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PINTURA É O MUNDO

Alan Fontes é um pintor do espaço tridimensional. Não apenas porque representa um espaço que se desdobra no interior da tela, como na 

tradicional imagem da pintura como janela para o mundo. Mas porque o ar�sta transforma o mundo em pintura. É como se es�véssemos 

no interior da pintura, tanto quanto ela está completamente fora de si mesma. 

O procedimento não significa um abandono defini�vo da tela ou do plano, tampouco a tenta�va de salvar a pintura de um fim que nunca 

chegou. Ao contrário, ele é fruto ao mesmo tempo de uma liberdade que o presente possibilita e de uma conquista do ar�sta. Algumas de 

suas telas trazem um plano descon�nuo em relação ao fundo, como se es�vesse descolado do conjunto, mas dentro dela. São pinturas de 

reflexos em super�cies de vidro ou de elementos da construção. Se em alguns trabalhos há uma inves�gação de arquiteturas e utopia, em 

outros há ruínas. A série de casas destroçadas feitas a par�r de imagens de cidades que passaram por terremotos, mais do que tragédia 

humana, simboliza a derrocada de um ideário. 

Há telas em que o ar�sta se vale de imagens aéreas e distantes do espaço vivido pelo corpo. O achatamento da topografia e dos acidentes 

do terreno poderiam parecer opostos aos trabalhos em que a linha do horizonte é visível. Entretanto, a vista aérea pressupõe uma 

experiência mediada por aparatos tecnológicos como o GPS, assim como imagens preexistentes re�radas de revistas e internet são 

referências para casas e paisagens. De todo modo, parece ser pela imagem que a relação com o mundo se torna possível.

A pintura de Alan Fontes não se contenta com limites �sicos. Ela literalmente cai para fora da tela, como quando garrafas voam para o piso. 

A cenografia também é o trabalho. O interior da sala se confunde com a pintura. O papel de parede cinza vira rosa na tela. O que seria pano 

de fundo se torna protagonista. Nesse trabalho, todo o ambiente tem referências a filmes em que os vínculos entre os casais são desfeitos. 

Os objetos pintados que aparecem no exterior das telas, realizam uma experiência inversa àquela da pintura de Van Gogh no filme Sonhos, 

de Akira Kurasawa.

Arquiteturas e ideias em ruínas, relações pessoais desfeitas e imagens no lugar do contato corporal são signos da distopia. Como a 

con�nuidade entre o que ocorre dentro e fora das pintura de Alan Fontes não se dá apenas pelo uso da perspec�va, seus trabalhos 

convertem o espaço que habitamos em ficção. E sua evidente habilidade técnica tende a se camuflar em seu sarcasmo e auto-ironia.

Cauê Alves 2016



Nota sobre o cinza:

O procedimento de cobrir os objetos que fazem parte das minhas instalações de tinta 
cinza é um procedimento recorrente desde 2004, quando no decorrer da minha expo-
sição de conclusão do curso de belas artes, na qual realizei a primeira da instalação da 
Casa, pintei todos elementos de cinza. 

O projeto inicial propunha uma instalação de pinturas que simulavam ambientes do-
mésticos e na sua frente eram apresentados objetos e móveis que simulavam uma ex-
pansão do ambiente pintado para a sala expositiva. No projeto inicial tanto a pintura 
como os objetos eram em cores, sendo que os objetos conservavam suas texturas ori-
ginais. 

Logo após a abertura da exposição fiquei insatisfeito em constatar que a pintura perdia 
sua força em relação aos objetos da instalação e intuitivamente resolvi pintá-los de cin-
za no fim de semana, quando a galeria se encontrava fechada.... Assim surgiu o cinza, 
como uma estratégia de apagamento das coisas que não eram pintura. Uma solução 
plástica para tornar a pintura forte diante das coisas reais que integravam o trabalho... 
desse modo creio que consegui instaurar um questionamento sobre o campo virtual da 
pintura e simular uma morte das coisas quando escapam do campo pictórico.

Não vejo meu trabalho como um trabalho escultórico. É tudo pintura. As peças e ob-
jetos pintados são como peças cenográficas e fora do contexto da instalação não são 
consideradas como obras. O cinza é um tom ou uma pele que anula as cores e a volu-
metria real das coisas.  



Black House

2018

VOLTA NY - Solo Project - 
Emma Thomas, Nova Iorque.

O Projeto Black House foi uma obra especificamente produzida para a feira internacio-
nal de projetos solo de artistas a VOLTA NY 2018. A obra propunha criar um espaço para 
apresentação de vários recortes de minha produção. Um espaço adaptável inicialmente 
pensado para uma área de 40 m2, no qual as paredes eram cobertas com um papel de 
parede geométrico escuro e o chão é revestido de um tom de cinza médio. 

Na área central do stand o espectador tinha que caminhar por entre objetos pintados 
de cinza claro como garrafas, ventiladores, porta-retratos e parte de móveis destruídos. 
Um piano velho e parcialmente destruído se encontrava ao centro do espaço.

Nas paredes e misturados aos objetos do stand foram apresentados, desenhos e pintu-
ras em suportes e formatos variados produzidos ao londo de uma residência artística 
realizada em 2 meses na cidade Nova Iorque. Grande parte dos objetos utilizados na 
instalação foram coletados durante pesquisa de campo em Nova Jersey.

