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OSGEMEOS: Segredos

Mais do que nunca, a arte apresentase aqui como inspiração. As cores,
o movimento e a alegria que
encontramos na obra de OSGEMEOS
iluminam e nos ajudam a fazer a
travessia entre o agora e uma nova
fase, que certamente virá. O desejo
comum a todos no pós-pandemia é
a reconstrução, seja individual ou
coletiva. Para isso, é importante nos
reconectarmos àquilo que é essencial
para cada um de nós.
A arte desta genial dupla de irmãos
contribui para a nossa busca interna.
Seus traços retratam o dia a dia
das grandes cidades, mostram com
olhar lúdico – mas não por isso
menos crítico – a brasilidade. Suas
obras nos levam a uma imersão que
revela identidade e pertencimento
a símbolos locais e cotidianos (e a
Tritrez, mundo paralelo e imaginário
da dupla), que nos conectam à nossa
própria realidade.

A exposição “OSGEMEOS: Segredos”,
produção original da Pinacoteca
de São Paulo, numa parceria com
o Museu Oscar Niemeyer (MON),
traz isso até os visitantes. Neste
momento peculiar, o Museu confirma
seu papel de espaço vivo e atuante.
Além de conteúdo, oferece leveza,
entretenimento e descontração de
maneira segura, tornando arte e
cultura acessíveis a um grande número
de pessoas, sempre com o objetivo
de formar novos públicos e ampliar o
repertório de seus visitantes.
A dupla de artistas formada pelos
irmãos paulistanos Otávio e Gustavo
Pandolfo, conhecidos dentro e fora do
Brasil como OSGEMEOS, transforma o
espaço urbano em lugar de vivência.
Nos próximos meses, o Museu Oscar
Niemeyer será o palco desta grande
experiência, deste grande espetáculo.

Juliana Vellozo Almeida Vosnika
Diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer

B-Boy, 2019
Trabalho desenvolvido para
o projeto Flying Pictures
vinílica sobre nylon
18 m
Foto: Flying Pictures/Nina Kramer

OSGEMEOS: Segredos é a primeira
retrospectiva de grande porte que
examina a produção dos artistas
desde o começo da década de 1980
até a atualidade, proporcionando
o mais amplo panorama oferecido
até hoje da prática de Gustavo e
Otávio Pandolfo (1974). Com mais de
850 itens à mostra, esta é a maior
exposição já produzida pelos artistas.
Como indica o título “Segredos”, o
objetivo da exposição é revelar novas
visões do fazer artístico d’OSGEMEOS.
Cadernos, fotos, desenhos e pinturas
que datam desde a infância dos dois
irmãos até hoje são apresentados ao
público pela primeira vez, incluindo
estudos e obras de arte que precedem
em muito seus famosos personagens
e lançam luz sobre as raízes de seu
surgimento. Influências artísticas e
colaborações são expostas ao lado de
pinturas e esculturas recentes.
OSGEMEOS abrem generosas vistas
para um universo que os dois artistas
partilham desde a infância e que dá
origem a quase todos os personagens
de sua arte. Como uma janela que se
abre para outro mundo, seus trabalhos
em tela, instalações e murais em
espaços urbanos estimulam ludicamente
a imaginação dos espectadores.

O dia da festa de Break, 2016
tinta spray e lantejoula sobre madeira
204 × 164 × 20 cm
Foto: Lehmann Maupin

Desde os anos 1980, Gustavo e
Otávio Pandolfo vêm produzindo
simultaneamente grafites, murais e
exposições em instituições em muitas
cidades pelo mundo afora. Para eles,
embora o imaginário seja semelhante,
sempre foi muito importante não
pensar que suas obras em tela,
esculturas e instalações são grafites
levados para dentro do espaço de
exposição. Pelo contrário, cada forma

de arte tem sua própria dinâmica e suas
próprias regras e pressupõe um conjunto
específico de habilidades. Seu fazer
artístico, independentemente do suporte
e da escala, origina-se sempre de um
mesmo desejo de desenhar e do impulso
de partilhar com o mundo um pedaço
da sua imaginação.
Jochen Volz
Curador da exposição e
diretor-geral da Pinacoteca de São Paulo

Deusa, 2019
tinta spray sobre madeira
231 × 164,4 cm
Foto: Filipe Berndt

Otávio e Gustavo sempre tomaram
o espaço urbano como lugar de
vivência e de pesquisa desde o início
de sua produção, em meados da
década de 1980. Os artistas partiram
de uma forte imersão na cultura hip
hop, que havia chegado ao Brasil
no momento em que os irmãos
começaram a produzir, e da influência
da dança, da música, do muralismo e
da cultura popular para desenvolver
um estilo singular, com atmosfera
alegre, que acabou se tornando um
emblema dos espaços urbanos pelo
Brasil e pelo mundo.
OSGEMEOS: Segredos é organizada
pela Pinacoteca de São Paulo, onde
foi apresentado entre outubro
de 2020 e agosto de 2021. Em
colaboração com os artistas,
a exposição foi especialmente
adaptada para o Museu Oscar
Niemeyer. OSGEMEOS: Segredos
conta com a curadoria de Jochen
Volz, diretor geral da Pinacoteca de
São Paulo.

Autorretrato, São Paulo, s.d.
Foto: Filipe Berndt
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Capa (detalhe):
Nirvana, 2015
tinta spray sobre madeira | 204×164×14cm
Foto: Filipe Berndt

Patrocínio Platinum

Patrocínio Ouro

Patrocínio Prata

Apoio

Realização

SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL E DA CULTURA

A EXPOSIÇÃO OSGEMEOS:SEGREDOS É UMA
PRODUÇÃO ORIGINAL DA PINACOTECA DE SÃO PAULO

Clique para acessar:

Museu Oscar Niemeyer
Terça a domingo, 10h às 18h
Venda de ingressos até as 17h30.
Venda de ingresso online: museuoscarniemeyer.org.br
Entrada franca para maiores de 60 e menores de 12 anos.

Rua Marechal Hermes, 999
Centro Cívico · Curitiba · PR
Tel.: 41 3350 4400

