
 

 

 
 
 

Carpintaria Para Todos 12 – 22/agosto, 2017 
 
  

Carpintaria Para Todos é uma exposição coletiva formada por um único critério: a ordem de chegada dos 
participantes. No dia 10 de agosto, das 10h às 19h, a Carpintaria (Rua Jardim Botânico 971, Rio de Janeiro) estará de 
portas abertas para receber uma obra de arte de qualquer pessoa interessada em mostrar seu trabalho. Sem nenhuma 
curadoria, qualquer um poderá participar desde que siga as especificações listadas no texto-convite divulgado no site 
e nas redes sociais da Carpintaria. 

O projeto funciona como uma releitura do evento homônimo realizado em setembro de 2012, no Galpão do 
Liceu de Artes e Ofícios, paralelo à 30ª Bienal de São Paulo. A proposta surgiu da reunião de alguns profissionais do 
campo da arte com um objetivo em comum: realizar uma exposição na qual presencia-se uma suspensão de valores e 
hierarquias, criando assim um espaço experimental de colaboração, que opere em rede e que se desdobre em 
múltiplos debates. 

Com este intuito, o grupo resgatou a importante figura do curador norte-americano Walter Hopps (1932–
2005), que desenvolveu uma série de projetos entre os anos 60 e 70, segundo ele mesmo, “imprevisíveis e 
irregulares”.  Atuando sempre de maneira não convencional no circuito de arte contemporânea de seu tempo, Hopps 
se interessava em trabalhar outros formatos de curadoria e outras relações entre público e privado, tensionando a 
esfera institucional e o espírito anárquico da arte. Da mesma maneira, é relevante destacarmos como inspiração 
nomes como o do historiador  e crítico de arte Walter Zanini (1925–2013),  cuja atuação à frente do MAC-USP, de 1963 
a 1978, contribuiu significativamente para ampliar os espaços de reflexão e exibição da arte, através de ambiciosos 
projetos expositivos como o JAC (Jovem Arte Contemporânea). Carpintaria Para Todos também dialoga e soma-se ao 
espírito colaborativo de outras ações artísticas que aconteceram e ainda acontecem na cidade do Rio de Janeiro, 
como Zona Franca, Alfândega, Orlândia e as exposições Abre Alas, realizadas há mais de uma década pela A Gentil 
Carioca.  

Na terça-feira 22 de agosto, a partir das 19h, acontecerá uma conversa entre membros do comitê voluntário e 
os artistas participantes do projeto, tendo como eixo as práticas expositivas colaborativas na cena artística carioca e 
nacional. A conversa será pontuada pela exibição de trechos de filmes, vídeos e materiais de arquivo diversos. 

Os organizadores e colaboradores voluntários deste projeto são: Alexandre Gabriel, Barrão, Bernardo 
Mosqueira, Daniela Corrêa Fortes. Eduardo Ortega, Isabel Diegues, Laura Mello, Luisa Duarte, Marcelo Campos, Márcia 
Fortes, Mari Stockler e Victor Gorgulho. Os colaboradores estarão pessoalmente no local da exposição ajudando a 
receber as obras e montar a exposição. 

 
 

Regulamento 
 
Você está convidado a comparecer com uma obra de arte de sua autoria na Carpintaria (Rua Jardim Botânico 

971 – Rio de Janeiro) na quinta-feira, dia 10 de agosto de 2017 das 10h às 19h. Nós iremos receber e instalar seu  
trabalho no espaço expositivo da galeria. A mostra estará aberta para o público do dia 10 a 19 de agosto, de terça a 
sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 18h. 

Serão aceitas obras de todas as naturezas – desenho, colagem, fotografia, pintura, escultura, instalação, 
vídeo, filme, performance e o que mais você inventar – e sua participação estará garantida desde que: 

• Você leve em pessoa o seu trabalho; 

• O seu trabalho passe pela porta (1,80 x 2,10 m); 



• Você traga todo o material necessário para a sua instalação, exposição e funcionamento. Haverá 
montadores para auxiliar na montagem; 

• A sua obra de arte preserve a integridade física e respeite os outros trabalhos em exposição, o público e o 
espaço expositivo; 

• Você entregue sua obra nas mãos da produção que escolherá o local de instalação do trabalho. Caso 
queira deixar um material impresso relacionado ao trabalho, iremos disponibilizar um local para consulta; 

• Se o trabalho for uma performance, o horário de apresentação será definido em acordo com a produção. O 
registro em vídeo ou foto da sua performance poderá ser exposto posteriormente na mostra; 

• Você se comprometa a retirar a sua obra do local expositivo ao final da exposição, no prazo estipulado 
pela produção; 

• Qualquer dano ou perda da obra durante a sua montagem, exposição e/ou retirada será considerada como 
parte do processo.  Haverá segurança e monitoria durante a exposição, mas a produção não pode garantir 
ressarcimento de eventuais danos; 

• A Carpintaria não fará o intermédio comercial das obras dessa exposição, mas os interessados poderão 
contatar diretamente os artistas. Haverá uma lista com a ficha técnica das obras e o e-mail dos artistas na 
recepção. 

 
 
 
Serviço 
 
Exposição: Carpintaria Para Todos 
Carpintaria: Rua Jardim Botânico 971 | 22470-051 | Rio de Janeiro, Brasil | T +55 21 3875 5554 
Texto-convite e regulamento disponível em: http://fdag.com.br/exposicoes/carpintaria-para-todos/ 
Recebimento das obras: Quinta-feira, 10/agosto/2017 | 10h – 19h 
Período de exposição: 12 – 22/agosto, 2017 
Conversa: Terça-feira, 22/agosto/2017 | 19h 
Visitação: Terça – Sexta: 10h – 19h | Sábados: 10h – 18h 
Mais informações: Mari Stockler e Victor Gorgulho | carpintaria@fdag.com.br | T +55 21 3875 5554  