O conjunto dos trabalhos pretendia criar supostas memórias pertencentes ao ambiente 
ou às pessoas que o habitaram o espaço das casas destruídas pelo furacão Sandy ocor-
rido em 2012 atingindo dentre muitas cidades Nova Jersey e Nova Iorque. Retratos sem 
nitidez, paisagens e representações de arquiteturas descontruídas foram alguns dos 
temas presentes nesse trabalho.



Alan Fontes / Black House / Instalação 40 m2 / Volta NY 2018.



Exposição Nacional

2018

Galeria Luciana Caravello - 
Rio de Janeiro.

Sobre Memória da Paisagem.

Durante uma residência artística realizada para a produção da exposição ocorrida no 
Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro em 2016, tive contato com um rico 
material fotográfico que documentava o desenvolvimento da cidade do Rio de janeiro. 
Grande parte das belas fotografias de autoria de Augusto Malta, então fotógrafo oficial 
do Distrito Federal, registravam a Exposição Nacional de 1908, ocorrida como um even-
to em comemoração ao primeiro centenário da abertura dos Portos do Brasil.

Tal evento seguia na linha de outras grandes exposições realizadas pelo mundo com o 
objetivo de apresentar ao povo um panorama do desenvolvimento nacional. Os palá-
cios e pavilhões construídos para o evento na região da Urca apresentaram, durante os 
três meses do evento uma variada programação cultural.  A Exposição e seus prédios 
foram visitados por cerca de um milhão de pessoas, sendo a mostra quase toda demo-
lida após o encerramento.

Ver nas fotos os trajes finos das pessoas que hoje são borrões nas fotografias, especu-
lar sobre as histórias, ouvir os sussurros das conversas, imaginar os jogos de poder e a 
rotina dos trabalhadores que ergueram as edificações e serviram aos visitantes, tudo 
serviu de substrato paras as pinturas, que de modo análogo às memórias, guardam es-
paço para a edição e criação de novas imagens, nem sempre condizentes com o que foi.

Os Palácios ainda encontram abrigo nos espaços da memória e na pintura. Lugares que 
não podem existir integralmente nos instantes endurecidos das fotografias, mas que 
subsistem nas lacunas existentes nas pinturas, nas frestas das pinceladas, entre uma 
camada e outra, nos pentimentos que ainda respiram na superfície do plano pictórico. 
Como se o concreto dos prédios se tornasse poroso como ossos, como livros que não 
podem mais ser folheados, mas que ainda conservam sua carcaça de livro. O conjunto 
de trabalhos se instala na perda de densidade da memória. Memórias desconstruídas e 

afogadas em tinta escura. Por mais um momento plenas e abertas à visitação.



Alan Fontes / Palácio Monroe e seu Duplo / Óleo e encáustica s-tela / 190 x 320 cm (díptico) / 2018.



Alan Fontes / Pavilhão de Minas Geraisl / Óleo e encáustica s-tela / 190 x 160 cm / 2018.



Alan Fontes / Exposição Nacional /Rio de Janeiro / 2018



A Instalação Onde as Memórias se Perdem é composta por uma sala hexagonal alojada 

como um subespaço no espaço exposi�vo maior. Dentro dessa sala, na parede oposta à 

entrada, se apresenta uma pintura retratando as Cataratas de Foz do Iguaçu. A obra foi 

executada com uma paleta reduzida em tons frios que instaura uma indefinição espacial e 

temporal na cena. Na representação da pintura, sob a passarela existente no local, por onde 

se pode contemplar as quedas d'água foi pintado um caminho de luzes como intervenção 

fic�cia.

No chão do espaço se encontram diversos objetos pintados em cinza e fotografias-objeto 

que representam imagens arque�picas da memória. Fotos de paisagens idílicas, 

enquadramento de arquitetura urbana, caminhos, pessoas e grupos de pessoas pouco 

reconhecíveis. Fragmentos de recordações e formas indefinidas pela falta de foco e pela 

precariedade e destruição do suporte. 

A pequena sala ambienta e relaciona simbolicamente a pintura com as fotografias no chão. O 

fluxo con�nuo de água que abre seu caminho de forma contundente na paisagem, erodindo 

e lavando infinitamente a rocha, está metaforicamente relacionada com o volume 

intermitente de imagens produzidas na contemporaneidade, assim como a conseqüente 

sensação de esquecimento gerada pela constatação da nossa incapacidade de lembrar e 

reter defini�vamente a memória. 

Entre as fotos e objetos simbolicamente incluídos na instalação se encontram pequenas 

lâmpadas interligadas que acendem e apagam em um ritmo variável, buscando criar uma 

instabilidade do olhar do espectador análoga a instabilidade das imagens da memória, que 

se revelam sempre mutáveis e imprecisas.

Onde as Memórias se Perdem.

2017

MAC USP - Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de 

São Paulo.

Mostra - Os Desígnios da Arte 
Contemporânea no Brasil. 



Alan Fontes / Onde as Memórias se Perdem n 2 / Óleo e encáus�ca s-tela / 195 x 160 cm  / 2017.



Alan Fontes / Onde as Memórias se Perdem n 2 / Óleo e encáus�ca s-tela / 195 x 160 cm  / 2017.



Poéticas de uma Paisagem / 
Memória em Mutação.

2016

Centro Cultural Banco do Brasil - Rio de Janeiro

I Prêmio CCBB Contemporâneo

Sinopse:

A partir da realização de uma grande pintura que retrata uma área delimitada no Centro da cidade do 
Rio de Janeiro foi realizada uma residência artística em 2015 em um ateliê temporário na Fabrica 
Bhering localizada no Rio.

