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Carmela Gross inaugura a mostra individual 
fendas, fagulhas, que ocupa todos os espaços da 
Vermelho entre 11 de agosto e 18 de setembro. 
Gross exibe três novas instalações: X, FONTE 
LUMINOSA e CABEÇAS, todas de 2021, e o vídeo 
LUZ DEL FUEGO II, de 2018. 

Paralelamente, a artista mostra a instalação inédita 
BOCA DO INFERNO na 34a Bienal de São Paulo e 
uma nova obra de grandes dimensões na parede 
externa do MAM-RJ, ambas inaugurando em 4 de 
setembro. Também na Bienal, Gross terá os trabalhos 
CARGA, PRESUNTO e BARRIL em exposição. As três 
obras foram apresentadas na 10a Bienal de São 
Paulo, em 1969.

Carmela Gross opens her solo show fendas, 
fagulhas [cracks, sparks], invading all of Vermelho’s 
exhibition spaces from August 11th through 
September 18th. Gross exhibits three new 
installations: X, FONTE LUMINOSA [Luminous 
Fountain] and CABEÇAS [Heads], all from 2021, and 
the video LUZ DEL FUEGO II, from 2018.

The artist also inaugurates the installation BOCA DO 
INFERNO [Mouth of the Inferno] at the 34th Bienal 
de São Paulo and a new large-scale work at MAM-
RJ, both opening the first week of September. Also 
at the Bienal, Gross participates with the works 
CARGA [Cargo], PRESUNTO [Ham] and BARRIL 
[Barrel]  that she showed at the 10th Bienal de São 
Paulo, in 1969.





X 
2021 
dimensões variáveis [variable dimensions] 
cordas e ferragens
[ropes and hardware]







LUZ DEL FUEGO II 
2018 
16’59’’ 
vídeo - branco e preto, sem som 
[video - black and white, no sound]









FONTE LUMINOSA 
2021 
342 x 300 cm 
neon laranja 12 mm, estrutura de ferro
[12 mm orange neon, iron structure]













CABEÇAS - Grupo 1 
2021 
44 peças - dimensões variáveis [44 pieces - variable dimensions] 
colagem, nanquim sobre papel
[collage, China ink on paper]



CABEÇAS - Grupo 2 
2021 
41 peças - dimensões variáveis [41 pieces - variable dimensions] 
colagem, nanquim sobre papel
[collage, China ink on paper]



CABEÇAS - Grupo 4 
2021 
45 peças - dimensões variáveis [45 pieces - variable dimensions] 
colagem, nanquim sobre papel
[collage, China ink on paper]



CABEÇAS - Grupo 5 
2021 
45 peças - dimensões variáveis [45 pieces - variable dimensions] 
colagem, nanquim sobre papel
[collage, China ink on paper]



CABEÇAS - Grupo 6 
2021 
42 peças - dimensões variáveis [42 pieces - variable dimensions] 
colagem, nanquim sobre papel
[collage, China ink on paper]







Boa parte da poética de Carmela 
Gross carrega uma abordagem 
sobre o espaço urbano. 
Desde 1969, ano em que finalizou 
o curso de graduação em Artes 
na FAAP (Fundação Armando 
Alvares Penteado), em São Paulo, 
Carmela (1946) tem refletido 
sobre a cidade como seu universo 
vivencial. Nestes mais de 50 anos, 
seu corpo de trabalho foi sendo 
construído por um vocabulário em 
comum com o que se vê nas ruas, 
avenidas e demais configurações 
urbanas, como o neon que a 
artista incorpora das fachadas de 
estabelecimentos comerciais.
 
”Quando eu digo que 
trabalho com elementos 
da rua eu me refiro àquilo 
que constitui o meu corpo. 
Toda a experiência vivencial, 
histórica, memorizada e 
incorporada no meu modo 
de ser informa a obra, mas 
o trabalho desde sempre foi 
solitário. É uma experiência 
que vira corpo no sentido 
de incorporar mesmo. O 
trabalho é mental, é físico, 
mas é solitário. Trata-se de 
uma disciplina da solidão”. 
 
Tudo isso até que veio o 

confinamento da pandemia e, 
como vários artistas que vivem 
esse período em suas casas-
ateliês, Carmela manteve uma 
rotina diária de trabalho pesado, 
que afinal pouco alterou em 
suas práticas de produção 
artística. Ela seguiu colando, 
desenhando, empacotando, 
manchando, perfurando, pintando, 
preenchendo e rasgando apesar da 
bruxa invisível que as vezes não a 
deixava fazer nada. 

