
LUCIANA MENDONÇA
ENSAIOS ANÁLOGOS

2021/2

II



Propor ensaios análogos a partir do ato de eleger e relacionar dois ou mais aspectos de uma dada situação 
abre frente de trabalho de ampla capacidade multiplicadora. Possibilitar que cada participante possa 
se aproximar com seu olhar, suas escolhas e referências e que possa atribuir sentidos ao seu fazer é o 
esperado nos trabalhos que lidam com a construção de uma trajetória. Que a partir do estabelecimento 
de relações seja criado o novo pode ser considerada uma das bases do fazer estético.

‘é e não é igual: J. W. Goethe: “Todo existente é o análogo de todo existente; 
daí que a existência apareça para nós ao mesmo tempo separada e unida. 

Ao exagerar a analogia, tudo se torna idêntico; ao evitá-la, tudo se divide ao infinito”
“Naturwissenschaftliche Schriften”. Gedenkausgabe. Zurich: Artemis Verlang, 1957 apud

Giorgio Agamben. Signatura Rerum. Sur la méthode. Paris: Vrin, 2009, p. 33.

“(...) a analogia explica uma predicabilidade possível para o que é 
(na medida em que, ao mesmo tempo, é e não é igual; ou na medida em que é, 
como tudo o que é e ao mesmo tempo é único, diferente de tudo o que é) (...)”

Luís Pérez-Oramas. catálogo da 30ª Bienal de São Paulo: A iminência das poéticas - 
São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2012, p. 36 - 37.
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Espécie: Ginko Biloba
Idade aproximada: 1400 anos
Local: China, província de Xianxim, pátio do templo budista Gu Guanyin.
Fotografia: Han Fei

“Há fósseis de 270 milhões de anos atrás e, neste tempo todo, sua forma e sua estrutura 
mudaram muito pouco, razão de a espécie ser considerada um fóssil vivo”. 
(revistapesquisa.fapesp.br de dezembro de 2016, edição 250).

+               

Visão de Gorthe: URPFLANZE, a planta primordial.
“Trata-se de uma realidade espiritual, arquetípica, que não pode ser alcançada pelos 
sentidos, nem sequer pela imaginação, mas apenas pelo pensamento abstrato”.               





Detalhes da instalação “Auto Retrato” idealizada para exposição coletiva Lavoro 19 - Espaço Ophicina, 2015.  
Impressão fotográfica a jato de tinta com pigmentos minerais sobre papel de algodão,  impresão tipográfica 

em baixo relevo, impressão fotográfica em silverptint, papel, folhas de eucalipto, madeira,  tecido, vidro, 2015.    

Coleção Os Oblongos. _ _ _ peças. 





Registro de Inventário. 2008. 32cm x 42 cm (aberto).
Papel, tecido, fotografia, ferro, borracha sobre caderno de 
Registro de Inventário.





“Repositório para combinação de eventos”.
madeira, vidro, tecido, papel, borracha, impressão sobre acrílico.

 60cm x 60cm x 90cm. 
Apresentado na Casa das Rosas, em 2020, por ocasião do ato expositivo 

Extendere - Signosdeclarados - Semionautas - enunciadores.



 

Instalação “Cipoal”. Borracha natural e tela plástica. Dimensões variáveis. 
Coleção Mini-gravuras. Impressão com pigmentos minerais sobre papel de algodão, acrílico. 17cm x 24cm cada.



Almoxarifado.



Objeto-Arte “Resíduos”, 15 cm x 21 cm (aberto), parte integrante da exposição Poiesis, 
composto por testes de impressão do folder de apresentação do Atelier Aberto 2007.

Almoxarifado.

Capa para piano, desenvolvida para o Projeto Piano Etudes, 
15 x 132cm, tecido, 2014.
Alfabeto. Papel, tecido, linha, perfurações, metal. 7x19x7cm 
(fechado). 2014.



“Analogue Essays”
Atelier Leo Divendal.
Amsterdam, 2014.