No período de 60 dias a área da grande pintura delimitou a realização de derivas pelo local, nas quais 
foram coletados objetos e produzidos desenhos e fotos com o intuito de integrar a instalação final que 
apresenta o conjunto da pesquisa.

A instalação contrapõe a experiência prévia de contato com a paisagem via ferramentas tecnológicas 
disponíveis com a pesquisa poética que se desdobrou a partir da experiência de habitar a paisagem 
real por um período de tempo.

O resultado final não se trata de uma pesquisa histórica ou documental, mas poética, acerca das 
formas possíveis de se perceber a paisagem hoje e de como essa paisagem transforma e estimula uma 
produção de arte.

Texto crítico da Mostra

(ao meu amor)

A obra de Alan Fontes apresenta como característica a pesquisa de aspectos ligados à arquitetura tanto 
no âmbito doméstico quanto no urbano. Nesta exposição, Fontes articula esses dois interesses para 
investigar poeticamente a região no entorno do CCBB.

A cartografia produz instrumentos de análise capazes de auxiliar na localização de si ou dos outros em 
relação ao espaço. O artista partiu de imagens de satélite, de arquivo e produzidas em jornadas pela 
região, todas geradas em tempos distintos, para representar esse fragmento do Centro do Rio, 
expandindo de forma experimental a representação cartográfica e gerando uma obra atravessada não 
apenas por dados espaciais, mas também pela dimensão temporal, refletindo, assim, a constante 
transitoriedade da estrutura urbana.

Somado a isso, Fontes criou um ambiente de aparência doméstica composto por objetos encontrados 
nas ruas dessa região. A cor cinza com a qual foram revestidos os retira do campo dos objetos de uso 
prático e os transforma em um índice da vida privada. A justaposição do estudo sobre a cidade a partir 
do céu e dos arquivos com a investigação da existência cotidiana mais próxima das dores e paixões de 
quem vive na mesma região cria um palimpsesto de tempos e versões que dá visualidade para o fato de 
toda representação corresponder a uma ficção relacionada aos interesses ideológicos específicos de 
seu agente. Ademais, somos lembrados por Alan Fontes de que é preciso aprender constantemente 
formas de enxergar e de que tudo que há no mundo é capaz de produzir sentido para auxiliar a nos 
localizar no espaço e no tempo.

Bernardo Mosqueira



MAPAS POÉTICOS

Ler um livro, ver um filme, entrar em uma exposição e de fato vê-la _ tudo requer um duplo movimento: deslocamento 

e envolvimento com o mundo. A exposição “Poéticas de uma Paisagem_Memória em Mutação”, de Alan Fontes, 

contemplado com o Prêmio CCBB Contemporâneo, ao articular diferentes tempos sobre um mesmo espaço, nos faz 

recordar essa receita tão óbvia quando fácil de ser esquecida.

Ao longo de uma residência de dois meses no Centro do Rio de Janeiro o artista mineiro cultivou diferentes formas de 

cartografar aquela região. Desde as digitais até aquelas que surgem como resultado de caminhadas a esmo. 

Panoramas da área onde se localiza o CCBB captados via Google Earth foram reproduzidos em cinco pinturas. A 

maior delas, vista nessa página, é baseada em uma imagem de 2009 da Praça Quinze e da Candelária. Em outra, 

mais poética e menos ancorada no seu referente, vemos uma pequenina Ilha Fiscal transformada pelo artista em 

uma espécie de barco que navega por entre uma bruma espessa.

Se por um lado a mostra nos endereça uma dimensão pictórica cujas raízes se encontram nos satélites, por outro 

estamos diante de uma segunda paisagem do mesmo espaço, construída a partir de uma condição íntima de flâneur, 

com itens achados nas ruas e colecionados ao longo da estadia do artista na cidade. Assim nos aguarda um sofá 

modernista, porta-retratos e molduras vazios, tapetes, um cabideiro, aparelhos de telefone, azulejos copiados dos 

modelos hidráulicos da tradicional Confeitaria Colombo, um papel de parede geométrico, a reprodução de uma 

pequenina fachada do cinema Odeon. Mas note-se, tudo está pintado de cinza.

Uma Reflexão Sobre a Cidade

Esse gesto confere aos objetos não somente uma segunda morte _ eles definitivamente não estão ali em seus 

estados de funcionamento _ , mas também tem efeito de reunir tudo sob um só véu que nos convoca a discernir as 

diferenças entre os mesmos com esforço. Pois, em meio ao cinza, existem matizes insuspeitados. É pela via do 

empenho no ato de ver que conseguimos traçar as relações entre a paisagem mínima dos objetos e aquela pública 

apropriada pelos satélites e transfigurada pela pintura. Assim, captamos a velocidade com que o tecido urbano se 

transforma a permanência de certos índices da vida privada, e nos deparamos com a dificuldade de apreender 

temporalidades diversas.

“Poéticas de uma Paisagem _ Memória em Mutação” torna-se uma exposição especialmente pertinente ao se 

colocar como reflexão de uma cidade que precisa, mais do que nunca, pensar sobre si mesma e sobre o destino que 

deseja traçar.  E como quem faz uma cidade são os que nela vivem, a mostra finda por nos recordar o óbvio, ou seja, 

que essa tarefa  é nossa.

