
FERNANDA PRETO



Fernanda Preto (1978, Brasil). Vive e trabalha entre Gonçalves e São Paulo.

Formada em Fotografia pela escola Panamericana de Artes (2000) e em Artes Visuais pela

Universidade Tuiuti do Paraná (2005).

Memória e imagem tem sido assunto constante em sua produção utilizando a fotografia,

vídeo-performance e instalações como meios em seu trabalho. Em 2004, foi selecionada

para o Projeto Mezanino de Fotografia do Itaú Cultural e, em 2005, para a mostra

Erótica, no Centro Cultural Banco do Brasil, pelo curador Tadeu Chiarelli. Participou de

diversas feiras na Galeria Diana Lowenstein Fine Art, em Miami; Maco Art Fair, Chicago

Contemporary & Classic Art Fair; Art Basel Miami; Arte Américas.

Faz parte do grupo de acompanhamento de projetos com Nino Cais e Carla Chaim.



Fernanda Preto. Através Dela; Como Ela Vê. 2011-2015. fotografia digital. 55 x 55 cm. 



Fernanda Preto. Através Dela; Sem título. 2012-2015. fotografia digital. 30 x 30 cm. 



Fernanda Preto. Através Dela; Sem título. 2015. polaroide e montagem. 20 x 20 cm. 



Fernanda Preto. Através Dela; Sem título. 2015. polaroide e montagem. 20 x 20 cm. 



Fernanda Preto. Através Dela; Minha Mãe. 2013. fotografia digital. 40 x50 cm cada.



Fernanda Preto. Através Dela; Objeto de Presença. 2016. objeto. 20 x 20cm.



Fernanda Preto. Através Dela; Em Casa. 2009. fotografia digital. 30 x 30cm. 



Fernanda Preto. Através Dela; Legado I. 2016. polaroide e crochê,  10 x 10 cm. 



Fernanda Preto. Através Dela; Legado II. 2016. polaroide e crochê,  30 x 20 cm. 



Fernanda Preto. Todos Nós; Sem título. 2016. objetos. 20 x 30 cm.



Fernanda Preto. Todos Nós; Sem título. 2016. objetos. 20 x 30 cm.



Fernanda Preto. Todos Nós; Sem título. 2016. fotografia 3x4. 10 x 15 cm.



Fernanda Preto. Todos Nós; Sem título. 2016. fotografia 9x12 e renda. 10 x 15 cm.



Fernanda Preto. Todos Nós; Sem título. 2016. álbum fotográfico e alfinete. 10 x 15 cm.



Fernanda Preto. Cabelo; Sem título. impressão fotográfica sobre  papel de algodão. 44 x 61 cm. tiragem: 1/3.



Fernanda Preto. Cabelo. Sem título. impressão fotográfica sobre  papel de algodão. 70 x 57 cm. tiragem: 1/3.



Fernanda Preto. Ser Em Outro Lugar. 2018. impressão fotográfica em papel hahnemuhle photo rag ultra smooth 305 

gsm. 60 x 90 cm.  tiragem: 1/5.



Fernanda Preto. Teste de Casa; Sem título. 2014. impressão fotográfica digital. 46 x 70 cm. tiragem: 2/5.



Fernanda Preto. Teste de Casa; Sem título. 2014. impressão fotográfica digital. 46 x 70 cm. tiragem: 1/5.



Fernanda Preto. Decasa; Ruas de Londrina, Lugar de Todo Dia, De Repente Se Foi, Há 25 Anos, Não Permitido, 

Abandonada. fotografia digital colorida impressa em papel de algodão. 22 x 22 cm cada.



Fernanda Preto. Tempo Passado; Sem título. impressão fotográfica. 37 x 190 cm.



Fernanda Preto. Estudos Corpo Água e Voz; Sem título. fotografia digital colorida . díptico. 40 x 120 cm.



Fernanda Preto. Da Fazenda; Sem título. fotografia. medida sob consulta. 



VÍDEO- PERFORMANCE

Trecho do vídeo-performance Ritual do Corte. 2016. https://vimeo.com/259018361

Trecho do vídeo-performance Balanço. 2016. https://vimeo.com/259020207

https://vimeo.com/259018361
https://vimeo.com/259020207


EXPOSIÇÕES

individuais:
2016 Sobre ela - Galeria Tato, São Paulo, SP
2008 Tempo Passado - Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, Manaus, AM
2006 O menor suspiro que eu exalasse - Galeria Diana Lowenstein Fine Arts, Miami,

EUA

coletivas:
2018 re.gis.tro - Galeria Tato, São Paulo,
2017 Coletivo 50 artistas - Arte/Formato 3º edição, São Paulo, SP

Mujeres LatinoAmericanas - Karne Kunst, Asociacíon de Mujeres
Latinoamaericas, Berlin, Alemanha
Convocatória Foto em Pauta - Tiradentes, MG
Time and Space, Vídeo Exercícios de sobrevivência - Czong Instituto de Arte
Contemporânea – CICA, Coréia do Sul
PMG - Galeria Tato, São Paulo, SP

2016 Dar a ver pelo encontro - Ateliê Alê, Coletivo Ágata Curadoria, São Paulo, SP
Festival Camelo de Artes Visuais - Casa Camelo, Belo Horizonte, MG
Arte Londrina 4 - DAP, Londrina, PR
Acervo em contexto - Galeria Tato, São Paulo, SP, Brasil.



