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Born in Belo Horizonte, Angelo de 
Aquino moved to Rio de Janeiro with his 
family in 1952, where he left for only one 
season in Milan (1970 - 1972) and another 
in Paris in the 1980's. He begins his artistic 
training in the studio of painter and sculp-
tor Roberto Moriconi (1932 - 1993).

Throughout his career, which began  
in 1964, he has held numerous solo exhi-
bitions both in Brazil and abroad. In 1965, 
he participated in the historic exhibition 
Opinião 65 at Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro (MAM/RJ), curated  
by Jean Boghici and Ceres Franco.  
In the same year, he is one of the organi-
zers of the event Proposta 65, at Funda-
ção Armando Álvares Penteado (FAAP), 
São Paulo. In Milan, he exhibited at 
Centro Tool in 1971 and Centro Forme 
the following year. In 1973, he performed 
solo exhibitions at the Akumulatory 2 in 
Poznán, Poland, and at Centro de Arte 
y Comunicación (CAYC) in Buenos 
Aires, Argentina. Back in Brazil, he makes 
video works and artist films, of which he 
is considered one of the precursors in 
the country. In 1974, he organized, with 
Walter Zanini, the exhibition Prospectiva 
74 at Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC/USP). 
In the early 80's, he began to dedicate 
himself to figurative painting. In 1984, 
after several other exhibitions, his best 
known creation was born, the vira-cores 
Rex. Hearts, still lifes and self-portraits, 
always marked by a continuous interroga-
tion of color, desire and humor, are other 
striking themes of his pictorial produc-
tion. In 1994, he held a commemorative 
exhibition of 10 years of the character Rex, 
at Centro Cultural Banco do Brasil in Rio 
de Janeiro, entitled Rex Faz Dez. In 2004, 
commemorating Rex's 20th anniversary 
and 40 years of painting, he made a re-
trospective of his work at Fundação Casa 
França-Brasil in Rio de Janeiro, his last 
major exhibition still in life.

ANGELO 
DE AQUINO

1945—2007
BELO HORIZONTE, BRASIL

Nascido em Belo Horizonte, muda-se 
com a família para o Rio de Janeiro em 
1952, onde passa a morar no Leblon, de 
onde saiu apenas para uma temporada 
em Milão (1970 – 1972) e outra em Paris, 
nos anos 1980. Inicia formação artística 
no ateliê do pintor e escultor Roberto 
Moriconi (1932 – 1993).

Ao longo de sua carreira, iniciada em 
1964, realiza inúmeras exposições indivi-
duais tanto no Brasil quanto no exterior. 
Em 1965, participa da histórica exposição 
Opinião 65, no Museu da Arte Moderna 
do Rio de Janeiro (MAM RJ), com cura-
doria de Jean Boghici e Ceres Franco. 
No mesmo ano, é um dos organizadores 
do evento Proposta 65, na Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAAP), 
São Paulo. Em Milão, expôs no Centro 
Tool, em 1971, e no Centro Forme, no 
ano seguinte. Em 1973, realizou mostras 
individuais no Akumulatory 2, em Poznán, 
Polônia, e no Centro de Arte y Comu-
nicación (CAYC), em Buenos Aires, 
Argentina. De volta ao Brasil, realiza tra-
balhos em vídeo e filmes de artista, dos 
quais é considerado um dos precursores 
no país. No ano de 1974, organiza, com 
Walter Zanini, a mostra Prospectiva 74, 
no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC/USP). 
No início dos anos 80, passa a dedicar-se 
à pintura figurativa. Em 1984, após várias 
outras exposições, nasce sua criação mais 
conhecida, o vira-cores Rex. Corações, 
naturezas-mortas e auto-retratos, sempre 
demarcados por uma contínua interro-
gação da cor, do desejo e do humor, são 
outros temas marcantes de sua produção 
pictórica. Em 1994, realiza exposição  
comemorativa dos 10 anos do persona-
gem Rex, no Centro Cultural Banco do 
Brasil do Rio de Janeiro, intitulada Rex 
Faz Dez. Em 2004, em comemoração 
aos 20 anos do Rex e 40 anos de pintura, 
realiza uma retrospectiva de sua obra na 
Fundação Casa França-Brasil, no Rio 
de Janeiro, sua última grande exposição 
ainda em vida.
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O Pensamento 
Abstrato Parte 23