Luisa Duarte

Texto crítico: Segundo Caderno – O GLOBO – 25/04/2016



Alan Fontes / Poéticas de Uma Paisagem - Memória em Mutação / I Prêmio CCBB Contemporâneo / CCBB RJ 2016.



Alan Fontes / Poéticas de Uma Paisagem - Memória em Mutação / Instalação I Prêmio CCBB Contemporâneo / CCBB RJ / 2016.



Alan Fontes / Poéticas de Uma Paisagem - Memória em Mutação / Instalação I Prêmio CCBB Contemporâneo / CCBB RJ / 2016.



Alan Fontes / Palácio Monroe / Óleo e encáustica s-tela / 180x 150 cm / 2016



Alan Fontes / Ilha Fiscal / Óleo e encáustica s-tela / 160x 160 cm / 2016



Alan Fontes / Zoom in- Zoom out (Rio de Janeiro)/ Óleo e encáustica s-tela / 500 x 240 cm / 2016



Alan Fontes / Poéticas de Uma Paisagem - Memória em Mutação / I Prêmio CCBB Contemporâneo / CCBB RJ 2016.



Instalação Casa Kubitschek

2014

Museu de Arte da Pampulha
Belo Horizonte

Exposição Bolsa Pampulha 2013 - 2014  

Introdução da Proposta:

O projeto de Instalação Casa KubitscheK resultou do desdobramento de uma série de pinturas 

executadas in�tulada Desconstruções, iniciada em 2013. Tais pinturas partem de um banco de imagens 

coletadas em jornais, revistas e internet que documentam casas destruídas em diversas partes do 

mundo por catástrofes naturais ou guerras. Tais imagens são selecionadas por mostrarem casas as 

quais a estrutura arquitetônica em partes tenha sobrevivido aos fatos. 

Importante salientar que minha visão da casa firma-se como uma visão afe�va. Mesmo 

compreendendo que inevitavelmente quando tratamos da casa estamos também tratando de 

arquitetura, esse aspecto tonar-se rela�vamente secundário quando a casa é vista como um símbolo 

de invólucro de memórias ou mesmo de forma metafórica como um corpo vivente.

Descrição da Proposta: 

A casa tema da instalação Casa Kubitschek foi construída em 1943 e está localizada na Lagoa da 

Pampulha em Belo Horizonte. Atualmente a casa foi transformada em um memorial da vida de 

Juscelino Kubitschek e da construção do conjunto arquitetônico da lagoa da Pampulha, projetado por 

Oscar Niemeyer.

A escolha da Casa Kubitschek como tema de trabalho, visa propor um transporte simbólico da casa 

habitada por Juscelino para dentro do prédio do museu (an�go cassino) idealizado por Juscelino.

O trabalho proposto, portanto, busca refle�r sobre as questões simbólicas da casa a par�r da 

decomposição de sua estrutura na sala de exposição e de uma especulação poé�ca acerca da história 

da casa e das memórias das pessoas que la habitaram. Num segundo plano, a instalação proposta visa 

discu�r as próprias questões da linguagem pictórica numa proposição de pintura em campo ampliado.

A realização da instalação terá como Corpus de trabalho o acervo documental de Juscelino Kubitschek 

e os documentos, móveis e objetos presentes na Casa Kubitschek, atualmente restaurada e aberta à 

visitação.  Todos os itens presentes na instalação serão originais da época ou réplicas dos encontrados 

na Casa Kubitschek.



Alan Fontes – As entranhas das casas

                                                                                                                                       Agnaldo Farias - 2014

Entre os vários interesses de Alan Fontes, mo�vo preponderante de suas pinturas e instalações, 
sobressai o gosto por desastres. Desastres maiores ou menores, domés�cos, como esse que ele 
encenou na sala de exposições do Museu da Pampulha, ou naturais, como tempestades e tufões, parte 
considerável provocado pelo homem, decorrências de intervenções que nos consagram como os seres 
mais destru�vos do planeta. Atento a esse problema, de resto uma evidência que, a julgar pelo 
presente, o futuro não rimará com estabilidade, Alan, escorado na ideia da casa como um corpo 
transforma su�lmente a representação de arquiteturas numa modalidade de retrato.

Ao passo em que nos oferece dados obje�vos sobre as casas representadas, casas familiares, comuns 
aos bairros de classe média e média alta de qualquer cidade brasileira, extraídas de fotografias 
encontradas em revistas e sites, suas pinturas, por outro lado, assemelham-se a retratos. As casas de 
Alan Fontes têm suas estranhas revolvidas e expostas. As paredes derrubadas escancaram a 
in�midade domés�ca, apresentam com crueza e dilaceramento um �pico exemplar da atmosfera 
aconchegante com que estofamos nosso co�diano.

Para essa mostra o ar�sta recorre à casa de Juscelino Kubitschek situada às margens da Lagoa da 
Pampulha, ela própria, como todo o complexo, uma inicia�va ousada do então prefeito sob a forma da 
primeira grande encomenda à Oscar Niemeyer. Não se trata de uma casa, apenas, mas de um símbolo; 
a solução da estrutura formal composta por dois volumes trapezoidais perpendiculares, lavrados em 
branco, �picamente moderna, anuncia um Brasil o�mista, um país que então tornava presente seu 
futuro.  Crença que o ar�sta desmonta contrastando a imagem ní�da da casa com um céu 
tempestuoso, sombrio; com os móveis, reves�dos de cores amenas e neutras como a utopia sonhada, 
arrastados pelos ventos portáteis dos ven�ladores; como as molduras vazias e as fotografias jogadas 
no chão, ícones ausentes ou desgastados pelo tempo.



