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Mais uma vez a Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas 
abre suas portas para uma bela exposição. Desta vez, temos a honra 
de abrigar a arte de Iole de Freitas que será apresentada para o 
público da capital mineira por meio de nossos projetos expositivos 
patrocinados pelo Instituto Unimed-BH. A mostra “Iole de Freitas:  
o voo de Pégaso” enche o espaço com esculturas impactantes, tendo 
sido uma delas produzida especialmente para esta exibição. 

Inserir em nossa vitrine de exposições as obras dessa artista mineira 
de Belo Horizonte, com projeção internacional e reconhecimento  
nos mais diversos e relevantes espaços culturais do mundo, afirma  
o compromisso do Minas Tênis Clube, por meio de seu Centro 
Cultural, de promover e fomentar a cultura.

Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço e alcem, junto  
da artista, o voo com o Pégaso.

Ricardo Vieira Santiago
Presidente do Minas Tênis Clube

Apresentação



76



98

Pégaso é uma das divindades fabulosas da mitologia grega, um cavalo 
alado nascido do sangue da terrível Medusa, no momento em que foi 
decapitada por Perseu. Apesar da descendência de uma mãe górgo-
na, monstro com a cabeça enrolada com serpentes, garras afiadas de 
bronze e um olhar que petrificava todos que a fixavam, Pégaso não 
herdou o caráter hediondo da figura materna. Na descrição de seus 
atributos, ele é um ente surgido nas fontes do Oceano, que fez bro-
tar no monte Olimpo a sua própria fonte, Hipocrene, imortalizada em 
versos por Camões. Ao contrário da mãe, portanto, Pégaso é uma en-
tidade ligada à água, capaz de liquefazer a pedra, vencer a resistência 
da rocha olímpica, tornando-se símbolo do que atravessa a matéria 
e alude à elevação espiritual. Com poderes miraculosos, como todos 
os deuses e heróis que tratam poeticamente da cosmogonia na era 
helênica, Pégaso, esse cavalo branco com asas, é uma contradição em 
seu próprio corpo, um denso e pesado volume animal que voa. Um ser 
com potência descomunal, mas, ao mesmo tempo, capaz de se alçar 
em voos flutuantes no ar, com a desenvoltura e a leveza de um pássaro 
extraordinário.  

Nas narrativas mitológicas e ritos ancestrais, com suas representações 
visionárias, heroicas e divinas, buscava-se a explicação original do mun-
do e seu processo cósmico, mas o que constituía o cerne simbólico das 
formas míticas eram, ainda, as faculdades humanas em suas múltiplas 
expressões. A busca por uma fonte primordial da criação e pela essên-
cia do humano, contudo, estava sempre a tropeçar na incompletude, 
nos enigmas e nas contradições. Daí as divindades gregas serem, em 
última instância, condensadores de conflitos, de vias binárias que di-
videm, mas ao mesmo tempo conjugam os opostos. Caos e Harmonia, 
Eros e Tânatos, Apolo e Dionísio, Nix (noite) e Heméra (dia), Hélio 
(sol) e Selene (lua) são deidades que, não raras vezes, geram-se umas 
às outras, entrelaçadas numa familiaridade excêntrica e disfuncional. 
Assim, nesse jogo de superação dos opostos e surpreendente hibridis-
mo, Medusa é o horror, mas também é pulsão primordial e evolutiva. 
Pégaso é água, fonte (pegué) mas também é terra, corpo sólido (pegós), 
constituindo campo fecundo em possibilidades de interpretação.

Iole de Freitas: o voo de Pégaso

Ligia Canongia
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1 WARBURG, Aby, citado por 
AGAMBEN, Giorgio. In: Aby Warburg 
e a ciência sem nome. Revista 
Arte & Ensaios, n. 19, p. 139. Rio de 
Janeiro: PPGAV/EBA-UFRJ, 2009.

A imensa riqueza metafórica dessas divindades e sua capacidade de 
penetrar nos subterrâneos da psique humana tornaram suas narrati-
vas, em princípio delirantes, referências fundamentais para a psicaná-
lise, a arte e a filosofia. Regidos pela necessidade de criar, por meio 
da construção mítico-religiosa, um conhecimento “verdadeiro” do ho-
mem e do mundo, os deuses gregos, no entanto, não escamoteiam a 
ambiguidade imanente ao próprio processo de instituição de “verda-
de”. O erro, a perversão, a corruptela parecem estar sempre à espreita 
de um lapso desse processo, prontos a se entrelaçar, confundir e pre-
varicar o pressuposto ideal e absoluto da “verdade”. A própria condi-
ção de seres fictícios e ambíguos, enredados numa teia prodigiosa e 
inverossímil, já demoliria a perspectiva de poderem se afirmar como 
modelo. Contudo, afirmam-se, e aí reside a fertilidade desse paradoxo, 
tão caro à poesia e ao pensamento moderno. 

De Hegel a Warburg ou de Nietzsche a Merleau-Ponty, desenrola-se na 
filosofia a dotação crescente de dignidade ontológica à contradição, 
em detrimento das formas ditas harmônicas e idealizadas. Warburg 
explicitou uma permanente tensão entre a carga orgíaca e a ordem 
estrutural das imagens, tensão enraizada na civilização ocidental. Para 
ele, essa bipolaridade se centrava entre os polos “da prática mágico-

-religiosa e o da contemplação matemática” ,1 como uma espécie de 
esquizofrenia crônica que, no entanto, não devia se configurar como 
dicotomia ou contradição e, sim, como polaridades intercambiáveis. 
Nietzsche, a seu turno, já anunciara bem antes o surgimento de forças 
dionisíacas no seio mesmo do equilíbrio e da simetria apolínea, ante-
vendo o caráter móvel e reversível dos opostos, e nele reconhecendo 
uma energia vital para a criação animista das imagens. De outro lado, 
Hegel, em sua Estética, inicialmente condena o caráter “mestiço” da 
arte ao se profanar diante do prosaísmo do mundo, perdendo seu lado 
mítico e suas formas puras e “elevadas” para, mais adiante, admitir 
que a arte estava sujeita a ambivalências e contradições, e que o ho-
mem moderno não se contentava mais com a contemplação passiva 
da realidade. O que lhe ocorre, pois, é a constatação de uma trans-
formação gradual da arte, a partir do momento em que a intuição se 
rende à reflexão na idade moderna. A intenção, nesse estágio de sua 
teoria, era a de delinear a cultura da reflexão como condição para 

o entendimento da arte dos novos tempos, profana e prosaica, que 
não era mais a manifestação sensível do transcendente ou do divi-
no, que perdia importância espiritual para ganhar densidade reflexiva, 
e que passava a se submeter às contingências do mundo organiza-
do. Finalmente, Merleau-Ponty, para dissolver a ideia do pensamen-
to construído sobre jogos de oposições e sobre a busca obcecada de 
identidades absolutas, imunes às ambiguidades, propõe o entrelaça-
mento dos termos dicotômicos e a visão da realidade como um campo 
barroco de cruzamentos, condizente com “a vegetação de sentidos” 
que constitui o mundo.