1976 
Acrílica, lápis de cera 
e nanquim sobre papel 
[Acrylic, crayon and ink 
on paper]
50 × 70 cm

1

O Pensamento 
Abstrato Parte 34

1976
Acrílica e nanquim 
sobre papel [Acrylic and 
ink on paper]
50 × 64 cm

2
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O Pensamento 
Abstrato Parte 41

1976 
Acrílica e nanquim 
sobre papel [Acrylic and 
ink on paper]
50 × 65 cm

3

Eu e Um Mistério

1972
Acrílica, lápis de cera 
e nanquim sobre papel 
[Acrylic, crayon and ink 
on paper]
50 × 70 cm

4



Memória: Um Dia em 
Agosto de 1945

1977 
Acrílica e lápis de cor 
sobre papel [Acrylic and 
crayons on paper]
50 × 70 cm

5

Das Imagens 
Interiores N.6

1977
Acrílica e lápis de cor 
sobre papel [Acrylic and 
crayons on paper]
50 × 65 cm

6
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Planaltos e Planícies 
do Brasil – Miragem

1972 
Nanquim sobre papel 
[Ink on paper]
49,9 × 69,3 cm

7

Fragmento (Nuvens 
– Areia – Pó), da 
série [from the series] 
“Documentos dos 
Trópicos N.4”

1972
Nanquim sobre papel 
[Ink on paper]
49,8 × 69,2 cm

8
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A Regra do Jogo: 
Lutar, da série 
[from the series] “O 
Pensamento Abstrato 
Parte 45”

1976 
Acrílica e nanquim 
sobre papel [Acrylic and 
ink on paper]
50,1 × 65 cm

9

Adeus – 2/6/76 
(Joaquim de Aquino), 
da série [from the 
series] “O Pensamento 
Abstrato Parte 31”

1976
Nanquim sobre papel
[Ink on paper]
50 × 70 cm

10
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A Regra do Jogo: 
Vencer, da série 
[from the series] “O 
Pensamento Abstrato 
Parte 51”

1976
Acrílica, lápis de cera 
e nanquim sobre papel 
[Acrylic, crayon and ink 
on paper]
50 × 66 cm

11

Miragem – 
Arquipélagos, da 
série [from the series] 
“Documentos dos 
trópicos”

1972
Nanquim sobre papel 
[Ink on paper]
49,7 × 69 cm

12
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The beginning of her training as an artist 
started when Sonia Andrade attended 
the studio of artist Maria Tereza Vieira,  
in 1972. At the end of 1973 she started  
attending Anna Bella Geiger's classes. 
The following year, Andrade and Fer-
nando Cocchiarale, organize a group 
composed by the artists: Ana Vitoria 
Mussi, Anna Bella Geiger, Leticia Parente, 
Miriam Danowski, Ivens Machado, Paulo 
Herkenhoff. The group ran weekly mee-
tings until 1976. From 1978, Sonia moved 
to Rio and Paris, where she studied 
Chinese calligraphy with Master Ung No 
Lee. In 1982 she moved to Zurich where 
she continued her studies of calligraphy 
with Suishu Tomoko Arii. In 1998 returns 
definitively to Rio de Janeiro. 

Participated in national and inter-
national exhibitions, such as: two São 
Paulo Biennials, 14th (1977) and 32nd 
(2016); Corps Étrangers, at the Musée 
du Louvre (2006); Video Art - Institute 
of Contemporary Art - University of Pen-
nsylvania, USA (1975); Visual Poetics at 
the Museum of Contemporary Art of the 
University of São Paulo (1977), among 
others. His works are in collections in  
Brazil and abroad, such as: Center Pom-
pidou - Paris, The Getty Institute - Los 
Angeles, Harvard University Library, 
Sammlung Verbund - Vienna, and Pina-
coteca do Estado de São Paulo.

SONIA
ANDRADE

1935
RIO DE JANEIRO, BRASIL
VIVE E TRABALHA EM
[LIVES AND WORKS IN]
RIO DE JANEIRO

O início da formação como artista se  
deu quando Sonia Andrade frequentou  
o atelie da artista Maria Tereza Vieira,  
em 1972. No final de 1973 passa a fre-
quentar as aulas de Anna Bella Geiger. 
No ano seguinte, Andrade e Fernando 
Cocchiarale, organizam um grupo 
composto pelos artistas: Ana Vitoria 
Mussi, Anna Bella Geiger, Leticia Parente, 
Miriam Danowski, Ivens Machado, Paulo 
Herkenhoff. O grupo funcionou com 
reuniões semanais até 1976. A partir de 
1978, Sonia passa a morar entre Rio e 
Paris, onde estuda caligrafia chinesa  
com o mestre Ung No Lee. Em 1982 
mudou-se para Zurich onde continua os 
estudos de caligrafia com Suishu Tomoko 
Arii. Em 1998 volta em definitivo para o 
Rio de Janeiro.  