Alan Fontes / Instalação Casa Kubitschek / Bolsa Pampulha / Museu de Arte da Pampulha / 2016.



Alan Fontes / Instalação Casa Kubitschek / Bolsa Pampulha / Museu de Arte da Pampulha / 2016.



Alan Fontes / Instalação Casa Kubitschek / Bolsa Pampulha / Museu de Arte da Pampulha / 2016.



Alan Fontes / Casa Kubitschek / Óleo e encáustica fria s - tela / 200 x 500 cm / 2014 (pintura que integra Instalação Casa Kubitschek)



 Alan Fontes / Instalação Casa Kubitschek / Imagens da montagem / Museu de Arte da Pampulha / 2014.

Pinturas em formatos variados (policromia), fotografias impressas com gel s- papelão (P&B e policromia) , objetos, móveis pintados em cor cinza. Objetos e móveis 
doados ou réplica. 



Notas sobre O Livro do Vento:

Ensaios para o Livro do Vento é uma série de desenhos e pinturas sobre papel, produzida a par�r 
de um banco de imagens de tornados ocorridos em diversas partes do mundo, colecionados de 
pesquisa em jornais e internet. Imagens documentais que separadas do contexto da no�cia e das 
coordenadas geográficas se tornariam a narra�va de um único evento.

O Livro de vento é ainda uma hipótese cria�va de um objeto do qual não se sabe muito, e que 
poderá se confirmar como um livro, montado seguindo sua estrutura habitual de leitura ou que 
conservará do objeto livro apenas sua pretensa intencionalidade de conjunto, mas com 
apresentação, organização e percursos narra�vos indeterminados. A composição das imagens no 
papel remonta a organização de uma página de livro que teria seu texto subtraído, conservando o 
espaço vazio da página. A variação da dinâmica das pinturas no suporte pretende criar a 
necessidade visual de uma diagramação em páginas nas quais se encontrariam imagem e palavra.

O vento como uma metáfora da passagem do tempo é representado na imagem dos tornados 
como uma ocorrência natural de extrema força e imprevisibilidade. Um fenômeno sobre o qual 
não temos controle e que juntamente com a agonia que traz consigo, traria também a inevitável 
necessidade de recomeço e reconstrução. O livro do vento pretende criar um percurso poé�co 
para um tornado que se deslocaria pelas páginas de um livro apagando sua história, mas nos 
entregando o branco vazio que de modo análogo a realidade proporia o desejo de uma nova 
escrita.

O Livro do Vento

2014 -2015



Alan Fontes / O Livro do Vento (série de 64 pinturas) / Óleo e alquídica s - papel / 27,5 x 37 cm / 2014 -2015 (Montagem Galeria Celma Albuquerque 



Alan Fontes / O Livro do Vento / Óleo e alquídica s - papel / 27,5 x 37 cm / 2014



Alan Fontes / O Livro do Vento / Óleo e alquídica s - papel / 27,5 x 37 cm / 2015



Série  Desconstruções

2013 - 2014

Baró Galeria
São Paulo 

Notas do processo:

A série Desconstruções é uma pesquisa pictórica que parte de um banco de imagens de acidentes, guerras e catástrofes naturais 

coletadas em jornais, revistas e internet que documentam casas destruídas em diversas partes do mundo. Tais imagens são 

selecionadas por mostrarem casas as quais partes da estrutura arquitetônica tenham sobrevivido aos fatos. Durante o processo de 

execução das pinturas realizo intervenções de ordem poética em pontos preservados da arquitetura criando estranhamentos e 

propondo idealizações.

Em minha pesquisa a visão da casa ocorre sobre o aspecto afetivo. Mesmo compreendendo que inevitavelmente quando tratamos 

da casa estamos tratando de arquitetura, esse aspecto tonar-se relativamente secundário quando a casa é vista como um símbolo 

de invólucro de memórias equivalente ao corpo.



Alan Fontes / Série Desconstruções / Imagens da Exposição / Baró Galeria / São Paulo / 2014 



Alan Fontes / Série Desconstruções / Imagens da Exposição / Baró Galeria / São Paulo / 2014 



Alan Fontes / Série Desconstruções n0 13 / Óleo e encáustica fria s- tela / 30 x 40 cm/ 2014 



Alan Fontes / Série Desconstruções n0 16 / Óleo e encáustica fria s-tela / 56 x 88 cm  / 2014



Alan Fontes / Série Desconstruções n0 15 / Óleo e encáustica fria s-tela / 56 x 88 cm  / 2014



Alan Fontes / Série Desconstruções n0 12 /Óleo e encáustica fria s-tela / 66 x 88 cm / 2014 



Alan Fontes
Mostras:

   
La Foule

e
Sweet Lands

2012

Galeria Galeria Laura Marsiaj 
Rio de Janeiro

Alan Fontes: pintura fora de si.

O artista Alan Fontes apresenta-nos pinturas que se interessam em, pelo menos, duas vertentes conceituais. De 
um lado, temos a pintura tratada em seus próprios termos, grades, planaridades, ritmos, repetições. Por outro, a 
realidade que não se contenta em exibir-se como imagem, ativando instâncias instalativas, exercendo ilusões, 
agregações, convocando objetos cênicos, ganhando o espaço por fora de si. A pintura está fora de si, esta é a 
frase que poderíamos proferir diante das propostas de Alan.