Ora, essa “vegetação de sentidos” já está patente nos mitos gregos, 
tão férteis de ideias e imagens quanto as serpentes na cabeça de 
Medusa ou os prodígios de Pégaso. Uma “vegetação” que fornece in-
sumos para se pensar o mundo como um amálgama de multiformas, 
em propagação vertiginosa, e onde o maravilhoso pode se fundir ao 
real, o lendário ao histórico e o mítico ao verdadeiro. 

Em psicanálise, essa ocorrência é chamada de princípio de ambivalên-
cia, com o qual as formas artísticas modernas se relacionam estrei-
tamente, por lidarem com opostos que se cruzam ou deslocamentos 
que os anulam, numa dinâmica de significação oscilante. A propósito, 
Mário de Andrade declarou:

A força da obra de arte está em que, graças ao princípio de con-
densação (Freud), se pode encontrar em cada forma ou expres-
são simbólica mais de um núcleo significante.2  

O objetivo desse preâmbulo, porém, não é tanto o de indiciar no mito 
de Pégaso a ideia da contradição levada ao limite máximo de sua figu-
rabilidade, ou o de elucidar o reconhecimento filosófico da importân-
cia dos paradoxos e das ambiguidades como fomentos para a cultura 
moderna, mas, sim, o de projetar uma conexão estreita entre esses 
pressupostos e a obra de Iole de Freitas. Remontar a Pégaso seria, pois, 
encontrar poeticamente relações de seus atributos com as esculturas 
da artista, uma vez que elas também são formas dançantes no espaço, 
malgrado seu peso e volumetria, sempre a evocar fluxos de passagem, 

2 PEDROSA, Mário. Das formas 
significantes à lógica da 
expressão. In: Mundo, homem, 
arte em crise. São Paulo: 
Perspectiva, 1975, p. 69.
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3 DUARTE, Paulo Sérgio. Iole de 
Freitas no Centro de Arte Hélio 
Oiticica. In: Iole de Freitas, 
catálogo da exposição. Rio de 
Janeiro: CAHO, 2000, p. 5.

4 Id.

de um lugar a outro, da concretude ao vazio, da sombra à luz. Apesar 
da evidência física da obra, o espaço permeia as esculturas, envolve 
suas superfícies e é envolvido por elas. O trabalho implica linha e 
volume, corpo e membrana, tensão e distensão, concretude e ar, na 
mesma dissolução dos opostos sugerida em Pégaso e explicitada na 
filosofia. São esculturas que parecem extravasar seus limites físicos, ir 
mais além, e evoluir ao encontro de outros espaços, dialogando com a 
arquitetura ou a paisagem.

As peças realizadas a partir de 2000, com tubos de aço e placas de po-
licarbonato, foram consideradas pelo crítico Paulo Sergio Duarte “um 
marco da escultura contemporânea no Brasil” ,3 e o exemplar monu-
mental e inédito apresentado nesta exposição — Iglu barroco — bem 
poderia ser a encarnação de um “pégaso” com suas asas brancas, pres-
tes a se descolar do chão e alçar voo, malgrado esteja bem “sentado” 
neste chão. Cai-se, pois, na ambiguidade formal da escultura de Iole de 
Freitas, no duplo que sobrepõe peso e leveza, terra e ar, e que conjuga 
a materialidade inequívoca do objeto à sua vontade de migração espa-
cial, como elementos que se interrogam e se realimentam reciproca-
mente. Uma materialidade que se propaga, segundo Duarte, tal como 
a “configuração plástica de uma fuga” .4   

A evidência barroca, mais acentuada em trabalhos anteriores, man-
tém-se renitente, em movimentos e curvas intensas e pródigas, o que 
enfatiza a expressividade gestual da escultura, mas sem perda do do-
mínio disciplinado e meticuloso de suas formalizações. Não sem moti-
vos, costuma-se associar seu trabalho à arquitetura de Oscar Niemeyer. 

A linha tênue entre a expressividade e a precisão formal, que acom-
panha o conjunto da obra desde os anos 1970, permanece nas peças 
atuais. A artista opera nas fissuras dessa ambivalência: supera a cor-
poreidade e o peso do material justo por meio da luz, das curvas e 
dos voos que as esculturas evocam para que a sensação da leve-
za e do transpasse inscreva nos objetos uma latência de contínua 
metamorfose. 
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5 MERLEAU-PONTY, Maurice. 
Fenomenologia da percepção. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, 
p. 48.

Acompanhando de perto Merleau-Ponty, para quem “o próprio do 
percebido é admitir a ambiguidade, o ‘movido’” 5 — essa percepção do 

“movido” imanente ao olhar, que tanto informou a modernidade e que 
já se instalara na história desde Cézanne —, a obra de Iole de Freitas 
quer “figurar” essa movência na estabilidade formal da escultura, um 
meio rígido e resistente por excelência. Tal experência de mobilidade 
não apenas se manifesta nas formalizações ondulantes do próprio ob-
jeto, como nas tensões que institui entre a escultura e o lugar e, em 
última instância, no embate enfático entre o poético e o estrutural.

A construção de um corpo simultaneamente concreto e fluido que quer 
atravessar o espaço e mergulhar no vazio remonta à formação da artista 
no mundo da dança, de onde guardou o valor dos deslocamentos que 
os gestos corporais ativam no espaço. E a escolha dos suportes findou 
por seguir conceitualmente as ideias formais, ao selecionar matérias 
transparentes, flexíveis ou imateriais, que apresentam características 
ambíguas e fugazes. A disciplina e a geometria que se inscrevem nos 
objetos, junto e apesar da gestualidade expressiva e das emanações 
barrocas, evocam o trabalho de uma coreografia, que é, afinal, o traba-
lho que sistematiza e dá organicidade adestrada à liberdade da dança. 
A persistência de rastros construtivos, além disso, enuncia o recorrente 
legado do neoconcretismo no imaginário do artista brasileiro, um le-
gado que já havia assimilado o mundo sensível na produção artística, 
esgarçando o caráter apolíneo do formalismo racional, que estivera nas 
bases da geometria internacional. Assim, já no movimento construtivo 
carioca operava-se a ambiguidade entre o caráter retilíneo e ortodoxo 
da geometria e a subjetivação que se injetava em seu rigor positivista. 
Alguma reminiscência neoconcreta, portanto, é conceitualmente passí-
vel de ser vislumbrada na obra de Iole de Freitas, ela também flutuante 
entre o gosto clássico e o espírito pré-romântico, no debate constante 
entre o exame racional das formas e sua exuberância lírica. 

Nas duas séries mais recentes da artista — Os Terra e Rubro, ambas rea-
lizadas em 2021, Iole de Freitas incrementa o sentido da dança, como se 
apresentasse, de uma vez, todo um “corpo de baile”, só que um “corpo 
de baile” de solistas, o que constitui uma contradição nos termos. São 
obras que funcionam como uma colônia de pequenas esculturas, em 
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6 DE FREITAS, Iole. No folder 
virtual da exposição “Rubro”, 
Galeria Raquel Arnaud, São 
Paulo, 2021.

