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Currículo

“Marcado pelo caráter autobiográfico, meu trabalho se estabelece no 
âmbito da arte contemporânea, embrenhando-se em um empreendimento 
de investigação de temáticas como Política, Memória, Linguagem e 
Violência. Em minha produção recente, proponho o levantamento de 
disrupções que permitam comentar a aparente superficialidade do atual 
debate político polarizado, buscando perfilar caminhos possíveis além do 
enfrentamento das narrativas hegemônicas. Investigo, assim, ideologias 
políticas, símbolos de poder e dissidência e as fronteiras da comunicação 
em diálogo com o cotidiano e o espaço da coexistência cívica.”

 Matheus Pires (Felipe Matheus Pires da Conceição), 27 anos, é 

artista visual brasiliense que atualmente vive em Goiânia. É Bacharel em  

Artes Visuais (FAV/UFG) e,  atualmente, aluno especial do Programa de Pós-

graduação em Artes Visuias do IdA/UnB e do Programa de Pós-graduação 

em Artes Visuias da ECA/USP. Em 2019, participou de residência artística no 

Berlin Art Institute, em Berlim. 

 Atua como pesquisador do Núcleo de Práticas Artísticas 

Autobiográficas (NuPAA/FAV/UFG/CNPq), na linha Autobiografia e 

Decolonialidade nas Práticas Artísticas Contemporâneas, coordenada pela 

professora Dra. Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues. Integra também o 

Laboratório de Filosofia da Fotografia (Labfotofilo/FAFIL/UFG/CNPq), 

coordenado pelo Prof. Dr. Guilherme Ghisoni da Silva.

matheuspiresartwork@gmail.com

www.matheuspires.com

@piresartma



2021

Coordenadas Confinadas | UnB/DF | Exposição Online

Mostra de Videoarte da Bienal de Curitiba | Exposição Online

S Festival 2021 | Exposição Online

OCUPA Virtual | Galeria da FAV/UFG | Exposição Online
Entre Lobo e Cão | UDESC/SC |  Exposição Online

2020

Mostra [2055] | UFRB/BA |  Exposição Online
The Circa Project |  Exposição Online  

Tecelume |  Exposição Online

2019

 Festivau de C4nn3$: Relaciones de Poder en Latinoamericas | Galpão Terra/SP

 Mostra Canteiro | Vila Cultural Cora Coralina/ GO

Prêmio SESI Arte e Criatividade | SESI/GO

 REfluxo Festival de Arte Contemporânea | Centro Cultural UFG/GO

  Complexos: Elementos interligados que funcionam como um todo | Galeria da FAV/UFG

 Festivau de C4nn3$: Sem anos de história | Galeria Lona/ SP

Transposição: pesquisa como prática, prática como pesquisa | FAV-UFG/GO

2018

 Bienal do Jóquei | Jóquei Clube de Goiás e Grande Hotel /GO

 O Caminho de dentro é um grande espaço tempo | CONPEEX - UFG/GO

 Loteamento | Galeria da FAV/UFG – Goiânia/GO

 1˚Salão Novos Valores – Inhumas/GO

2017

 Contemporary Painting | The Brick Lane Gallery – London/UK

2016

 Pontos de Fuga | Vila Cultural Cora Coralina – Goiânia/GO

 Aproximações | Teatro Basileu França – Goiânia/GO

 Festival Experimental de Arte Contemporânea REfluxo | Goiânia/GO

Residências Artísticas

 2019

 Berlin Art Institute | Berlin/DE

Transposição: Prática como Pesquisa | FAV/UFG | Goiânia/GO

Residência Canteiro | Vila Cultural Cora Coralina/GO

Prêmios

2018

 (PRIMEIRO PRÊMIO) 1˚Salão Novos Valores – Inhumas/GO

Principais Mostras Coletivas, Residências Artísticas e Prêmios



Situações Limítrofes | 2021

“No deserto, onde o silêncio se alimenta de seus próprios ecos, das ressonâncias 

reunidas no coração da ausência, nenhuma morada pode ser medida pelo fundamento, 

mas pela inapreensível errância do pensamento.”

_Mauro Maldonato em  ‘Raízes Errantes’.

Na série, investigo, através de situações instauradas pelo desenho, conceitos como o 

estrangeiro, a fronteira, o deslocamento e a realidade geográfica. As situações limítrofes 

são negociações pelo espaço. Ela é composta por quatro desenhos em grafite sobre 

papel. 



Sem Títulos I, II, III, IV da Série ‘Situações Limítrofes’, 2021  |  Matheus  Pires. Desenho. 50 x 65 cm. Grafite sobre papel. 