Participou de exposições nacionais 
e internacionais, como: duas Bienais de 
São Paulo, 14ª (1977) e 32ª (2016); Corps 
Étrangers, no Musée du Louvre (2006); 
Video-Art - Institute of Contemporary 
Art - University of Pennsylvania, nos 
E.U.A. (1975); Poéticas Visuais no Museu 
de Arte Contemporânea da Universi-
dade de São Paulo (1977), entre outras. 
Suas obras estão nas coleções no Brasil 
e no Exterior, como: Centre Pompidou - 
Paris, The Getty Institute - Los Angeles, 
Biblioteca da Universidade de Harvard, 
Sammlung Verbund - Viena, e Pinaco-
teca do Estado de São Paulo.



Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

1

Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

2
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Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

3

Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

4
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Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

5

Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

6
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Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

7

Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

8
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Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

9

Sem Título [Untitled]

1974-1976
Grafite, aquarela e 
nanquim sobre papel 
japonês [Graphite, 
watercolor and ink on 
Japanese paper]
89 × 59 cm

10
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Master in Visual Poetics at the School of 
Communications and Arts – USP (2014). 
She studied at the School of Visual 
Arts of Parque Lage in Rio de Janeiro 
(1991-1993) and drawing at Saint Martin 
School of Art in London (1993). Teaches 
Contemporary Artistic Practices at the 
Fundação Armando Alvares Penteado 
since 2018. She was a resident artist of  
the Cité Internationale des Arts, Paris 
(2017); URRA Projects, Buenos Aires 
(2015); CC-Remisen, Brande, Denmark 
(2004); Museu de Arte da Pampulha, 
Belo Horizonte (2005); and MAMAM, 
Recife (2006).

Among the latest exhibitions are the 
solos “No name, but names” (Drawing 
Lab, Paris, 2017); “Descaracter” at the 
Galeria Jaqueline Martins (São Paulo, 
2016); “General Urbanism” at Galeria 
Athena Contemporânea (Rio de janeiro, 
2015), and the collective shows “The 
spear spike to point to nail the drip a drop 
the end of the tale” – Ellen de Bruijne 
Projects gallery (Amsterdam, 2016); 

“Condor Project” – The Sunday Painter 
gallery (London, 2015); “Southern Pano-
ramas – 19º Contemporary Art Festival 
SESC_Videobrasil” – SESC Pompéia 
(São Paulo, 2015); “Tout Doit Disparaître” 

– La Maudite (Paris, 2015); “Raw” (Rio de 
Janeiro, São Paulo and Milan, 2015); and 
“Imagine Brazil, Astrup Fearnley Museet” 
(Oslo, 2014).

DÉBORA 
BOLSONI

1975
RIO DE JANEIRO, BRASIL
VIVE E TRABALHA EM
[LIVES AND WORKS IN]
SÃO PAULO

Mestre em Poéticas Visuais pela Escola 
de Comunicações e Artes – USP (2014). 
Estudou na EAV Parque Lage no Rio de 
Janeiro (1991 a 1993) e na Saint Martin 
School of Art em Londres (1993). Leciona 
Práticas Artísticas Contemporâneas na 
Fundação Armando Álvares Penteado 
desde 2018. Foi artista residente da Cité 
Internationale dês Arts, Paris (2017); 
URRA Projects, Buenos Aires (2015); 
CC-Remisen, Brande, Dinamarca (2004); 
Museu de Arte da Pampulha, Belo 
Horizonte (2005); e MAMAM no Pátio, 
Recife (2006).