7 SALZSTEIN, Sônia. Céu de 
dentro. In: Iole de Freitas, 
catálogo da exposição. Rio de 
Janeiro: CAHO, 2000, p. 19.

agenciamento ambiental coletivo, mas, ao mesmo tempo, com valores 
e carismas individuais. Agrupadas na parede ou no chão, em núcleos 
que podem chegar a muitos metros de extensão, essas esculturas par-
tem de um desenho recortado em papel e ganham matéria metálica, al-
gumas luminosas, outras foscas ou ainda encobertas da cor branca, ru-
bra ou terrosa. A radiação de luz, portanto, à mercê dessa variabilidade 
de cores e brilhos, é um dado significante, na medida em que contribui 
para a sensação de dinamismo e pulsação rítmica do espaço. Segundo a 
própria artista, “trata-se de uma escrita feita de símbolos e signos que 
constroem um texto” e que “aspiram, assim, a serem linguagem” .6 Uma 
narrativa figural, agindo em campos de força multidirecionais, do cro-
matismo à luminosidade e dos contornos às sombras, como organismos 
vivos, trepantes ou rastejantes, que serpenteiam pelas paredes e pelo 
solo, inscrevendo espaços simultaneamente solidários e particulares. 
O senso da propagação espacial também se encontra dilatado nessas 
novas séries, que supõem um continuum, mesmo alquebrado pela es-
pacialização fragmentária de seus elementos.

[...] o trabalho não deixa de ser uma dança. Seus deslocamentos 
são ágeis e, embora “ensaiados”, têm o flair do improviso, o rego-
zijo da burla à previsibilidade tecnológica e a graça do sobrevoo. 7

Voltamos, portanto, à lógica das polaridades revertidas em sinergia, 
bem ao sabor da doutrina merleau-pontyana, que alia em regime coo-
perativo termos e atos originalmente conflitantes, e que, desde o iní-
cio, deu sustentação a essa análise. Desvendar qualidades cinéticas 
em objetos cuja especificidade estática lhe é constituinte, observar 
que os jogos entre brilhos e opacidades contribuem para uma percep-
ção indecisa da corporeidade dos objetos, e perceber o desmonte da 
evidência material da escultura em confronto com os rasgos de luz e 
com o vazio, eis aí uma constelação de tópicos influentes na poética 
de Iole de Freitas. A artista retoma, sem dúvida, do neoconcretismo, 
a função substancial das experiências híbridas que uniam em cumpli-
cidade intuição e método, sentimento e reflexão, mas “voa” alto, em 
direção ao desejo de transgredir e estourar os limites do volume e das 
fronteiras espaciais. Para ela, a obra é trânsito, acontecimento móvel, 
um “texto de símbolos” escrito no ar.
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CRONOLOGIA

Iole de Freitas nasce em Belo Horizonte (MG), em 1945. 
Com seis anos, muda-se para o Rio de Janeiro, iniciando sua 
formação em dança contemporânea. Entre 1964 e 1965, estuda 
na Esdi, escola de design, no Rio de Janeiro. Em 1970 vai para 
Milão, Itália, onde vive por oito anos e trabalha como designer 
no Corporate Image Studio da Olivetti, sob a orientação do 
arquiteto Hans von Klier, até 1971. Passa a desenvolver e expor 
seu trabalho em artes plásticas a partir de 1973.

1973–1981 
A linguagem do trabalho se constitui com o suporte de 
sequências fotográficas, filmes experimentais e instalações, 
apoiados por textos. Vindo a artista de uma experiência 
de dezoito anos de dança contemporânea, o corpo surge 
como um elemento estruturador do trabalho, em que 
aparece espelhado, refletido e fragmentado, tangendo 
questões relacionadas com a identidade feminina e com a 
organização da imagem do próprio corpo. As performances, 
realizadas sempre individualmente, nunca na presença de 
espectadores, são registradas pela artista, num circuito 
fechado onde corpo, câmera e imagem refletida constroem a 
estrutura da obra.

1973 
Apresenta seus primeiros filmes experimentais Light Work e 
Elements, na Galleria Diagramma, Milão. Faz a curadoria da 
exposição “Fotolinguagem”, com obras de Christian Boltansky, 
Annete Messager, Duane Michaels, entre outros, no Museu  
de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). 

Em São Paulo, participa das mostras Expo-Projeção 73,  
no Espaço Grife, e 7a Jovem Arte Contemporânea, no Museu 
de Arte Contemporânea/USP (MAC USP).

1974 
Realiza exposição individual das sequências fotográficas, 
no MAM Rio, cujo catálogo traz o texto “Ontogênese e 
filogênese”, de Paulo Sergio Duarte. Ainda neste ano, exibe 
filmes experimentais de 1972–1973, na Galeria Luiz Buarque  
de Hollanda e Paulo Bittencourt, no Rio de Janeiro. Participa 
da exposição “Nuovi Media”, no Centro Internazionale di 
Brera, e faz exposição individual na Galleria Ortelli, Milão. 

1975 
Integra a IX Bienal de Paris com instalação e sequência 
fotográfica da série Glass Pieces, Life Slices, a convite  
do crítico Tommaso Trini. Participa, como artista residente,  
do Festival of Expanded Media, em Belgrado. Na Itália, expõe 
em diversas exposições tendo a fotografia e o filme como 
suportes do processo criativo: “La Fotografia Come Strumento 
Per L’Artista”, na Galleria Il Milione; Flash Art Special — 
Fotografia; “Il Mistero Svelato e Campo Dieci”, na Galleria 
Diagramma, em Milão; e “Magma”, na Galleria Michaud,  
em Florença. 

1976 
Realiza exposição individual, com instalação e sequências 
fotográficas, na Galleria Giancarlo Bocchi, Milão. Participa 
de diversas exposições e publicações que registram o 
desenvolvimento da body art durante os anos 70, como 
“Korpersprache”, no Frankfurt Kunstverein e na Haus am 
Waldsee, Berlim. Toma parte, também, de exposições e 
publicações que resultam de pesquisas sobre a dinâmica 
feminina na arte, como “Womem in Art”, no Neue Gesellschaft 
für Bildende Kunst, Berlim; “Frauen Machen Kunst” e 
“Feminist Art”, na Gallerie Maggers, Bonn; e “Women Art New 
Tendencies”, na Gallerie Krinzinger, Innsbruck.

Integra as exposições “Foto & Idea”, na Nuova Galleria 
Comunale d’Arte Moderna, em Parma; “Films d’Artist”, no 
Museo Civico di Torino e “Photography as Art Work”, no Muzej 
Savremene Umetnosti, Belgrado, e no Centarza Fotografiju 
Film i TV, em Zagreb, na Iugoslávia.