Em duas séries de acentuada pregnância, “A cidade”, iniciada em 2004 e “A casa”, iniciada em 2005, Alan 
Fontes observa, a partir de pontos de vista distintos, o que faz dos nossos lares algo tão diferente, parafraseando a 
pergunta do precursor da pop art, Richard Hamilton. Em “A cidade”, Alan acentua a vista aérea de lugares, vilas, 
quadras, deixando as informações mais específicas, mais identificáveis, sucumbirem ao modo de tratamento das 
tintas, cores e gestos. Assim, os azuis e cinzas ganham de qualquer possibilidade de reconhecimento específico 
do lugar. Diferente do que fizera Malevich, ao reduzir as vistas de olhos de pássaros a reduzidíssimas geometrias, 
alargando e estreitando, concomitantemente, as possibilidades da pintura modernista, Alan aceita o caráter 
expressivo e os vestígios um tanto mais documentais destes quarteirões. Se aproxima da paleta fotográfica de 
Gerhard Richter, outro a executar vistas aéreas sobre as cidades. Assim, vemos, na cidade de Alan, traçados 
urbanos onde  as quadras de esporte, os telhados das casas de duas águas, à maneira colonial, ou retos como 
nos traçados modernos, servem, para a pintura, como grade e informação, ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, 
vemos as piscinas.

O azul-piscina na história da pintura no século XX é um capítulo à parte, promovera a solidão em David Hockney, 
o erotismo narcísico em Eric Fischl e continua a exercer intenso fascínio em pintores atuais. Não somente a piscina 
como deleite, gozo, mas a condição imagética que é deflagrada por tantas deformações do corpo nos efeitos 
dos reflexos de luz, na complexidade do espelho. No mistério de se ver refletido, o mergulho é de um azul mais 
profundo.

Em New York City, Mondrian se empenhara em relacionar geometria e cidade, superposições ritmadas e cores 
primárias. Uma consideração é fundamental para entendermos tal processo de abolição da geometria como 
imagem. Ao ser perguntado sobre o motivo que o fazia repintar inúmeras vezes as partes do branco da pintura, 
Mondrian respondera que precisava vencer a cor para que ela produzisse força e não criasse uma mera 
hierarquia. Ao observarmos Alan atento em colocar um mínimo de informações sobre telhados, sem retirá-los de 
vez da pintura, deixando-os expressivos e geométricos, sabemos que as lições entre presença, força e 
informação refizeram esta possibilidade de uso da geometria.

Da série “A casa”, notamos o lado de dentro das habitações. Na pintura La Foule, que se intitula a partir de uma 
canção homônima interpretada por Edith Piaf, vemos uma casa fora do tempo cronológico. Agregam-se 
elementos de distintas épocas, mobiliários com pés de palito, espelhos como os dos camarins do Folie Bergere, 
fotografias de casas de traçado modernista e um cartaz de Hiroshima Mon Amour, película de 1959 dirigida por 
Alain Resnais. No filme, a guerra serve como metáfora para que as personagens ativem polaridades, vencedores 
e vencidos, enquanto o amor trata de juntar lados opostos. Ainda que o mundo estivesse moralmente 
estilhaçado, erodido, a maior parte da película se passa entre quatro paredes, no enlace de um casal proibido, 
profanador. Na tentativa de criar a instalação, o preto e branco do cinema invade a sala de exposição com um 
papel de parede no mesmo duotone que esvanece a cor para desfazer a pintura, ampliando-a. Assim, o 
violáceo do amor, das paredes do camarim, da invenção do ateliê só acontece no núcleo em que a pintura é 
emissão de calor, de abraço, de envolvimento. O que faz dos nossos lares algo tão diferente, poderíamos 
responder a Hamilton, mais do que os eletrodomésticos, os cartazes, a tela da TV, é o invisível dos afetos que 

dotamos às coisas e às pessoas com as quais decidimos compartir.

MARCELO CAMPOS - Professor Adjunto do Departamento de Teoria e História da Arte e coordenador da 
graduação em artes do Instituto de Artes da UERJ. Doutor em Artes Visuais pelo PPGAV da Escola de Belas Artes/ 
UFRJ.
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Alan Fontes / La Foule / Óleo s tela / 300 x 200 cm / 2012.
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Sweet Lands



Alan Fontes  - Série Sweet Lands
                                                                                   Por  Alessandra Simões  in Art Nexus Magazine n. 88     25/05/2013