Provisório | 2021

O deslocamento é um gesto poético recorrente em minha produção. Ele é compreendido 

como uma prática estética de investigação das riquezas simbólicas que permeiam o 

espaço de coexistência cívica, permitindo a coleta de objetos com relevância discursiva 

ou potência imagética para a composição de diálogos. ‘Provisório’ é uma instalação 

constituída a partir de antigas letras em inox. Elas foram coletadas em minhas caminhadas

pela cidade de Goiânia, durante os meses de quarentena e das medidas de distanciamento 

social em decorrência da crise de saúde pública, deflagrada pela pandemia de COVID19. 

As letras são reorganizadas e formam a palavra ‘Andei‘, tendo sido instaladas em uma 

estrutura de metalon. A instalação é ativada em experiências no espaço público. 



Provisório, 2021  |  Matheus  Pires. Instalação. 190 x 150 x 40 cm. 
Letras-caixas de aço inox e estrutura de metalon.

Informações de  montagem :

A instalação foi formatava em uma estrutura de metalon de fácil montagem. Ela pode ser 

dividida em dois conjuntos:  o quadro de metalon onde estão as cinco letras soldadas (150 x 

40cm) e as duas pernas ou estruturas de suporte. Para montar, basta parafusar as pernas no 

quadro. Para essa operação, são necessários 4 parafusos, que serão fornecidos. 



CPP | 2020

A série ‘CPP’ é composta por um políptico de 5  fotografias e se ocupa de uma 

metarreflexão a partir  de um espaço localizado no centro da cidade de Rio Verde, 

Goiás, próximo à residência em que morei durante alguns anos. Trata-se do terreno onde 

se situava a Casa de Prisão Provisória e que, atualmente, abriga os escombros de sua 

demolição – após a transferência de suas dependencias para a zona rural da cidade. O 

sudoeste goiano é uma microrregião caracterizada pelos cultivos de monocultura e a 

pecuária extensiva, além de abrigar um forte complexo industrial alimentício. Ao mesmo 

tempo, uma importante rota utilizada pelas facções no transporte e tráfico de drogas, 

desde as fronteiras brasileiras até os grandes centros urbanos. Cidades como Rio Verde 

são marcadas por uma enorme desigualdade social, assim como pelo o açodamento dos 

índices de violência. Na série, então, investigo os vestígios e as potências simbólicas das 

reminiscências desse espaço disciplinar e seu deslocamento espacial.



Sem título VI, I, V, III, II da Série ‘CPP’, 2020 | Matheus Pires. Fotografias.   70 x 100 cm (cada). Impressão de pigmento mineral em papel de algodão. 



Humilitas | 2021

Em ‘Humilitas’, observamos o processo de degelo de quatro letras de gelo que formam 

a palavra ‘casa’ e que foram expostas ao sol de uma tarde. Interesso-me pelo conteúdo 

simbólico denotado pela palavra, sobretudo, na observância do contexto da pandemia 

de Covid19 e as medidas restritivas e de e distanciamento social para a contenção 

do vírus. O título do trabalho faz menção à raiz etimológica da palavra humilhação, 

que, como mencionado por Éric Dardel, remete ao abatimento do homem contra a 

terra (humus). A instalação e o vídeo compõem um corpo de trabalhos baseados no

baseados no gesto poético da caminhada e no confronto das cercanias em que habito, 

neste conturbado período. Amparado na riqueza simbólica do trajeto entre os bairros 

Santa Genoveva, Guanabara e Jaó, em Goiânia, investiguei a estetização da política e 

busquei pensar acerca da crise global e a impossibilidade de deslocamento. Uma versão 

do vídeo integrou a chamada aberta da Mostra de Videoarte da 14˚ Bienal de Curitiba e 

a íntegra do vídeo foi exibina na mostra digital Coordenadas Confinadas do Programa de 

Pós-Graduação da Universidade Federal de Brasília e no S Festival 2021. 



Humilitas, 2021 | Matheus Pires. Vídeo. 34’52”. Frames do Vídeo.    Link para visualização: https://vimeo.com/554770028



Armam | 2020

Armam é um letreiro formado por letras-caixas coletadas em minhas caminhadas pelas 

ruas de Goiânia.  Ele dialoga com a discussão travada no campo da política, relativa ao 

apelo bélico no discurso insuflado protagonizado por setores ideológicos da extrema-

direita e seu uso propagandístico no contexto político mundial. 

O apelo à violência serve a estratégia de sectarismo ideológico, que atende aos interesses 

do establishment político brasileiro, cultivando uma gramática paranoica da construção de 

inimigos e devoção ao ideário patriótico.

Armam, 2020 |   Matheus Pires. Letreiro. Dimensões variáveis    ( aproximadamente 500 x 90 cm ). Letras-caixas de alumíneo.
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