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Curadoria
Carlos  Franzoi

Construções atávicas

A exposição multimídia Máquinas do Abismo provoca a procura de múltiplos desdobramentos e 
sentidos. Ao se apropriar de desenhos de patentes do início da Revolução Industrial, Rogério Negrão 
começa uma pesquisa que resulta na descrição de uma série de máquinas sensoriais imaginárias 
esboçadas em colagens digitais impressas, de forma linear, sobre papel cartão, e o desenvolvimento 
dessas máquinas/objetos por meio de vídeo, de instalação sonora ou na forma matérica. 
O artista mergulha no DNA do objeto e expande a abrangência além do planejado, altera a percepção 
original dos aparelhos e sistemas, produz uma nova conscientização dos limites oferecidos. Constrói 
e executa uma poética em consonância com a vida, subverte o tempo e o espaço, coloca o 
observador numa suspensão metafísica, algo que permite considerar o espaço como campo de 
construção de processo. 
O que entra em jogo não é o produto final, mas sim a alavanca que gerou a explosão corpórea: os 
anseios e desejos intrínsecos no ser humano. Mais importante é o percurso, as conexões ativadas 
pelo pensamento, os desvios e impulsos provenientes de si mesmo e da existência do outro, pois o 
criador é o cérebro e suas relações. 
Diante das obras, cabe concordar com Joaquim Guedes, que assinala que “há que aprender a 
imaginar o objeto e, ao mesmo tempo, inventar sua construção”. Rogério Negrão consente quando 
propõe objetos para o homem contemporâneo que se perde na busca incessante de uma identidade 
única, pois se afasta cada vez mais do seu ser por não se confrontar consigo mesmo. 
Seus objetos permitem ativar o imaginário, esvanecer a caixa de dúvidas, condensar a felicidade, 
controlar o vazio, dissipar o futuro, gerar consenso, buscar um horizonte portátil, limitar propósitos, 
neutralizar o medo, nivelar os destinos, purificar os erros, reter a culpa e replicar as vivências.
É preciso parar, respirar, ir para o mundo do sensível, do simbólico, para então, arquitetar e 
reinventar metáforas para a vida.

Franzoi
curador                                                                                                                                                                   
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Máquinas 1
2016

impressão sobre papel Kraft 300g
1,2 m x 8 m

Máquinas 2
2016

impressão sobre papel Kraft 300g
1,2 m x 8 m

Horizonte Portátil
2016

vidro, água, óleo e madeira
20 cm x 200 cm x 15 cm

Captador de Aparências e Afinidades
2017

PVC, esferas de vidro, esfera de plástico e água
110 cm x 70 cm x 50 cm

Nivelador de Destinos no Horizonte Portátil
2017

vidro, água, madeira, plástico e metal
38 cm x 18 cm x 18 cm
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Ciclo
2017
video

2 min 30 s



Nivelador de Destinos
2016

madeira, metal e espelho 
25 cm x 25 cm x 25 cm
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Canalizador de Lucidez
2016

madeira, plástico, fios elétricos e lâmpada LED
35 cm x 30 cm x 30 cm

Purificador de Erros
2016
plástico branco, plástico transparente e água
23 cm x 17 cm x 17 cm

Neutralizador de Medo
2016
madeira, metal, plástico e água
100 cm x 55 cm x 55 cm



Imaginária
2017

madeira, vidro e metal
35 cm x 28 cm x 7 cm

Imaginária 2
2017

madeira, vidro e metal
35 cm x 28 cm x 7 cm

Reversor de Rejeição
2017

madeira, vidro, ímã esférico e alfinetes
35 cm x 28 cm x 7 cm

Estabilizador de Imprevistos
2017

madeira, vidro, metal, ímã esférico, plástico
35 cm x 28 cm x 7 cm
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Exposição Máquinas do Abismo quer provocar reflexão sobre sentido dos objetos
Alexandre Perger

O trabalho é multimídia composta por colagens digitais impressas, videoarte, instalação sonora e instalação de objetos

Voltar ao instante anterior ao da criação dos objetos e provocar uma reflexão sobre o sentido e o significado que damos a eles. Essa é a 
ideia proposta pelo designer e artista visual Rogério Negrão em sua mais nova exposição, “Máquinas do Abismo”, que será montada no 
Anexo 1 do Museu de Arte de Joinville, localizado na Cidadela Cultural Antarctica. A abertura está marcada para o dia 22 de junho, às 
19h30, e contará com a apresentação da banda Dubadulaque, que participou do projeto.