The insistence of ar�st Alan Fontes (Minas Gerais, Brazil) on repeatedly approaching a single theme, “the house,” has been 
framing his work in an interes�ng and complex aesthe�c play. The exhibi�on recently presented at the Galería Laura Marsiaj, in 
Rio de Janerio, shows that the loyalty toward this aesthe�c project has elevated his work to a level of vigorous poe�c impact.
In the La Foule (The Crowd) installa�on, part of the series of pain�ngs en�tledSweet Lands, Fontes once again approaches the 
theme of “the house,” as backdrop for a meaningful reflec�on on contemporary human condi�on. One of the most recurrent 
resources in Fontes’ work is the metalanguage. These are pain�ngs and installa�ons that address the theme of representa�on 
itself; images that represent images. For instance, many of his pain�ngs use photographs to incorporate images of walls that 
belong to houses—his, among these.
This resource is also part of La Foule, a piece inspired by Edith Piaf’s homonymous music that narrates through the use of 
metaphors a brief roman�c affair in the middle of a mul�tude a�ending a party. In this installa�on, Fontes reproduces a small 
living room, painted in gray tones, where he places every day, painted white objects like bo�les, chairs, and rugs. A very large 
canvas colored with acrylics, was placed on one of the walls of these “houses,” to simulate the con�nua�on of the living room: 
furniture, TV and several photographs.
An enigma�c game is created between the three and two-dimensional spaces. It serves as a visual metaphor for the idea of the 
rela�onship between the real and the imaginary. The environment appears to leave traces of the in�macy of the couple 
described in Piaf’s song. Through the painted photographs complemented with absurd scenes—like a couple res�ng on a bed 
placed on a deserted beach, or a burning house—the images are remainders of the narra�ve. The effect of uncertainty is 
reflected on the viewer’s feeling that the characters of the songs once lived there and le� the place like an empty stage.
The reflec�on based on an in�mate circumstance in La Foule is completely missing in the work Sweet Lands. It consists of two 
series of realist pain�ngs that simulate aerial photographs: Casa, with images of isolated houses, and City, with roofs that 
belong to a residen�al area. Notwithstanding Fontes’ affirma�on that the series Casa is about the “portraits of individual 
desires, affec�ve micro-landscapes,” his images reveal a pasteurized aesthe�c of a certain tendency in contemporary 
architecture, whose projects lack any cultural iden�ty; they are symbols of the exhausted human interac�on in the large urban 
centers.
These encaus�c pain�ngs achieve a strange, and therefore unreal, flat light. They remind us of the work by Edward Hopper 
(1882-1967), par�cularly his domes�c scenes that evoke the solitary sense of modern American society. They also conjure 
themes like loneliness, emp�ness, the s�llness of urban life, that are also present in some works by Bri�sh ar�st David Hockney, 
with his metaphysical environments, for instance, with images of empty sofas, or of barely splashed water, as result of 
somebody jumping into a pool.
The house has been a central theme in Fontes’ work for some years now, especially the house in large urban centers, like the one 
the ar�st showed in works en�tled Kitnet—in Brazil, the term kitne�s used to refer to small apartments, generally ones with 
barely one room. Fontes represents prosaic environments, with solitary characters or completely devoid of any human 
presence. They are bathrooms, living rooms, Rooms with only furniture, objects and portraits hung on the walls like the sole 
ves�ges of life.
Why are so many portraits of the ar�st present in the images? It is one more indicator of the complex jigsaw puzzle of his en�re 
body of work that negates the classic aesthe�c principle of the role of art as representa�on of the world.
The no�on of art as object in itself is clearly present in several of Fontes’ works, as they are a�er all images about other images.
Fontes relies on a typically postmodern language, permeated by pas�ches and symbols of contemporaneity: irony, chaos, self-
reference, the senseless. Above all, Fontes found an ideal territory—the house—to reflect on the existen�al dilemmas that are 
part of urban society. Under this idea of the house—the most trivial of human symbols—lies humankind’s assault to materialize 
the world and to achieve our own isola�on. Alan Fontes proposes a profound experience of everyday life against the loneliness 
predicated by our social values.



 Alan Fontes / Imagens da Instalação / Galeria Laura Marsiaj / RJ / 2012.



Alan Fontes / Sweetlands no 1 / Encáustica e óleo s- tela /  300 x 160 cm / 2011.



Alan Fontes / Sweetlands no 2 / Encáustica e óleo s- tela /  205 x 160 cm / 2012.



Alan Fontes / Sweetlands no 7, 8 e 9 / Encáustica e óleo s- tela /  56 x 70 cm / 2012.



Alan Fontes / Sweetlands no 10, 11 e 12 / Encáustica e óleo s- tela /  56 x 70 cm / 2012.



A Casa

2007

Paço das Artes 
São Paulo

Microbricolagens Clandestinas

Juliana Monachesi

Alan Fontes é um artista que pesquisa a linguagem pictórica na era da imagem técnica. Em um 
contexto pós-industrial, a pintura se caracteriza como pós-produção: vale-se do repertório cultural 
para resignificar, recombinar e reprogramar elementos da história da arte e do cotidiano. Trata-se de 
uma reciclagem estética que dá sentido e aumenta a sobrevivência dos objetos culturais que 
habitam em excesso –e, portanto, em contínuo processo de esquecimento– o imaginário 
contemporâneo. Uma “micropirataria”, para usar um termo de Nicolas Bourriaud –o teórico da “pós-
produção”–, está em curso na instalação “A Casa”, que Alan Fontes apresenta no Paço das Artes.

A escolha da casa como objeto de sua investigação já demonstra de saída o partido adotado pelo 
artista. Interessa a ele o que nos é familiar. Interessa corromper a assepsia do espaço expositivo com 
uma ambientação com a qual todo visitante pode se identificar: mesa, sofá, televisão, estante com 
objetos comuns, vasos de planta, brinquedos, tapetes, cadeiras e... quadros. A pintura de Alan Fontes 
não existe fora desse ambiente construído; ela se apresenta aclimatada na intimidade do espaço 
(re)conhecido; ela se dá a ver não como obra de arte hermética a ser decifrada ou rechaçada, mas 
sim como uma peça integrante do universo compartilhado e, portanto, nos captura desarmados, nos 
convida à aproximação.

