
 

 

Corpus in Obra 

Alexandre Matos e Vítor Mizael 

 

Exposição de obras de dois artistas fará o diálogo sobre o corpo e suas diferentes 

formas de representação para o ambiente externo 

 

 

O projeto Individual de Dois pretende reunir dois artistas da galeria Invest.art por mês em 

uma única exposição, no Mezanino Cultural do TU. Na última edição, as obras escolhidas 

dos artistas Yasmim Flores e Antonio Melloneto fomentaram uma reflexão sobre a vida 

e a morte. Foi a primeira vez que a Invest.art promoveu a transmissão ao vivo, pela 

Internet, da exposição. 

 

Agora, em sua terceira edição, a Invest.art apresenta os artistas Alexandre Matos e Vítor 

Mizael. Mais uma vez, em parceria com a empresa BRTech, a exposição será transmitida 

em tempo real pela Internet. Serão instaladas quatro câmeras no ambiente expositivo, 

pelas quais o espectador poderá acompanhar o processo de montagem da exposição até o 

encerramento. Essa iniciativa possibilita estreitar relações entre artistas, colecionadores e 

visitantes por meio do acompanhamento do processo da montagem e da interação do 

visitante com uma das câmeras. 

 

DA EXPOSIÇÃO 

 

Corpus in Obra – Por Paulo Trevisan 

 

As palavras, os objetos, a aparência – do externo e também do interno – são elementos da 

poética de Vítor Mizael ao constituir sua trajetória sobre relações em torno do corpo e do 

espírito, do afeto e do sensual, da matéria e da cultura. 

 



Nos trabalhos de Alexandre Matos, a linha estabelece o limite dos seres, do equilíbrio e 

também da tensão nas figuras que são alongadas, afinadas e descarnadas e que pairam no 

espaço, representado no campo bidimensional ou em sua existência real. 

 

Em ambos os artistas, nota-se a representação do corpo como fonte para reflexões 

mediadas pela tensão e pela delicadeza, pela fragmentação e distorção, transparência e 

leveza, expansão e limite, angústia e satisfação. 

 

OS ARTISTAS  

 

Alexandre Matos, 1985, SP. Vive e trabalha em São Paulo. É graduado em artes plásticas 

pela Universidade Estadual Paulista – Unesp, 2006. Estudou como ouvinte na pós-

graduação em arte como forma de pensamento na USP, em 2009. Já participou de 

exposições como 27ª Bienal da Casa da Xiclet, em 2006, 3ª Bienal de Gravura da 

América Latina, 2007, e Mostra Sesc de Artes, 2008. 

Vítor Mizael, 1982, SP. Vive e trabalha em São Paulo. É graduado em artes plásticas pela 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, 2004. Possui mestrado em estética e história da 

arte – área de concentração: produção e circulação da arte pela USP, 2008. Participou de 

exposição individual no Conjunto Cultural da Caixa, no Rio de Janeiro, 2004, do 18º 

Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, 2009, e do 1º Prêmio Belvedere Paraty Arte 

Contemporânea, em Paraty, 2010.  

 

A INVEST.ART, O TU – MERCADO DE ARTE E MODA E A BRTech 

A galeria Invest.art conta com 22 artistas, selecionados por Tato DiLascio. Pioneira no 

comércio eletrônico de obras de arte, seu objetivo é facilitar o acesso aos trabalhos de 

jovens artistas, despertando interesse em pessoas pouco familiarizadas com arte 

contemporânea e com a nova geração de artistas, atingindo também apreciadores e 

colecionadores.  

 

O TU é uma loja e galeria de arte e moda integrada. O acervo reúne produtos de artistas 

e estilistas de várias partes do mundo e atende ao público feminino, masculino, teen e 



infantil. Pode-se ainda encontrar peças para casa, joias, assessórios e presentes. O TU 

também comercializa virtualmente seu acervo através do site da Invest.art. 

 

A BRTech é uma empresa de segurança patrimonial e pessoal que utiliza sistema de 

segurança eletrônica e monitoramento de imagens. Desenvolve soluções integradas, 

aplicando equipamentos de alta tecnologia com pessoal altamente capacitado.  

 

 

SERVIÇO 

 

Corpus in Obra 

Alexandre Matos e Vítor Mizael 

Data da abertura: 9 de junho de 2010, às 20 horas 

Visitas: de 10 de junho de 2010 a 20 de junho de 2010 

Local: TU Mercado de Arte e Moda – Mezanino Cultural 

Endereço: Avenida Pedroso de Morais, 793 – Tel.: 2528-3261 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h30; sábado, das 10h 

às 15h; domingo e feriados: das 11h às 15h 

 

Encontro com os artistas: 19 de junho de 2010, sábado, às 19 horas 

 

Mais informações: Tato DiLascio – Tel.: (11) 8171-2121 ou tatodilascio@invest.art.br  

www.invest.art.br/www.tumercadodearteemoda.com.br/www.brxtech.com.br 
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