Com curadoria de Carlos Franzoi, a exposição é multimídia e composta por colagens digitais impressas, videoarte, instalação sonora e 
instalação de objetos. O trabalho recebeu apoio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec), da Secretaria de  Cultura 
e Turismo de Joinville.

Para provocar no público a reflexão sobre o processo que dá sentido aos objetivos, Negrão criou várias máquinas sensoriais: horizonte 
portátil, nivelador de destinos, compactador de lucidez, purificador de erros, captador de aparências e afinidades, estabilizador de 
imprevistos, reversor de rejeição e neutralizador de medo. 

A ideia é justamente que elas não sejam apresentadas como algo acabado, mas que permaneçam no campo simbólico. Assim, ao fornecer 
diferentes possibilidades, elas poderão ganhar novos significados a cada olhar de um novo visitante da exposição. 

Com isso, o propósito é instigar as pessoas a pensarem na construção da realidade que gira ao redor delas, ao invés de se contentar 
apenas com respostas prontas. “O mundo existe desse jeito porque pensamos e damos sentido a ele. As coisas são assim porque 
obedecem a alguém. Então, a intenção é tirar o véu do significado e nos tornarmos agentes que criam os significados”, comenta o artista.

O trabalho é estruturado em uma pesquisa que começou em 2015 e tem origem na experiência profissional ligada ao design de produtos. 
“Realizei uma série de investigações que ampliam o instante anterior ao advento da máquina, no sentido de pensar nos meandros das 
possibilidades”, conta Negrão. Esse estudo já deu origem a outra exposição, que passou pelo Sesc e teve como base a construção de 
máquinas imaginárias a partir de textos descritivos e colagens de desenhos de patentes do início do século 20.

Sobre o artista

Paulista radicado em Joinville, Rogério Negrão é designer e atua como artista visual desde 2006 produzindo desenhos, vídeos, fotografias e 
instalações. Participou de exposições em Joinville (Coletiva de Artistas, Salão dos Novos, Artecidade e Out[art]), Blumenau (Salão Elke 
Hering), Chapecó (Panorama) e de duas edições do projeto Pretexto do Sesc em Joinville e Jaraguá do Sul. Antes de Máquinas do abismo, 
suas duas exposições individuais foram Agoras (na Galeria Municipal de Arte Victor Kursancew, em 2011) e Fronteiras (na Associação de 
Artistas Plásticos de Joinville, em 2009).
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Exposição Individual

Rogério Negrão expõe Máquinas do abismo no SESC Joinville

Mostra do programa Espaços Visuais explora as contradições da tecnologia

Integrante do programa Espaços Visuais, a exposição Máquinas do abismo do artista visual Rogério 
Negrão será montada na galeria do SESC de Joinville e aberta à visitação na próxima quarta-feira (3 
de agosto). A mostra apresenta onze painéis impressos sobre madeira que abordam as contradições 
do sonho tecnológico como solução para os problemas da humanidade e poderá ser visitada 
gratuitamente até o dia 17 de setembro.  Em março, também pelo programa Espaços Visuais, a 
mostra havia sido inaugurada na galeria do SESC de Chapecó. 

Em cada trabalho de Máquinas do abismo, Rogério Negrão edita antigos projetos de aparelhos que, 
aos olhos do público contemporâneo, podem parecer ultrapassados ou mesmo sem nenhum sentido 
lógico. Toda a exposição foi produzida em 2015 a partir de impressões digitais sobre placas 
retangulares de madeira que, à primeira vista, se confundem com pranchas de desenhos técnicos 
minuciosamente detalhados em sua objetividade e aparentemente funcionais em seus propósitos. 
Um olhar mais atento, contudo, pode relacionar esses mesmos signos à certeza da insignificância, da 
obsolescência e da impossibilidade da máquina em realizar os desejos humanos mais elementares.  
“Essas imagens de patentes do início da Revolução Industrial desenham máquinas úteis apenas na 
dimensão sensorial e são organizadas em colagens que têm tanto do estilo metodológico da 
propriedade intelectual quanto dos meios de consumo”, explica o artista.