1977 
Integra as mostras “L’Occhio dell’Immaginario”, na Galleria 
d’Arte Moderna, Milão; “Pas de Deux”, com curadoria de Anne 
Marie Boetti e Gian Battista Salerno, na Galleria La Salita, 
Roma; “Corpo e figura”, no Palazzo della Permanente, Milão; 
“Fotografia come Analise”, na Salla delle Colonne do Teatro 
Gobetti, Torino; e “Arte e cinema”, na Pinacoteca Comunale 
di Ravenna. Participa da exposição “03 23 03 — Premières 
Rencontres Internationales d’Art Contemporain”, Montreal.                 

1978 
Realiza instalação e performance intituladas Exit, no Studio 
Marconi, Milão. Participa de “Arte e cinema”, com curadoria  
de Vittorio Fagone, na 38ª Bienal de Veneza. Ilustra, a convite 
de Anne Marie Boetti, o livro Donne, Povere, Matte, Edizioni 
delle Donne, Roma. Produz novos trabalhos em vídeo:  
The Journey e Roots, a convite da Radiotèlèvision Belge, 
Bélgica. Retorna ao Brasil e Raquel Arnaud organiza exposição 
de suas obras dos anos 70 (vídeo, filmes, sequências 
fotográficas), na Galeria Arte Global, São Paulo. 

1980 
Participa da mostra “Camere Incantate/Espansione 
dell’Immagine”, no Palazzo Reale, Milão, com instalação da 
série Glass Pieces, Life Slices. Integra a exposição “Quasi 
cinema”, com curadoria de Antonio Dias e Ligia Canongia, 
apresentada no Centro Internazionale di Brera, Milão, e, no 
ano seguinte, na Fundação Nacional de Arte, Rio de Janeiro. 

1981 
Participa da 16ª Bienal Internacional de São Paulo, 
apresentando a instalação Glass Pieces, Life Slices, na qual as 
imagens do corpo são fragmentadas no espaço e na superfície 
das lâminas de vidro emulsionadas.

Em São Paulo, também integra as mostras “Artistas 
contemporâneos brasileiros”, na Galeria de Arte São Paulo, e 
“Foto/Ideia”, no MAC USP.

1982 
Apresenta a exposição “Harmonia dos mistos”, na Galeria 
Fotóptica, São Paulo. 

1983–1994
O corpo não aparece mais como mediador do trabalho, mas 
se substitui pelo próprio gesto, que tece, arma e costura, 
com telas e fios, os volumes vazados que se desdobram e 
passam a constituir as novas obras: o corpo da escultura.  
As questões escultóricas, gravidade, peso e leveza, 
movimento ascensional, que ora emergem, revelam, através 
ainda da fragmentação, da transparência e do elogio da 
superfície, a poética da obra.

1984 
Realiza exposição individual de esculturas intituladas 
Aramões, na Galeria Arco, São Paulo. O catálogo dessa 
mostra apresenta o texto “Eu não sei”, de Paulo Sergio 
Duarte. Participa de “Tradição e ruptura”, a convite de Walter 
Zanini, na Fundação Bienal de São Paulo. Expõe esculturas 
e sequências fotográficas na Galerie Grita Insam, Viena. 
Apresenta exposição individual, com curadoria de Vittorio 
Fagone, no Spazio Multimediale do Palazzo dei Priori, Volterra. 
Participa da mostra “Corpo e alma”, com curadoria de Roberto 
Pontual, no Espaço Latino-Americano, Paris.

1985 
Apresenta exposição individual na Galeria Paulo Klabin,  
Rio de Janeiro. No catálogo é publicado o texto “Eu não sei”,  
de Paulo Sergio Duarte.

1986 
Recebe a Bolsa Fulbright-Capes para pesquisa no Museum  
of Modern Art (MoMa), Nova Iorque. O curta-metragem  
Iole de Freitas: esculturas, com direção de Belisário Franca, é 
lançado pela Série Rioarte — Videoarte Contemporânea.  

1	 Spectro	(tríptico),	1972
	 Sequência fotográfica (detalhe)
 110 x 82 cm (cada)
 Coleção Museu de Arte Moderna/SP

2	 Aramão,	1983
	 Alumínio, latão, plástico e borracha
 120 x 100 x 40 cm
 Coleção Mira Babenco

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento221139/expo-projecao-73-1973-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento221139/expo-projecao-73-1973-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento82101/jovem-arte-contemporanea-7-1973-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento86243/artistas-contemporaneos-brasileiros-1981-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento86243/artistas-contemporaneos-brasileiros-1981-sao-paulo-sp
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1987 
Ministra aulas de escultura contemporânea, no Curso  
de Extensão do Instituto de Artes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Apresenta exposição 
individual no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). 
De 1987 a 1989, assume a direção do Instituto Nacional de 
Artes Plásticas, Funarte, Rio de Janeiro.

1988 
Realiza exposição individual no Gabinete de Arte Raquel 
Arnaud, São Paulo. No catálogo é apresentado o texto “Fluidos 
concretos”, de Ronaldo Brito. Alberto Tassinari escreve o 
artigo “Iole de Freitas mostra sua metalurgia poética visual”, 
publicado na Folha de S. Paulo, em 17 de abril de 1988. Integra a 
mostra “Panorama de arte atual brasileira”, no Museu  
de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo).

1989 
Participa das mostras “10 escultores”, no Gabinete de Arte 
Raquel Arnaud, São Paulo, e “Rio hoje”, no MAM Rio.  

1990 
Expõe as primeiras esculturas de grandes dimensões em 
mostra individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud.  
No catálogo é apresentado o texto “Delicadeza traumática”, 
de Paulo Venancio Filho.

A partir de 1991, algumas esculturas são projetadas para 
locais específicos como a Capela do Morumbi, São Paulo;  
o Galpão Embra, Belo Horizonte; e o Banco do Brasil,  
São Paulo. Nesses trabalhos, as questões já elaboradas na 
obra dialogam com os elementos arquitetônicos do espaço 
dado. São site-specific works que testam o limite entre 
monumentalidade e leveza. 

1991 
Recebe a Bolsa Vitae de Artes e realiza seis esculturas de 
grande formato. Participa do projeto Capela do Morumbi, com 
curadoria de Sônia Salzstein, construindo uma obra de grandes 
dimensões, no próprio espaço. É convidada a participar de uma 
exposição no Galpão Embra, Belo Horizonte, na qual expõe 
a escultura que, no ano seguinte, será instalada em caráter 
permanente no Paço Imperial, Rio de Janeiro. Participa da 
mostra “O clássico no contemporâneo”, no Paço das Artes,  
São Paulo, com curadoria e texto de Paulo Herkenhoff.

1992 
Realiza a exposição “Iole de Freitas: esculturas”, no Paço 
Imperial, onde são expostas as obras realizadas com o apoio 
da Bolsa Vitae de Artes e da Shell do Brasil, e as que foram 
apresentadas na Capela do Morumbi e no Galpão Embra, no 
ano anterior. O projeto de iluminação é de Ronald Cavalieri.  
O catálogo da mostra apresenta o texto “Inquietude do 
infinito”, de Paulo Venancio Filho. Realiza exposição individual 
no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo. 