Mas ao primeiro impacto, de reconhecimento, segue-se um outro, de desvio da esfera do familiar. 
Todos os ambientes da casa e os objetos que os ocupam são pintados de cinza. A cor aparece apenas 
nas pinturas e, sub-repticiamente, como ruídos em meio ao acinzentado, em uma lâmpada verde de 
um abajur ou em um ou outro móvel. “A Casa” contém algo de estranho ou sinistro, porque as pinturas 
se destacam como algo mais real do que os móveis em sua materialidade pseudo-real. Desse modo, 
os cômodos dessa habitação desviante levam o observador a reconhecer o familiar na planaridade 
da tela que representa a casa em detrimento de identifica-lo na tridimensionalidade dos objetos 
caseiros. O contraste entre um registro e outro desequilibra a experiência da obra.

Um percurso que oscile entre habitar o espaço e habitar a pintura nos leva a desvelar as micropiratarias 
contidas nas telas: um arranjo de bichos de pelúcia nos remete à obra de Annette Messager; uma 
almofada jogada sobre um sofá encena uma padronagem de Beatriz Milhazes; os ímas de geladeira 
formam uma pequena exposição coletiva de obras consagradas; inúmeros auto-retratos de Alan 
Fontes estampam as paredes dos diferentes cômodos. Essas e diversas outras reprogramações do 
arquivo morto da cultura ocidental renascem na investida pós-produção do artista.

Interessante notar, como uma dobra conceitual na produção de Alan Fontes, as reciclagens culturais 
que o artista empreende entre uma e outra montagem de seus trabalhos. A própria produção do 
artista está sujeita a reprogramações. Fecha-se, assim, um ciclo ecológico de extrema coerência. 
Estamos diante de um criador que não infesta o mundo de novidades mas, antes, preocupa-se em dar 
uma destinação digna ao repositório de novidades postas no mundo por todos os criadores que o 
antecederam. Pensando com Félix Guattari, podemos dizer que Alan Fontes exercita em seu trabalho 
as três ecologias (mental, ambiental, subjetiva) preconizadas pelo filósofo francês como um novo 
paradigma estético-ético-político, o da “ecosofia”.
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 Alan Fontes / Imagens da Instalação / Paço das Artes /
 São Paulo / 2007.



Alan Fontes / Quarto de Amelie / Acrílica s- tela / 200 x 160 cm / 2007.



A Casa dos Espelhos

2006

Galeria Celma Albuquerque 
Belo Horizonte

Notas do processo:

A terceira montagem da pesquisa sobre o espaço da casa se deu com a instalação A Casa dos Espelhos, 

realizada no ano de 2006. O trabalho foi iniciado durante um evento internacional de pintura em Belo Horizonte 

promovido pelo CEIA, que teve a pintura como tema. Posteriormente os resultados foram apresentados na 

Galeria Celma Albuquerque.

A fase inicial do trabalho ocorreu com a produção de uma animação por meio de fotografias que simulava a 

movimentação e transformação espontânea dos ambientes de uma casa.

Após a finalização da animação, a fase seguinte do trabalho se deu com a montagem da instalação que recebeu 

o nome de A Casa dos Espelhos. Esta instalação explorava os espelhamentos possíveis dos elementos 

constituintes da casa, nas pinturas e no espaço expositivo, elaborada como um jogo entre o campo da pintura e o 

campo da realidade. Uma reflexão sobre as diferenciações entre a representação promovida no plano pictórico e 

a apresentação dos objetos incluídos ao seu redor.

O espaço da instalação era subdividido em três áreas: o primeiro espaço mostrava o cenário onde foi produzida a 

animação e onde se revelava explicitamente sua teatralidade. No segundo espaço do trabalho era exibida a 

animação, apresentada em uma sala composta por sofá, tapete e um aparelho de TV que participavam do vídeo 

e onde o espectador deveria sentar para assisti-lo. Por fim, o terceiro espaço era composto por uma pintura que 

representava uma mesa de café da manhã também apresentada na instalação exatamente como a 

representação da tela. Todos os elementos presentes no trabalho, portanto, se alteravam entre os campos da 

representação e da apresentação problematizando estes dois valores.

Animação : Stop Motion 2'



 Imagens da Exposição.



Alan Fontes / Animação A Casa / Stop Motion / 2"/ 2006.



A Cidade

2005

BDMG Cultural 
Belo Horizonte Notas do processo:

O trabalho A Cidade era composto por uma série de pinturas que propunham uma reflexão acerca 

do espaço urbano. A reunião da série compunha uma instalação, na qual o acúmulo das pinturas 

distribuídas no espaço expositivo configurava uma cidade simbólica, onde espectador poderia 

caminhar.

As pinturas representavam uma cidade sob uma visão topográfica e o processo de construção dos 

trabalhos partiu de desenhos de fotografias aéreas acessadas pelo Google Earth e de desenhos feitos 

através do jogo de computador Sim City, no qual se visualiza a cidade sob um ângulo semelhante ao 

que utilizava nos meus trabalhos.

A realização das pinturas estava condicionada à composição das imagens originais, porém contava 

uma palheta de cores muito restrita, o que trazia para as pinturas unidade visual e ampliava o aspecto 

simbólico da cidade representada. As pinturas progressivamente desconstruíam a organização 

espacial das imagens referenciais, assim como os excessos visuais e a perspectiva, simplificando o 

espaço urbano em recortes e tornando perceptível apenas sua unidade básica, a casa.



 Imagens da Exposição.



Cidade no 3. Acrílica s/tela, 100 x 120 cm, 2004.