Paulista radicado em Joinville, Rogério Negrão é designer e atua como artista visual desde 2006 
produzindo desenhos, vídeos, fotografias e instalações. Participou de exposições em Joinville 
(Coletiva de Artistas, Salão dos Novos, Artecidade e Out[art]), Blumenau (Salão Elke Hering), Chapecó 
(Panorama) e de duas edições do projeto Pretexto do SESC em Joinville e Jaraguá do Sul. Antes de 
Máquinas do abismo, suas duas exposições individuais foram Agoras (na Galeria Municipal de Arte 
Victor Kursancew, em 2011) e Fronteiras (na Associação de Artistas Plásticos de Joinville, em 2009).

Gleber Pieniz
MTb 8711
(47)3028-2338/9949-4305
gleber.pieniz@gmail.com
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série de 11 colagens digitais impressas sobre madeira
utilizando desenhos de patentes do início do sec. XX,

esboçam máquinas imaginárias a partir de textos descritivos

Nivelador de Destinos
2015

colagem digital
impressão sobre madeira

80 cm x 110 cm
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Exposição Individual

AGORAS

Tempo aleatório, tempo momentâneo, onde o movimento observado é passado e o movimento previsto é futuro.
Tempo fluido que escapa infinitamente.
A noção de tempo só se dá na mente humana, através da percepção dos eventos passados  e da percepção dos 
eventos possíveis de acontecer.
Ambas as percepções ocorrem no único tempo existente, o momento presente.
Notamos a passagem do tempo porque todos os agoras são diferentes e progressivamente carregados pela 
degradação, pela constante transformação da matéria.
Todas as interpretações envolvidas nesta percepção fazem parte do objeto de exploração deste trabalho, tendo o 
movimento e o som como matéria útil para esta percepção, e a imagem como registro fugaz da capacidade 
humana de pensar e elaborar sobre si mesmo e sobre seu entorno.
Simulacros da rotina, máquinas de repetições desiguais e que, portanto não poderiam ser chamadas de repetições.
Por fim, a videoinstalação que é por si só um meio essencialmente ligado à efemeridade, não deixando resquícios 
de sua existência a não ser na memória dos que a presenciam.

Rogério Negrão
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câmera
infravermelho

projetor projetor

Máquina de Contar Agoras
motor de ventilador

com movimento contínuo 
de 45 graus

projeção da câmera
infravermelho

projeção do vídeo
Todo Dia

tecido preto ( diâmetro 1,6m )
com mapa celeste

serigrafado em preto

projeção em tempo real 
do tecido preto no chão 
onde se vê um mapa celeste 
impresso com tinta serigráfica preta 
(visível apenas na câmera infravermelho) 
e a projeção do vídeo Todo Dia
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Máquina de Contar Agoras
2011

Video instalação 
tecido, tinta serigráfica, motor de ventilador, câmera

3 m x 1,6 m x 2,5 m

Todo Dia o Sol Levanta
2011

Audio instalação
vozes sintetizadas 

em vários idiomas repetindo a frase: 
«todo dia o sol levanta 

e a gente canta ao sol de todo dia» 
2 min em looping

câmera em movimento capta projeção na parede
do vídeo Todo Dia e o tecido preto no chão
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Todo Dia
2011
Videoarte
4 min 49 s em looping

pastilha efervescente se diluindo num copo de água
como metáfora do Sol e da transformação da matéria
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Passagem para Navegar na Luz
2009

Vídeo instalação
tecido, projetores 

1 min 44  em looping
4 m x 3 m x 2 m

vídeo de escada rolante descendo - projeção sobre tecido pendurado no teto
e vídeo de água de uma piscina - projeção sobre o piso

Exposição Individual
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Partir
2009

Videoarte
4 min em looping

gravação durante uma viagem de ônibus
sobreposta por palavras que remetem aos instantes que precedem à despedida

sonorizada pelo ruído de uma serra fita.
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Mecânica Celeste
2009

Videoarte
2 min 47 s em looping

brinquedo de parque de diversões,
mapa celeste 

e audio de prensa hidráulica industrial



Exposições Coletivas

   
«traço de passagem que leva a alguém ou algo»

fotografias de discos antigos riscados pelo uso e pelo tempo, vestígios aleatórios do passado

11o Salão Elke Hering
45ª Coletiva de Artistas de Joinville

Trilha
2014

Fotografia
impressão sobre acrílico, 14 peças

0,20 m x 3 m x 0,03 m

acervo do Museu de Arte de Joinville



Exposições Coletivas

   
tomadas e cabos elétricos reproduzem as coordenadas de um mapa celeste
misturando deliberadamente a escala de distância astronômica e os dispositivos elétricos do cotidiano.