1993 
É convidada, como artista residente, pela Winnipeg Art 
Gallery, Canadá, para realizar escultura de grande porte para 
a mostra “Cartographies: 14 Latin American Artists”, com 
curadoria de Ivo Mesquita. Essa exposição itinera, até 1995, 
por outros cinco museus: Museo de Artes Visuales Alejandro 
Otero, Caracas; Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá; 
National Gallery of Canada, Ottawa; The Bronx Museum of 
the Arts, Nova Iorque; e La Caixa, Madri. Expõe na Galeria 
Anna Maria Niemeyer, Rio de Janeiro. Ministra aulas de 
escultura contemporânea, no Curso de Desenvolvimento, 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro. Como 
artista convidada do Parque Lage, realiza, na instituição, uma 
escultura para a mostra “Cartographies”, em Caracas. Expõe 
suas primeiras esculturas em ardósia, na mostra individual 
realizada na Galeria Anna Maria Niemeyer, Rio de Janeiro.

1994 
Profere, como convidada, palestra, com slides sobre o seu 
trabalho, na abertura de “Cartographies”, na National 
Gallery of Canada, Otawa. Em sala especial, expõe as três 
esculturas realizadas para a mostra. Participa da Bienal Brasil 
Século XX — Segmento Anos 70 e 80, com curadoria de 

Walter Zanini e Cacilda Teixeira da Costa. Realiza exposição 
individual na Casa de Cultura Mário Quintana, no Ciclo Arte 
Brasileira Contemporânea, do Instituto de Artes Visuais do 
Rio Grande do Sul. As obras foram realizadas para o projeto 
e uma delas é mantida, em exposição permanente, na Casa 
de Cultura Mário Quintana. Por ocasião da inauguração, 
Rodrigo Naves faz palestra sobre a obra da artista. Realiza 
exposição individual na Casa da Imagem, Curitiba.  Participa 
do I Simpósio Rio Filosofia com a palestra “Geração e 
nascimento do pensamento: a invisibilidade do pátrio”. No 
projeto Arte/Cidade: a Cidade e seus Fluxos, realiza o conjunto 
de esculturas Colunas de Daedalus, apresentado no Espaço 
Banco do Brasil. Expõe, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, os 
recentes trabalhos Teto do chão, em telas metálicas e ardósia. 
Todos os eventos são realizados em São Paulo.

1995–1997
As esculturas desenvolvidas neste período tornam-se 
fluidas, imateriais. As formas se dissolvem no espaço. 
Pedras semitransparentes passam a conter inscrições: 
“nome líquido”, “escrito na água”. O trabalho se amplia no 
espaço, solta-se das paredes, determina territórios. 

1995 
Participa da mostra “Cartographies”, no Espaço La Caixa, 
Madri. Realiza exposição individual no Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro, apresentando oito trabalhos 
da série Teto do chão. Convidada, por Lauro Cavalcanti, a 
participar do projeto Atelier Finep, no Paço Imperial, Rio de 
Janeiro, apresenta a exposição “Sopro”. Integra a mostra  
“Uma poética da reflexão”, no Conjunto Cultural da Caixa, 
Caixa Econômica Federal, Rio de Janeiro, com curadoria de 
Cristina Burlamaqui, Paulo Sergio Duarte e Vanda Klabin. 
A convite de Rodrigo Naves, participa da 4ª Semana de 
Arte de Londrina, realizando workshop sobre escultura 
contemporânea, além de participar do debate Arte Brasileira: 
Confrontos e Contrastes, e da exposição de mesmo título.    

1996 
Integra a mostra “Entretelas”, no Museo Alejandro Otero, 
Caracas, junto com Beatriz Milhazes e Eliane Duarte. No 
catálogo são apresentados textos de Paulo Herkenhoff e 
Ruth Auerbach. É convidada, por José Roberto Aguilar, para 
participar da mostra 2nd United Artists: Utopia, na Casa 
das Rosas, São Paulo. Apresenta a instalação Corpo sem 
órgãos. Participa da Bienal do Rio, no MAM Rio, integrando 
a exposição “Transparências”, a convite de Denise Mattar e 
Marcus de Lontra Costa. Realiza, para esse evento, a instalação 
Escrito na água, onde as construções metálicas se organizam 
livremente no espaço. 

1997 
Expõe, na Galeria Anna Maria Niemeyer, Rio de Janeiro, a 
primeira obra utilizando liga metálica pewter. A Zot Multimídia 
elabora e produz um CD-Rom sobre a sua obra, com textos 
críticos, projetos, desenhos e escritos de 1972 a 1997. Realiza 
exposição individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São 
Paulo. Uma de suas esculturas, da série Transparências, é 

doada, pela AT&T, ao MAM São Paulo. Paulo Venancio Filho 
realiza a curadoria da retrospectiva “O corpo da escultura:  
a obra de Iole de Freitas 1972–1997”, no MAM São Paulo e no 
Paço Imperial, Rio de Janeiro, incluindo os filmes e as sequências 
fotográficas dos anos 70, o primeiro objeto, esculturas da 
década de 1980 e a produção escultórica mais recente.

1998–2000
A obra busca uma ativação específica do espaço que elege, 
nele instalando planos e linhas retorcidos que, imantando o 
ar, imprimem velocidade ao percurso.

1998 
Participa das exposições “Arte brasileira no acervo do Museu 
de Arte Moderna de São Paulo: doações recentes 1996–1998”, 
no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro; 24ª Bienal 
Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal de São Paulo; 
“Espelho da bienal”, no Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói; “Formas transitivas: arte brasileira, construção e 
invenção — 1970/1998”, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 
São Paulo; I Prêmio Johnnie Walker, no Museu de Arte 
Moderna, México; “As dimensões da arte contemporânea: 
Coleção João Carlos de Figueiredo Ferraz”, no Museu de Arte 
de Ribeirão Preto, São Paulo.

1999 
Apresenta Território vazado, no Museu de Arte da Pampulha, 
Belo Horizonte; uma individual no Gabinete de Arte Raquel 
Arnaud, São Paulo; e a instalação Dora Maar na piscina 
no projeto A Forma na Floresta — Espaço de Instalações 
Permanentes, do Museu do Açude, Rio de Janeiro. 

3	 Corpo	sem	órgãos,	1996
	 Aço inox, ferro, cobre e plástico 

instalação para a exposição "Utopia", 
 Casa das Rosas, São Paulo

4	 Dora	Maar	na	piscina,	1999
	 Aço inox e policarbonato jateado
 Museu do Açude, Rio de Janeiro 
 

3
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2001–2014
A partir de 2000, o trabalho passa a buscar uma relação 
de tensão e potência com os espaços arquitetônicos  
dos museus e centros culturais. Por vezes, seus trabalhos 
rompem fisicamente as paredes dos museus projetando-se 
para o exterior, nas fachadas, questionando a 
territorialização da arte.