‘‘Ensaios Análogos’ nasceu ’Analogue Essays’ como um dos desdobramentos de uma residência artística realizada em Ensaios Análogos’ nasceu ’Analogue Essays’ como um dos desdobramentos de uma residência artística realizada em 
Amsterdam, em 2014, sob a orientação do fotógrafo Leo Divendal. Amsterdam, em 2014, sob a orientação do fotógrafo Leo Divendal. 

O principal local de encontros, a casa atelier do Leo, foi apresentado com estórias e sua vasta biblioteca foi colocada `a O principal local de encontros, a casa atelier do Leo, foi apresentado com estórias e sua vasta biblioteca foi colocada `a 
disposição desde que observada uma regra simples: os livros consultados deveriam ser devolvidos sempre no mesmo disposição desde que observada uma regra simples: os livros consultados deveriam ser devolvidos sempre no mesmo 
lugar. Neste dia registro um fragmento de sua biblioteca sobre fotografia. lugar. Neste dia registro um fragmento de sua biblioteca sobre fotografia. 

A proposta para o final da residência artística, uma exposição coletiva, com os trabalhos individuais, instalados no A proposta para o final da residência artística, uma exposição coletiva, com os trabalhos individuais, instalados no 
espaço de Divendal teve como referência o livro Hotel Carlton Palace: Chambre 763, an exibition, de Hans Ulrich espaço de Divendal teve como referência o livro Hotel Carlton Palace: Chambre 763, an exibition, de Hans Ulrich 
Obrist.  Este, inspirado em artistas que passaram parte de suas vidas em quartos de hotel e inspirado em exposições Obrist.  Este, inspirado em artistas que passaram parte de suas vidas em quartos de hotel e inspirado em exposições 
‘quase-secretas’ realizadas anteriormente, propôs a si mesmo uma experiência semelhante e criou uma exposição ‘quase-secretas’ realizadas anteriormente, propôs a si mesmo uma experiência semelhante e criou uma exposição 
como resultado de uma cadeia associativa crescente. como resultado de uma cadeia associativa crescente. 

Fotografar o próprio atelier do Leo foi eleito o centro do meu fazer; fotografar o caminho entre o atelier do Leo e o Fotografar o próprio atelier do Leo foi eleito o centro do meu fazer; fotografar o caminho entre o atelier do Leo e o 
meu, e fotografar o meu atelier, no caso, um quarto de hotel formaram os três pilares do meu precesso que contemplou meu, e fotografar o meu atelier, no caso, um quarto de hotel formaram os três pilares do meu precesso que contemplou 
ainda um quarto estágio: o registro de todas as obras instaladas no espaço. A instalação de Analogue Essays se deu ainda um quarto estágio: o registro de todas as obras instaladas no espaço. A instalação de Analogue Essays se deu 
na biblioteca e, dentre outras obras, foi apresentado um porta-retrato contendo a imagem do fragmento da estante de na biblioteca e, dentre outras obras, foi apresentado um porta-retrato contendo a imagem do fragmento da estante de 
livros estendendo o movimento realizado como convite para um trabalho colaborativo: “escolha duas ou mais palavras livros estendendo o movimento realizado como convite para um trabalho colaborativo: “escolha duas ou mais palavras 
desta imagem e com elas desenvolva seu próprio projeto”. desta imagem e com elas desenvolva seu próprio projeto”. 

Propor ensaios análogos a partir do ato de eleger e relacionar dois ou mais aspectos de uma dada situação abre frente Propor ensaios análogos a partir do ato de eleger e relacionar dois ou mais aspectos de uma dada situação abre frente 
de trabalho de ampla capacidade multiplicadora. Possibilitar que cada participante possa se aproximar com seu olhar, de trabalho de ampla capacidade multiplicadora. Possibilitar que cada participante possa se aproximar com seu olhar, 
suas escolhas e referências e que possa atribuir sentidos ao seu fazer é o esperado nos trabalhos que lidam com a sub-suas escolhas e referências e que possa atribuir sentidos ao seu fazer é o esperado nos trabalhos que lidam com a sub-
jetividade. Que a partir do estabelecimento de relações seja criado o novo pode ser considerada uma das bases do jetividade. Que a partir do estabelecimento de relações seja criado o novo pode ser considerada uma das bases do 
fazer estético. fazer estético. 