11o Salão Elke Hering 

Mapa para Navegar na Luz
2014
Instalação
tomadas e cabos elétricos, plugs, plástico adesivado 
1,8 m x 3 m



Exposições Coletivas

Odisseia
2010

Videoarte
5 min 44 s

uma pipa voando no céu tendo a Lua ao fundo
audio com trechos da transmissão da missão Apolo 11
 
14o Salão de Novos



Exposições Coletivas

Acaso
2010

Instalação sonora
carrinho bate-volta, pilhas, mp3 player, alto falante

21 min 29 s em looping
15 cm x 8 cm x 10 cm

carrinho bate-volta rodando no chão, executando audio de narração de jogo de futebol

14o Salão de Novos
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Eletrônica Popular
2008

Fotografia
impressão sobre Poliestireno

0,8 m x 1 m
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Mar Aberto
2008

Fotografia
impressão sobre Poliestireno

0,8 m x 1 m



Exposições Coletivas

Bike
2006

Videoarte
3 min 36 s

vídeo com detalhes do movimento e da luz em torno da roda de uma bicicleta
audio sintetizado de mecanismos em movimento

36a Coletiva de Artistas de Joinville



Exposições Coletivas:

2019
Arte Picta 2, Instituto Juarez Machado, Joinville SC
2018
Entre Clea, Galeria Municipal de Arte Pedro Vecchietti, Florianópolis SC
Desterro desaterro, Arte Contemporânea em SC, MASC, Florianópolis SC
Ocupação Clandestina, Espaço 3 Sou Fa, El Clandestino Galeria de Arte, Joinville SC
2016
De 100 a 1000, Galeria Tato, São Paulo, Joinville, Florianópolis e Porto Alegre
45ª Coletiva de Artistas de Joinville, MAJ, Joinville SC
2015
Ontem Hoje, MAJ, Joinville SC
Tessituras Contemporâneas, Instituto Juarez Machado, Joinville SC
2014
11a Salão Elke Hering, MAB, Blumenau SC
2013
43a Coletiva de Artistas de Joinville, MAJ, Joinville SC
2011
Entre Imagens, Galeria do Sesc, Joinville SC
2010
Mostra Panorama, Chapecó SC
Mostra Tudo que é Vivo Incomoda, Galeria do Sesc, Joinville SC
14ª Salão de Novos, MAJ, Joinville SC
2009
Sesc Pretexto Fotografia, Galeria do Sesc, Jaraguá do Sul SC
Sesc Pretexto Fotografia, Galeria Victor Kursancew, Joinville SC
2008
38a Coletiva de Artistas de Joinville, MAJ, Joinville SC
Artecidade, Joinville SC
Out[art], Joinville SC
Sesc Pretexto Fotografia, Galeria Victor Kursancew, Joinville SC
2007
Out[art],  Rua XV de Novembro, Joinville SC
2006
36a Coletiva de Artistas de Joinville, MAJ, Joinville SC
                                                 

Exposições Individuais:

2017
Máquinas do Abismo - Fundação Cultural Badesc, Florianópolis SC
Máquinas do Abismo - Museu de Arte de Joinville, Joinville SC
2016
Máquinas do Abismo - colagens digitais, Galerias SESC, Chapecó SC, Joinville SC
2011
Agoras, Galeria Victor Kursancew, Joinville SC
2009
Fronteiras, Galeria AAPLAJ, Cidadela Cultural Antarctica, Joinville SC

Tejupá SP , 1962
Reside e trabalha em Joinville SC

Graduação em Design Industrial na Universidade Federal do Paraná
e Especialização em Gestão do Design na Universidade Tuiuti do Paraná.
Membro da diretoria do Instituto Luiz H. Schwanke de 2014 a 2015
e do Conselho Consultivo do Museu de Arte de Joinville de 2014 a 2015. 
Desenvolve trabalhos em fotografia, desenho digital, videoarte, vídeo instalação 
e instalação sonora desde 2006.

ROGÉRIO NEGRÃO

             

rogerionegrao62

rogerionegrao.dsg@gmail.com@