2000 
Realiza exposição individual no Centro de Arte Hélio 
Oiticica, Rio de Janeiro, com curadoria de Sônia Salzstein, 
na qual apresenta obra projetada especialmente para aquele 
espaço e arquitetura, interligando salas e envolvendo a 
fachada. Participa das mostras “Brasil + 500. Mostra do 
Redescobrimento”, na Fundação Bienal de São Paulo; 
“Investigações: o trabalho do artista”, no Instituto Itaú 
Cultural, São Paulo; e “Século 20: arte do Brasil”, no Centro de 
Arte Moderna José de Azeredo Perdigão/Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa.

2001 
Participa das mostras “Experiment/Experiência: Art in Brazil 
1958–2000”, no Museu de Arte Moderna de Oxford;  
“O espírito de nossa época — Coleção Dulce e João Carlos  
de Figueiredo Ferraz”, no MAM São Paulo e no MAM Rio;  
e “Marginália 70: o experimentalismo no super-8 brasileiro”,  
no Itaú Cultural, São Paulo.

2002 
Realiza exposição no Centro Universitário Maria Antônia/USP. 
Lança o livro Sobrevoo — Iole de Freitas, organizado  
por Lorenzo Mammì e publicado pela Cosac Naify. Expõe  
no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo; na Galeria 
Anna Maria Niemeyer, Rio de Janeiro; e no MAC Niterói. 
Realiza instalação permanente no Pestana Bahia Hotel, 
Salvador, com curadoria e texto de Cristina Burlamaqui. 
Participa da mostra “Artefoto”, com curadoria de Ligia 
Canongia, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro 
(CCBB Rio de Janeiro). 

2003 
Apresenta a instalação Expansão, na fachada do CCBB Brasília, 
com curadoria de Marcus de Lontra Costa. Participa das 
mostras “O sal da terra”, no Museu Vale do Rio Doce, Vila 
Velha; e “Artefoto”, também no CCBB Brasília. 

2004 
Realiza um trabalho site specific no Museu Vale, Vila Velha, 
apresentando obra que se expande da área interna até  
a área externa da instituição, integrando arquitetura, espaço 
expositivo e paisagem. A curadoria é de Sônia Salzstein. 
Participa da mostra “Arte contemporânea: uma história em 
aberto”, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo.

2005 
No CCBB Rio de Janeiro, apresenta exposição com curadoria 
de Sônia Salzstein. Projetada para o local, ocupa as quatro 
salas do segundo andar da instituição com as obras Estudo 
para superfície e linha e Estudo para volume e flecha. Participa 
da 5ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, com curadoria de 
Paulo Sergio Duarte, na qual apresenta a instalação de grandes 
dimensões intitulada Estudo de superfície e linha. Integra a 
exposição “A imagem do som de Dorival Caymmi”, no Paço 
Imperial, Rio de Janeiro, que é apresentada, no ano seguinte, 
no Museu Afro Brasil, São Paulo.

2006 
Realiza exposição na Galeria Márcia Barroso do Amaral,  
Rio de Janeiro. 

2007 
Participa da Documenta 12, com curadoria de Roger M. 
Buergel e Ruth Noack, no Museu Fridericianum, Kassel. 
Apresenta instalação que ocupa o segundo andar do museu 
e se desenvolve até a área externa, suspensa, em torno da 
área frontal e lateral da fachada. Também realiza a exposição 
“Cartas dinâmicas”, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud,  
São Paulo, e outra individual na Galeria Laura Marsiaj, Rio  
de Janeiro. Participa das mostras “Puntos de Vista — Coleção 
Daros”, no Museu de Arte de Bochum; “Filmes de artista: 

Brasil 1965–80”, com curadoria de Fernando Cocchiarale, 
no Oi Futuro, Rio de Janeiro; “Arte como questão: anos 70”, 
com curadoria de Gloria Ferreira, no Instituto Tomie Ohtake, 
São Paulo; e “WACK!: Art and The Feminist Revolution”, com 
curadoria de Connie Butler, no Museum of Contemporary  
Art (MOCA), Los Angeles; e no National Museum of Women  
in the Arts, Washington D.C. 

2008 
Apresenta, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, obra 
de grandes dimensões projetada para o átrio do prédio, que 
tem projeto de Álvaro Siza. O catálogo da exposição apresenta 
texto de Sônia Salzstein. “WACK!: Art and The Feminist 
Revolution” é apresentada no PS.1 Contemporary Art Center, 
Nova Iorque; e na Vancouver Art Gallery. Participa da mostra 
“Arte brasileira: 1963–1978”, com curadoria de Reynaldo Roels 
Jr., no MAM Rio.   

2009 
No Rio de Janeiro, realiza site specific para a Casa França-
Brasil. Por ocasião da exposição, é realizado um debate com 
a artista, Luiz Alberto Oliveira, Sônia Salzstein, Ana Vitória 
e Fernando Cocchiarale. Nesse momento, ocorre troca de 
e-mails entre Iole de Freitas e Luiz Alberto Oliveira, sobre o 
conceito “origamis curvos”, relacionado à sua obra. Apresenta 
individual na Galeria Laura Marsiaj, Rio de Janeiro.

5	 Sem	título,	2004	
 Instalação no Museu Vale, Vila Velha, ES, 

ocupando a área interna e externa do 
prédio. Aço inox e policarbonato jateado, 
dimensões variadas 

6	 Estudo	para	superfície	e	linha,	2005	
	 Instalação no CCBB Rio de Janeiro.  

Aço inox e policarbonato jateado,  
dimensões variadas

 Coleção da artista

5

6
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2010 
Expõe uma grande instalação no átrio do prédio da Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. No catálogo da mostra é apresentada 
entrevista com Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio Filho e 
Sônia Salzstein. Participa da exposição “Das Verlangen nach 
Form / O desejo da forma”, com curadoria de Luiz Camillo 
Osorio e Robert Kudielka, na Akademie der Künste, Berlim.

2011 
Participa do projeto Depoimentos para a Posteridade, da 
Fundação Museu da Imagem e do Som, sendo entrevistada 
por Armando Strozenberg, Cecília Arruda, Lauro Cavalcanti, 
Paulo Sergio Duarte e Paulo Venancio Filho. A partir dessa 
entrevista, a artista elabora, com as designers Rara Dias e 
Paula Delecave, o livro O desenho da fala, lançado na ArtRio, 
em 2012. Apresenta exposição na Galeria de Arte Raquel 
Arnaud, São Paulo, com texto de João Bandeira publicado no 
fôlder. Na galeria, é realizada uma conversa com a artista, 
João Bandeira, Lorenzo Mammì e Luísa Duarte. É convidada 
por Eugenio Valdés Figueroa, diretor de Arte e Educação da 
Casa Daros, no Rio de Janeiro, para o Programa de Residência 
de Pesquisa, vindo a desenvolver o projeto Para que servem 
as paredes do museu? Apresenta uma instalação na escadaria 
frontal da instituição, por ocasião do encontro com Julio 
Le Parc, na Casa Daros e no CCBB Rio de Janeiro (com 
participação de Sônia Salzstein), como parte do Programa 
Meridianos. Participa da mostra “Coleção Figueiredo Ferraz”, 
que inaugura o Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto.