Como oficina, em visitas externas, esta proposta se abre para a criação de Ensaios Análogos a elementos da instalação Como oficina, em visitas externas, esta proposta se abre para a criação de Ensaios Análogos a elementos da instalação 
“No chão da minha voz tem um outono” (1): as superposições verticais e as figuras recortadas e suas derivações. Pa-“No chão da minha voz tem um outono” (1): as superposições verticais e as figuras recortadas e suas derivações. Pa-
péis diversos, material para desenho, ferramentas para recorte e mesa de luz serão a base para a ação a ser proposta no péis diversos, material para desenho, ferramentas para recorte e mesa de luz serão a base para a ação a ser proposta no 
local expositivo.local expositivo.

Quando os participantes puderem ser recebidos no próprio atelier a proposta de residência artística se instalará nos Quando os participantes puderem ser recebidos no próprio atelier a proposta de residência artística se instalará nos 
mesmos moldes da vivência realizada em Amsterdam em 2014, havendo a apresentação do espaço e a abertura para mesmos moldes da vivência realizada em Amsterdam em 2014, havendo a apresentação do espaço e a abertura para 
que sejam eleitos aspectos da circunstancia presente para o desenvolvimento de novos ensaios análogos. As instalações que sejam eleitos aspectos da circunstancia presente para o desenvolvimento de novos ensaios análogos. As instalações 
resultantes poderão ser registradas para arquivo. resultantes poderão ser registradas para arquivo. 

Primeiro dia: apresentação do espaço e oportunidade para participantes se apresentarem com seus focos de interesse. Primeiro dia: apresentação do espaço e oportunidade para participantes se apresentarem com seus focos de interesse. 
Segundo dia: participantes declaram seus elementos eleitos. Estabelecimento de locais de trabalho, seleção de mate-Segundo dia: participantes declaram seus elementos eleitos. Estabelecimento de locais de trabalho, seleção de mate-
riais e início do desenvolvimento das propostas individuais.riais e início do desenvolvimento das propostas individuais.
Terceiro dia: desenvolvimento e finalização das propostas individuaisTerceiro dia: desenvolvimento e finalização das propostas individuais
Quarto dia: instalação e fechamento com a apresentação e registro de cada proposta desenvolvida. Quarto dia: instalação e fechamento com a apresentação e registro de cada proposta desenvolvida. 

Cada encontro deve ter duração aproximada de três horas. Cada encontro deve ter duração aproximada de três horas. 
Analog Essays, 2014. Impressão fotográfica, latão, vidro. 12cm x 25cm (aberto). 

Dentre os trabalhos recebidos estão, da esquerda para a direita: Female Verbogem (ideal Nico), de Flávia Tojal; The Russian Writings 
Analogue, de Beatriz Pontes; Filmography, Photographs, Writing, Essays and Boots, de Marina Piedade; Writing Photographs, de Márcio 
Távora; Tácita Female, de Renata Angerami; Terrein Archive, de Bel Falleiros; Open See, de Selma Perez;  Female/ Bewohner, de Ciça Calasans; 
Tácita, de Helena Rios; Verbogen Terreinen, Bernardo Dorf; Dreaming Boots, Paula Carpi. 



Cadernos Laranja:
Atelier Leo Divendal, Um quarto de hotel, No caminho entre, 

instalação de Flávia Tojal no atelier do Leo.
21cm x 42cm (aberto).  

Oficina expositiva Ensaios Análogos: Campos de Atelier. 21cm x 28cm. 
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concepção e conceituação: NasQuartas (L.Py - C.Oliveira - H.Silva - L.Mendonça) - consultoria curatorial: Olívio Guedes  
coordenação geral: Lucia Py • coordenação geral de projetos: L. Mendonça, C. Ohassi

projeto gráfico COhassi Escritório de Arte e Flavia Tojal - fotos: Luciana Mendonça

visitadas agendadas pelo email do artista: lucianamendonca@me.com 

http://procoaoutubroaberto.blogspot.com/
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