Dentre as últimas exposições, des-
tacam-se as individuais “No name, but 
names” (Drawing Lab, Paris, 2017); “Des-
caracter” na Galeria Jaqueline Martins 
(São Paulo, 2016); “Urbanismo geral” na 
Galeria Athena Contemporânea (Rio de 
janeiro, 2015), e as mostras coletivas “A 
spear a spike a point a nail a drip a drop 
the end of the tale” – galeria Ellen de 
Bruijne Projects (Amsterdã, 2016); “Con-
dor Project” – galeria The Sunday Painter 
(Londres, 2015); “Southern Panoramas 

– 19º Festival de Arte Contemporânea 
SESC_Videobrasil” – SESC Pompéia 
(São Paulo, 2015); “Tout Doit Disparaître” 

– La Maudite (Paris, 2015); “Raw” (Rio 
de Janeiro, São Paulo e Milão, 2015); e 

“Imagine Brazil, Astrup Fearnley Museet” 
(Oslo, 2014).
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Sem Título [Untitled]

2019
Bambolê, caixa de 
acetato, rede de 
passaguá e colagem 
sobre gesso acartonado 
[Hula hoop, acetate 
box, passaguá net and 
collage on plasterboard]
57 × 57 × 10 cm

1

Antes da Fala 

2019
Costura e tinta para 
couro sobre corvin
[Sewing and leather 
paint on fake leather]
37 × 38 cm

2
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Obsessão: velar e 
desvelar

2019
Costura, bordado, 
pintura e assemblage 
sobre tecido [Sewing, 
embroidery, painting 
and assemblage on 
fabric]
160 x 150 cm (versão 
fechada) [closed version]
233 x 160 cm (versão 
aberta) [opened version]

3

versão
fechada

versão
aberta
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Lotus Lobo's artistic practice is deeply 
identified with the technical, but also 
experimental, repertoire of lithography, 
also contemplating the rescue and  
preservation of the memory of the  
engraving language in Minas Gerais.

Her research is characterized by the 
diversified use of supports and proce-
dures extracted from the lithographic 
process, its technical-expressive capacity, 
which manifests itself as an important 
material and conceptual support for  
the sedimentation of the authorial 
language. Such investigation begins with 
the appropriation and resignification 
of industrial lithographic marks, goes 
through the experimentation of different 
bases (stone, paper, plastic, acrylic  
and tinplate), culminating in the interven-
tion and rereading of the marks  
(the annotations).

During this vast production, Lotus 
Lobo constituted an important collection 
of lithographic stones, zinc matrix and 
packaging on tinplate from the Juiz de 
Fora Stamping, Minas Gerais, 1930-1960. 
On these stands are drawings of old 
brands of food products: butter, candies, 
cookies, tobacco and lard. Such collec-
tion served, significantly, as iconographic 
repertoire in the production of works of 
diverse periods of its artistic trajectory. 
Such experiences, inaugurated in the 
1970s, were seminal in the discursive 
construction of the artist and still rever-
berate in her contemporary production.

During her artistic career, her partici-
pation in the X São Paulo Biennial [1969] 
is noteworthy, when she receives the 
Itamaraty Award for exhibiting three ob-
jects manipulated by the public and also 
in the emblematic exhibition “Do Corpo 
à Terra”, organized by the critic of art 
Frederico Morais, which took place in the 
Belo Horizonte Municipal Park [1970].

LOTUS
LOBO

1943
BELO HORIZONTE, BRASIL
VIVE E TRABALHA EM
[LIVES AND WORKS IN]
BELO HORIZONTE

A prática artística de Lotus Lobo identi-
fica-se profundamente com o repertório 
técnico, mas também experimental 
da Litografia, contemplando, ainda, o 
resgate e a preservação da memória da 
linguagem da gravura em Minas Gerais.

Sua pesquisa caracteriza-se pelo uso 
diversificado de suportes e procedimen-
tos extraídos do processo litográfico, sua 
capacidade técnico-expressiva, que se 
manifesta como importante aporte ma-
terial e conceitual para a sedimentação 
da linguagem autoral. Tal investigação 
inaugura-se coma apropriação e ressigni-
ficação de marcas litográficas industriais, 
perpassa a experimentação de diferentes 
bases (pedra, papel, plástico, acrílico e fo-
lha de flandres), culminando na interven-
ção e releitura das marcas (as anotações).

No decorrer dessa vasta produção, 
Lotus Lobo constituiu um importante 
acervo de pedras litográficas, matrizes em 
zinco e embalagens em folha de flandres 
provenientes da Estamparia Juiz de 
Fora, Minas Gerais, décadas de 1930-
1960. Nesses suportes, apresentam-se 
desenhos de antigas marcas de produtos 
alimentícios: manteiga, balas, biscoitos, 
fumo e banha. Tal acervo serviu, signifi-
cativamente, como repertório iconográ-
fico na produção de obras de diversos 
períodos de sua trajetória artística. Tais 
experiências, inauguradas nos anos 1970, 
foram seminais na construção discursiva 
da artista e ainda reverberam na sua 
produção contemporânea.