7-8	 Sem	título,	2007	
	 Instalação para a Documenta 12,  

Kassel, Alemanha  
Área externa e interna do prédio

 Aço inox, policarbonato cristal  
e jateado, 14 x 33 x 15 m

9	 Sem	título,	2010	
	 Instalação na Pinacoteca do  

Estado de São Paulo  
Aço inox e policarbonato,  
dimensões variadas

10	 Sem	título,	2008	
	 Instalação para o átrio da  

Fundação Iberê Camargo,  
Porto Alegre  
Aço inox e policarbonato cristal,  
12 x 10 x 10 m

 

2012 
Expõe uma escultura de grandes dimensões na ArtRio,  
no Píer Mauá, Rio de Janeiro, onde também é realizada uma  
mesa-redonda sobre o livro O desenho da fala, com a artista, 
Ilana Strozenberg e Luísa Duarte.

2013 
Por ocasião da inauguração da Casa Daros, na mostra “Para 
(saber) escutar”, ocupa sala com grande instalação, com 
chapas de policarbonato impressas em verde, intitulada 
Para que servem as paredes do museu? Lança livro sobre 
esse trabalho, com entrevista realizada por Eugenio Valdés 
Figueroa. Expõe na Galeria Silvia Cintra e realiza instalação 
permanente no lobby da Torre Oscar Niemeyer/FGV, ambos no 
Rio de Janeiro.

2014 
Apresenta a exposição “Sou minha própria arquitetura”, na 
Galeria de Arte Raquel Arnaud, São Paulo. Realiza instalação 
permanente no hotel Hilton Barra, Rio de Janeiro. Seus filmes 
dos anos 70 são apresentados na mostra “On the Edge: 
Brazilian Film Experiments of the 1960s and Early 1970s”, 
organizada por Jytte Jensen e Nicholas Fitch, no MoMa, 
Nova Iorque, em paralelo à exposição “Lygia Clark: The 
Abandonment of Art, 1948–1988”, apresentada na instituição. 
Participa das mostras “Artevida”, na Casa França-Brasil, Rio 
de Janeiro; “Afinidades, Raquel Arnaud 40 anos”, no Instituto 
Tomie Ohtake, São Paulo, e no Instituto Figueiredo Ferraz, 
Ribeirão Preto; “Trajetória 40 anos”, na Galeria de Arte Raquel 
Arnaud; e “Abstrações — Coleção Fundação Edson Queiroz 
e Coleção Roberto Marinho”, no Espaço Cultural Unifor, 
Fortaleza.

8

7
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Em abril, o IAC realiza a exposição “Decupagem”, com 
curadoria de João Bandeira, que aborda o amplo conteúdo 
documental da obra da artista, desde os filmes e sequências 
fotográficas dos anos 70 até as últimas esculturas. Participa 
das mostras “Radical Women: Latin American Art, 1960–1985”, 
no Brooklyn Museum, Nova Iorque, e na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo; “Brazil. Knife in the Flesh”, com curadoria de 
Jacopo Crivelli Visconti e Diego Sileo, no Padiglione d’Arte 
Contemporanea (PAC), Milão; e “MAM 70:  MAM e MAC USP”, 
no MAM São Paulo. Light work é apresentado na mostra 
histórica da 13ª Mostra de Cinema de Ouro Preto.  Realiza 
a exposição “Papel de aço”, na Galeria Silvia Cintra, Rio de 
Janeiro, quando expõe as atuais esculturas em branco. 

2019 
A partir de 2019, o trabalho se desdobra em algumas vertentes: 
recortes de aço relacionando cheios e vazios, côncavos e 
convexos, impregnados de vermelho e terra, arenosos, que 

exposição comemorativa dos vinte anos da instituição,  
com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, alguns itens são 
expostos ao público. Participa das mostras “Radical Women: 
Latin American Art, 1960–1985”, com curadoria de Cecilia 
Fajardo-Hill, Andrea Giunta e Marcela Guerrero, no Hammer 
Museum, Los Angeles; e “Modos de ver o Brasil: Itaú Cultural 
30 anos”, na OCA/Parque Ibirapuera, São Paulo, com curadoria 
de Paulo Herkenhoff, e cocuradoria de Thais Rivitti e Leno 
Veras. Apresenta a exposição “Dobradura curva”, com texto  
de Elisa Byington, na Galeria Raquel Arnaud, São Paulo. Realiza 
a instalação permanente Dora Maar na piscina, na fachada da 
residência dos colecionadores Andrea e José Olympio,  
São Paulo. 

2018
A partir de 2017, o raciocínio do trabalho se desloca 
do interesse pelas relações da obra com os espaços 
arquitetônicos que a abrigam, e passa a se concentrar no 
espaço interno de cada escultura, construído pelas relações 
de suas partes, em movimentos onde o côncavo e o convexo 
se articulam e expressam. Surgindo em papel e cartolina, 
assumem a corporeidade do aço e retornam à fragilidade 
luminosa do papel ao se tingirem de branco fosco e áspero 
ao olhar.

2015 
Realiza a exposição “O peso de cada um”, com curadoria 
de Ligia Canongia, no MAM Rio, com obra projetada 
especialmente para o Espaço Monumental do museu, 
apresentando também a série de obras em vidro Escrito na 
água. Realiza exposição individual na Galeria Silvia Cintra,  
Rio de Janeiro. 

2016 
Participa das mostras “Os muitos e o um: arte contemporânea 
brasileira na Coleção de Andrea e José Olympio Pereira”, 
no Instituto Tomie Ohtake, São Paulo; e “Clube de Gravura: 
30 anos”, com curadoria de Cauê Alves, no MAM São Paulo. 
Realiza instalação permanente na Vila Aymoré, Rio de Janeiro, 
como parte das atividades realizadas pelo grupo Jacarandá. 
Realiza a exposição “Iole de Freitas: a escrita do movimento”, 
na Roberto Alban Galeria, Salvador, com curadoria e texto de 
Marc Pottier. 

2017 
Em maio deste ano, o acervo documental da artista, que 
consta de mais de dez mil itens, entre maquetes, desenhos, 
fotos e esboços, passa a ficar sob a guarda do Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC), São Paulo. Em outubro, por ocasião da 

ora roçam a parede, ora surgem do chão, brancos e lívidos. 
Registros em super-8 dos anos 70 geram o filme Roteiro 
cego, 7 min., cor, sonoro, editado e projetado dentro de uma 
escultura da instalação: Pele — um corpo para memória. 

Experiências recentes em que obra, parede, chão e teto se 
fundem, instalando um lugar onde a matéria perde substância, 
a sombra fenece, o ar muda de consistência. É o que ocorre  
na exposição “O voo de Pégaso”, quando o espectador lá 
penetra e se desloca.

