poderia haver um retrato sem semblante, 
sem fisionomia ou expressão facial?

O retrato como exercício de fantasmagoria, 
como registro da aparição e desaparição 
da figura humana...

O retrato como um encontro 
perpetuamente adiado; 
como um desencontro afetuoso.

Abdicar da semelhança convincente e empática 
que faz do retrato um movimento de reafirmação pessoal; 
fazer do retrato um processo de despersonalização, 
desterritorialização de uma identidade.

Viver, sem embaraços, 
a experiência do “esse não sou eu”.

O retrato como uma falha em reconhecer... um desvio.

Constelação que, 
no horizonte das representações, 
reifica a noção de identidade 
como uma ficção do sentido de ser.

O retrato como um desvio de conduta. Como viver, de bom grado, 
sob essa sujeição deliberada à imagem?

Vejo um errante que perambula pelo mundo. 
Exilado em sua condição de andarilho, 
não deixa marcas; o mundo é senão 
a vastidão de um percurso incerto.

Vagalhões, a rebentação; 
um homem como uma emergência 
naturante do mundo.

A subjetividade como uma crise de arquivo.

Fotografar como um ato de resistência 
à uma adesão desmedida com o mundo.

Esses olhos empoeirados 
que fitam senão 
a granulação do tempo.

Vivo o retrato como 
um exercício 
de obsolescência.

Aqui, mero acidente. Rotunda. 
Uma queda, um torpeço, um jogo, uma armadilha. 
A banalidade de um encontro incidental.

Os bastidores do gesto cênico: 
vislumbre das coxias do mundo. 
A vida como o revés de um palco.

A fotografia nebulosa, opaca... 
talvez a sombra de uma solidão.

A sombra, o reflexo, o vulto... 
o sujeito como rastro, ruína, resíduo...

A altivez, a opulência e a severidade do registro. 
O retrato nostálgico de sua austeridade perdida.

A presença que paira: o sujeito suspenso 
e permeável na perpétua ameaça de desaguar no mundo. 
Dissipar-se como nuvem.

Um afago, um gesto mobilizado, 
um mero toque e a fotografia converte-se, 
inadvertidamente, em um exercício de tato.

A fotografia como um afluente oblíquo 
em suas quatro margens estáveis.

A imagem a caminho de tornar-se.

Sua pele, as dobras de seu corpo, 
o corpo que se dobra sobre si 
na espessura de uma folha de papel.

O cotidiano metropolitano, a existência citadina: 
a fotografia como dimensão da vida urbana. 

A fotografia é um papel sem nervura.

A irreverência, a inquietação, o alvoroço: 
a artificialidade da felicidade fotográfica.

O corpo erógeno... 
toda fotografia é um exercício de sedução.

Re-trato: acordo perpetuamente retificado. 

0,63 m

0,70 m

0,40 m

1,80 m

0,60 m 0,60 m 0,58 m 0,58 m 0,60 m 0,55 m0,63 m

0,50 m

Sinalização expográfica
em duas camadas de 
vinil adesivo: a primeira, 
transparente, conecta os 
fragmentos de um texto 
curatorial não-sequenciado, 
adesivado por cima das linhas 
transparentes.

Convite



É preciso, de antemão, compreender que esse não é um 
mero arquivo de feições, mas uma constelação de imagens 
que orbita a instabilidade da figura humana em sua aparição 
e desaparição: o rosto que desvia, o irrequieto corpo enevoa-
do, uma sombra, um busto ou apenas seu pedestal, o retrato 
de um retrato... todos esses avessos pelos quais o sujeito se 
torna vulto e que fazem do retrato uma impossibilidade de re-
alizar presença ou, mais precisamente, sua condição de apari-
ção de uma identidade desinvestida, imagem inconciliável. 

Se a exposição Respiro resulta, em seu recorte (numeroso, 
porém relativamente pequeno frente ao universo ao qual faz 
fresta), de uma década de experiência fotográfica, isso não 
atesta propriamente um ofício profissional, não constitui uma 
retrospectiva de uma prática laboral, mas, antes, a repetição 
insistente de um gesto, de uma certa conduta inscrita no ato 
de fotografar. Ao reunir cento e oitenta quatro retratos, ab-
dica-se de eventuais cronologias, de recursos técnicos (foto-
grafia analógica/digital) ou temáticas específicas; com efeito, 
somos introduzidos a este cosmos particular que Diego 
Bresani engendra e que se organiza não em tipologias ou 
categorias estáveis, mas por meio de estruturas e taxonomias 
dinâmicas: talvez um afeto botânico expresso pelo tropismo 
dos corpos emaranhados; a dignidade austera e imóvel da 
pose; a hiperbólica gestualidade encenada; o despretensio-
so registro cotidiano; a fotografia como esse olhar empoeira-
do, granulado; a euforia rósea ou o negro aveludado de uma 
noite desconcertantemente macia; o corpo insustentável que 
se faz arquipélago, rebentação, vastidão, deserto...

Os retratos de Bresani constituem esses fragmentos, esses 
estilhaços de subjetividades vagas e corpos solícitos a se 
imaginarem; a, de bom grado, submeterem-se a ordem do 
registro visual e tornarem-se mãos, pernas, pés, dobras, 
rugas, gestos, olhares, rastros. Seria sedutor atribuir à sua 
intimidade com o universo cênico esse interesse pela trama 
incerta que enlaça identidade e corporeidade (e, talvez, 
essa relação seja, de fato, razoável); no entanto, é preciso 
considerar que essa marca, como uma cicatriz que incide 
sobre o olhar e que herdamos de nossas experiências, 
revelam o fotógrafo como um apreciador dos bastidores, 
um vagante de proscênios... e logo a fotografia se dá neste 
fora-de-cena, fora-de-enquadramento, em um alhures que 
configura-se não como condição de testemunhar um outro 
a ser presenciado, mas, antes, que permite ter o retrato 
como o revés de uma captura, como o postergar de um en-
contro, como meio de ainda não concretizá-lo ou de mantê-
-lo como iminência e prenúncio. Recorre-se então ao caráter 
irredutível dos intervalos:

Respiro ou um golpe de ar, um volume de sopro.
Respiro ou o silêncio, o hiato, a interrupção, a margem. 
Respiro ou tudo aquilo que faz borda,  
que ensea litoral na imagem. 

Matias Monteiro
Brasília, 2016 

Bordas litorâneas
Sobre a exposição “Respiro” de Diego Bresani.
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