Na sua carreira artística, merecem 
destaque sua participação na X Bienal 
de São Paulo [1969], quando recebe o 
Prêmio Itamaraty ao exibir três objetos-

-gravuras manipuláveis pelo público e, 
ainda, na emblemática exposição “Do 
corpo à terra”, organizada pelo crítico de 
arte Frederico Morais, ocorrida no Parque 
Municipal de Belo Horizonte [1970].
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1

2

Maculatura, 
"da Estamparia 
Litográfica"

1970
Folha de flandres 
[Tinplate]
60,5 x 71,3 cm

Maculatura, 
"da Estamparia 
Litográfica"

1970
Folha de flandres 
[Tinplate]
51 x 70,5 cm
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Guga Szabon graduated in Visual Arts 
at Fundação Armando Álvares Penteado 
in 2008. Since then she has participated 
in the Program of exhibitions in Centro 
Cultural São Paulo in 2012 and in some 
collective exhibitions, among them Mi-
rante / Aussichtsturm – Forum Berlin  
Am Meer Gallery, in Berlin, Germany; 
Wabi-Sabi – Mendes Wood Gallery, in 
São Paulo, Brazil and at the Brazilian 
House Museum MAB/FAAP, in Sao 
Paulo, Brazil. She also participated in 
Projeto Tripé SESC Pompéia, São Paulo, 
Brazil and, in 2014, in the residency pro-
gram Acaia/São Paulo organized by the 
artist Elisa Bracher. In 2011 she took part 
in a residency program in Berlin – Brazil 
goes Berlin – and was awarded, in 2008, 
first place in the 40° Annual of Arts – 
Fundação Armando Álvares Penteado.

GUGA 
SZABZON

1987
SÃO PAULO, BRASIL
VIVE E TRABALHA EM
[LIVES AND WORKS IN]
SÃO PAULO

A artista formou-se em artes plásticas pela 
Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP/2008), desde então já participou 
do Programa de exposições do Centro 
Cultural São Paulo em 2012 e de algumas 
coletivas desde sua formatura, entre as 
quais destacamos Mirante / Aussichts-
turm – Galeria Forum Berlin Am Meer, 
Berlin, Alemanha, Wabi- Sabi na Galeria 
Mendes Wood, São Paulo, Brasil; tam-
bém no Museu da Casa Brasileira- MAB- 
FAAP, São Paulo, Brasil e participou  
do Projeto Tripé no SESC Pompéia-SP, 
São Paulo, Brasil. Em 2014 participou da 
residência do Instituto Acaia/São Paulo, 
um programa de residência organizado 
pela artista Elisa Bracher, em 2011 do  
Brasil goes Berlin – Programa de resi-
dência artística em Berlin, Alemanha e 
em 2008 recebeu a 1ª colocação na 40° 
Anual de Artes – Fundação Armando 
Álvares Penteado.
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Uma conversa

2019
Costura sobre feltro 
[Sewing on felt]
Díptico - 33 x 23 cm 
cada [Diptych - 33 x 23 
cm each]

Que fique entre nós
2019
Costura sobre feltro 
[Sewing on felt]
63 x 54 cm

1

2
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3

4

Despauta
2019
Costura sobre feltro 
[Sewing on felt]
92 x 68 cm

Sem Título [Untitled]

2019
Costura sobre feltro 
[Sewing on felt]
150 x 106 cm
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5

6

O Começo de Uma 
Coisa Maior

2018
Costura sobre feltro 
[Sewing on felt]
30 x 51,5 cm

O Começo de Uma 
Coisa Maior

2018
Costura sobre feltro 
[Sewing on felt]
48,5 x 51,5 cm
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7

8

Desalinho

2019
Costura sobre papel 
[Sewing on paper]
29,2 x 25,5 cm

O Começo de Uma 
Coisa Maior

2017
Costura sobre feltro 
[Sewing on felt]
52,5 x 55,5 cm



Galeria Superfície
Rua Oscar Freire, 240
01426-000
São Paulo
SP

info@
galeriasuperficie.
com.br

www.
galeriasuperficie.
com.br