Realiza instalação no evento “Selvagem”, no teatro Tom Jobim, 
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, com curadoria de Ana Dantes. 
Participa da exposição “Jardim”, na Casa Roberto Marinho, 
com curadoria de Lauro Cavalcanti. A exposição “Decupagem”, 
com curadoria de João Bandeira, é exibida na Casa Firjan,  
Rio de Janeiro.

11	 O	peso	de	cada	um,	2015
	 Instalação na sala monumental do  

Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro  
Aço inox, dimensões variadas

12	 Decupagem,	2018
	 Vista da exposição com o acervo documental  

da artista, no Instituto de Arte Contemporânea,  
São Paulo  

11

12

https://www.youtube.com/watch?v=y89gyl3__t8
https://www.youtube.com/watch?v=cTcG-qZ5MxY
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2020 
Participa da coletiva “Luzes da memória”, no IAC, com 
curadoria de Marilucia Bottalo e Ricardo Rezende. A exposição 
“Decupagem”, em sua itinerância, é exibida no Instituto Ling, 
Porto Alegre.

2021 
Apresenta as exposições individuais “Os Terra”, na Galeria 
Silvia Cintra + Box 4, no Rio de Janeiro, e “Rubro”, na Galeria 
Raquel Arnaud, em São Paulo. Instala a escultura pública 
Desenho na paisagem junto do Alalaô Kiosk, na orla do 
Arpoador, para a ArtRio. Participa da coletiva “Vício impune: o 
artista colecionador”, com curadoria de Gabriel Pérez-Barreiro. 
E, ainda, da “Constelação Clarice”, no IMS Paulista, com 
curadoria de Eucanaã Ferraz e Veronica Stigger, celebrando a 
obra e o legado da escritora Clarice Lispector.

2022 
Apresenta a exposição individual “Iole de Freitas: o voo de 
Pégaso”, com curadoria de Ligia Canongia, no Centro Cultural 
Unimed-BH Minas em Belo Horizonte.

13	 Decupagem,	2020
	 Vista da exposição no Instituto Ling, Porto Alegre, 

com o acervo documental da artista em comodato no 
Instituto de Arte Contemporânea, São Paulo 

14	 Pele:	um	corpo	para	a	memória	/	Roteiro	cego,	2020
	 Vista da exposição "Luzes da memória" no Instituto 

de Arte Contemporânea, São Paulo 

13

14

Legendas das obras em exposição

p.	3	(detalhe	da	1ª	escultura	do	conjunto)
Sem título (Rubros, pálidos e lívidos), 2021
Aço inox 
150 x 79 x 25 cm
Cortesia Raquel Arnaud

p.	4	(9ª	escultura	do	conjunto)
Sem título (Rubros, pálidos e lívidos), 2021
Aço inox com pintura artesanal
120 x 70 x 36 cm  
Cortesia Raquel Arnaud

pp.	6-7	
Vista da exposição no Centro Cultural 
Unimed–BH Minas

p.	8	(4ª	escultura	do	conjunto)
Adaga 2 (Rubros, pálidos e lívidos), 2021
Aço inox
65 x 65 x 45 cm 
Coleção da artista

pp.	12-15	(conjunto)
Rubros, pálidos e lívidos, 2021
Aço inox com pintura artesanal
235 x 600 x 425 cm  
Cortesia Raquel Arnaud

p.	17	(detalhe)
Iglu barroco, 2022
Policarbonato e aço inox
194 x 245 x 430 cm 
Coleção da artista

pp.	18-19
Iglu barroco, 2022
Policarbonato e aço inox
194 x 245 x 430 cm 
Coleção da artista

p.	21	(7ª	escultura	do	conjunto)
Sem título (Rubros, pálidos e lívidos), 2021
Aço inox com pintura artesanal
115 x 90 x 45 cm 
Cortesia Raquel Arnaud

p.	23
Sem título, 2021
Aço inox
144 x 35 x 120 cm 
Coleção da artista

p.	25	(detalhe)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
232 x 170 x 202 cm  
Coleção da artista

pp.	26-27	
Vista da exposição no Centro Cultural 
Unimed–BH Minas

p.	28
Sem título, 2021
Aço inox com pintura  
artesanal branca
17 x 106 x 60 cm 
Cortesia Raquel Arnaud

p.	29
Sem título, 2021
Aço inox com pintura  
artesanal branca
19 x 85 x 65 cm 
Cortesia Raquel Arnaud

p.	30
Sem título, 2021
Aço inox com pintura  
artesanal branca
12 x 104 x 60 cm 
Cortesia Raquel Arnaud

p.	31
Sem título, 2021
Aço inox com pintura  
artesanal branca
20 x 120 x 65 cm 
Cortesia Raquel Arnaud

pp.	32-33,	34-35
Iglu barroco, 2022
Policarbonato e aço inox
194 x 245 x 430 cm 
Coleção da artista

pp.	36-37	(conjunto)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
217 x 165 x 970 cm  
Coleção da artista

pp.	38-39	(conjunto)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
217 x 165 x 970 cm  
Coleção da artista

p.	41	(3ª	parte)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
dimensões variadas  
Coleção da artista 

p.	42-43	(conjunto)		
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
217 x 165 x 970 cm    
Coleção da artista

p.	44	(5ª	parte)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
dimensões variadas 
Coleção da artista

pp.	45,	46
Sem título, 2013
Aço inox
65 x 270 x 64 cm   
Cortesia Silvia Cintra + Box 4

p.	47	(2ª	parte)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
dimensões variadas 
Coleção da artista

p.	48	(1ª	parte)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
dimensões variadas 
Coleção da artista

p.	49	(detalhe)
Arruaça, 2021
Policarbonato e aço inox
dimensões variadas  
Coleção da artista

pp.	50,	51,	53-55
Alalaô, 2021
Aço inox
250 x 700 x 135 cm  
Coleção da artista 

p.	57
Sem título, 2018
Aço inox
50 x 104 x 27 cm  
Cortesia Raquel Arnaud

p.	58
La tagliera, 2017
Aço inox
28 x 106 x 27 cm  
Coleção da artista

p.	59	(detalhe)
La tagliera, 2017
Aço inox
28 x 106 x 27 cm  
Coleção da artista

pp.	60,	61
Sem título, 2017
Aço inox
60 x 160 x 80 cm  
Cortesia Silvia Cintra + Box 4

pp.	62,	63
Sem título, 2021
Aço inox
51 x 65 x 37 cm  
Coleção da artista

pp.	64-65
Iole de Freita atrás da escultura  
Alalaô, na exposição no Centro Cultural 
Unimed–BH Minas

p.	66
Estudo para escultura, 2018
caneta-pincel de nanquim s/ papel

https://www.facebook.com/watch/?v=994842674344067
https://www.youtube.com/watch?v=mpc3sluD6vs
https://www.ioledefreitas.com.br/10312930
https://www.ioledefreitas.com.br/10313715
https://www.alalaokiosk.com/exposi%C3%A7%C3%B4es
https://www.youtube.com/watch?v=iqJdvFw1gfM
https://www.youtube.com/watch?v=iqJdvFw1gfM
https://fb.watch/aM6AQNAkwz/
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