coletivas:
2015 Contraprova V.1 - Paço das Artes, São Paulo, SP

Conviver - Ateliê Contextura, Porto Alegre, RS
Anatomias Distintas - Galeria Tato, São Paulo, SP
Diálogos com a natureza - Espaço Cultural Páu Véio, Gonçalves, MG
De 100 a 1000 - Galeria Tato, SP

2014 Individual de dois - Galeria Tato, São Paulo, SP
Sem título - Ateliê Arte Agora, São Paulo, SP

2013 Um jardim da Central - Galeria Central, São Paulo, SP
2012 Mapoteca - Jardim do Hermes, São Paulo, SP
2008 4 tempos - Instituto Cultural Brasil Estados Unidos, Manaus, AM
2006 Novas Direções - Galeria Oeste, São Paulo, SP

Erótica - os sentidos na arte - Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de
Janeiro, RJ.

2005 Erótica – os sentidos na arte - Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo,
SP.

2004 Projeto Mezanino de Fotografia - Itaú Cultural, Casa Andrade Muricy,
Curitiba, PR

obras em acervo:
Tempo Passado - Pinacoteca do Estado do Amazonas, Manaus, AM, Brasil.



TEMPO PASSADO de Óscar Ramos.

As questões da permanência impensada dos nossos paradigmas, bem como a realidade como
pensamos que a pensamos, são focos de atenção de novos cientistas que se voltam para a
mecânica quântica numa busca de adequação no enfrentamento do modo de conceber um mundo
que há quatrocentos anos não muda. Agora começamos a entender que o observador pode
mudar o estado da coisa observada, uma evidência clara do domínio da mente sobre a
matéria, um fenômeno que a ciência de Newton não aceita como objeto de estudo
científico. Fernanda Preto leu Fritjof Capra, mas seu trabalho não é uma interpretação
do reconhecidamente instigante e iluminador pensamento do cientista. O fato apenas nos
prepara quando nos situamos diante do seu trabalho que ela realiza através da linguagem
fotográfica. Mas é uma fotografia capaz de se modificar como status, enquanto fornece
material para a observação da realidade que é o alvo do olhar de Fernanda.

Não se trata de fotografia experimental uma vez que o experimental é o modo como ela
age no seu relacionamento com o ato de fotografar. Essas imagens aqui expostas são o
resultado de ações intencionalmente realizadas pela artista com o objetivo de
evidenciar o seu pensamento. E o tempo se torna um fator primordial, pois o tempo que
ela leva para registrar sua observação está impregnado na própria imagem. Nas fotos em
que a horizontalidade é a medida dominante, essa característica é mais visível. Uma
leitura em qualquer sentido dessas imagens nos mostra, sobretudo, a precariedade dos
nossos conceitos ou paradigmas de tempo. Na realidade, elas são como evidências que o
tempo, em si comporta vários tempos que atuam diferentemente num dado percurso. E é aí
que reside o caráter experimental no trabalho de Fernanda Preto: a descoberta desse
comportamento do tempo por meio do tempo no uso da câmera de still.



Os primeiros trabalhos que vi dessa jovem artista, eram auto-retratos que já revelavam
uma busca pela maneira como se auto-observar. Seu comportamento não era narcisista e o
principal dessa obra era a demonstração de uma grande capacidade de distanciamento no
considerar do próprio corpo.

Em conversas, ela me fala de Egon Schiele que, segundo Beatrix Schomberg, “pode ser
considerado como um dos observadores mais assíduos de sua própria pessoa, como incita
também a pensar que se trata de um ser que se poderia qualificar como narcisista”. Ele
também dispunha da fotografia para se auto-fotografar em roupas caras e elegantes e em
poses cinematográficas. Mas seu comportamento como pintor que fez do auto-retrato sua
expressão maior, era objetiva na busca de uma relação fundamental entre seu físico e o
seu ser.

Nesta exposição o auto retrato assume outras proporções quando Fernanda Preto usa o
espelho como superfície de projeção. Ainda que através desse efeito o observador se
coloque na obra, levando-o a observar-se superficialmente e criando de si mesmo uma
imagem no momento em que se observa, o fundamental é colocá-lo dentro da medição de um
fenômeno da natureza, realizada pela artista. Segundo James P. Carse, “...a arte não é
arte, a não ser quando conduz a uma criatividade geradora nos seus observadores”.



Afinal observar é medir. E a inserção do observador na medição cria a continuidade
deste ato de tal modo a produzir um fenômeno cuja manifestação é verdadeiramente
orgânica e não mecânica. A obra continua, desta maneira, a exercer seu objeto de
revelar outros sistemas, outros organismos, cuja existência e condição dependem do
nosso medir, do nosso observar.

Tudo nessa mostra estimula um pensamento sobre a realidade que nos cerca. A realidade
que julgamos compreender e que não merece de nós nenhuma dúvida no mecanicismo do seu
desenvolvimento que não permite a surpresa. Na recusa deste paradigma, tão fortemente
arraigado em nossas mentes, Fernanda trabalha um pensamento sobre a diferença entre a
realidade e sua percepção da realidade. Suas imagens são belas e instigantes, são
originárias das nossas águas, da nossa natureza amazônica. Produzindo-as ela se deixar
estimular por um universo que é fundamentalmente orgânico como o são, de fato, todos os
universos onde habitamos. É o nosso observar que mantém a cadeia unificada,
principalmente se entendemos que o título TEMPO PASSADO não se refere ao tempo que
passou.