Nascida em São Paulo, cidade onde 
vive e trabalha, Carmela carrega em 
sua obra um aspecto afetivo cuja 
gênese está no espaço público. 
 
 
“A afetividade constituída 
a partir dos elementos 
da cidade, da experiência 
viva com a cidade vai te 
formando. É evidente, 
eu trabalhava em praças 
públicas com crianças, 
eu saia pela periferia 
fotografando pintura 
de padaria, pintura de 
borracheiro, pinturas 
populares das fachadas das 
casas, dos anúncios. Todo 
esse universo da linguagem 
urbana acaba sendo um 

fendas, 
fagulhas 
 
Marcos Gallon 
com 

Carmela Gross 
 



ideia de juntar esses dois eixos é 
fundamental na obra de Carmela, 
e especialmente em X pois já não 
estamos no plano do visível, mas no 
plano da participação que requer 
como condição a participação 
física do observador.

O fogo é um elemento que surge em 
seus vários estados na individual. 

Luz del Fuego II emprega 
imagens de incêndios publicadas 
em jornais de circulação diária. 
Fogo em carros, fogo em 
prédios, fogo no pneu, ruas 
interditadas pelo fogo. Imagens 
de conflitos e confrontos 
em diversos países, além de 
imagens de incêndios que 
consumiram instituições 
culturais brasileiras nos últimos 
anos compõem a obra. Luz del 
Fuego II constitui um documento 
negativo em preto e branco dos 
acontecimentos que desde 2008 
têm ocupado as páginas dos 
principais periódicos no mundo.

O fogo reaparece em Fonte 
Luminosa (2021) no formato de 
lava de um vulcão. Na instalação, 
Carmela desenha sobre a parede 
com o gás incandescente contido 
em lâmpadas de neon vermelho. 

sempre trabalha com uma 
espécie de superfície e 
a superfície é sempre o 
mais fundo; aquilo que é 
evidente é o mais fundo 
mesmo. A arte está inteira 
na superfície. O trabalho 
tem uma capacidade de 
se imantar do entorno. 
As vezes parece que ele 
foi feito para um lugar 
específico, mas na verdade 
é a capacidade que ele 
tem de contrair e de 
absorver o entorno; é um 
polo onde tudo que está 
em volta acaba formando 
um determinado sentido 
com o trabalho. Não é 
o trabalho que vai para 
um lugar específico, é o 
contrário, o lugar se torna 
específico porque lá foi 
feito aquele trabalho”. 

A individual que Carmela apresenta 
na Vermelho conta com três 
instalações inéditas, e com o vídeo 
Luz del Fuego II (2018).

Na fachada, a instalação X (2021) 
cria uma tensão entre o eixo 
vertical e o horizontal fazendo 
com que aquela grande superfície 
rígida se conecte com o chão. A 

“A matéria do vulcão já está 
presente ali. Ela é feita com 
filamentos, com linhas que 
são as linhas do desenho. 
Esse desenho foi sendo 
ajustado de maneira que 
ele adquirisse uma dinâmica 
própria, uma coerência 
interna que possibilitasse 
essa ampliação e essa 
fatura. Mas na verdade 
é um desenho ampliado, 
um desenho arquetípico 
da memória de todos; 
de um acontecimento 
extraordinário que se chama 
explosão de matéria e de 
rocha liquefeita pelo calor e 
pela pressão”.

A luz produzida pelo neon invadirá 
a sala 2 da galeria que será ocupada 
pela instalação composta por 226 
desenhos com dimensões variadas 
Cabeças (2021), que emprega papel 
e tinta nanquim, remetendo mais 
uma vez a ideia de carbonização. 
Os desenhos são feitos com uma 
mancha de tinta sobre vidro. 
Posteriormente, Carmela coloca 
sobre a mancha um papel fino que 
absorve a tinta, e, depois de seco, 
ela retira toda rebarba branca 
e fura o lugar da boca e o lugar 
dos olhos. Essa figura informe se 

centro, um foco de interesse 
importante”.  
 
Mas qual é o aspecto da cidade 
que interessa? É o luminoso, e 
o anúncio, é o modo como as 
pessoas circulam, é o modo de 
andar, é uma certa cor, é um 
certo passear pela cidade? Para 
Carmela, a constituição do núcleo 
fundamental do trabalho está 
ligada à percepção dos espaços e 
seus entornos: são os edifícios, é 
a arquitetura, é o interesse nesse 
aglomerado de coisas que está 
no cerne da sua visão de cidade. 
Diferente de muitos artistas, ela 
não é uma viajante. 
 
“Muitos artistas não usam 
esse estar no lugar para 
articular o trabalho. Eles 
trabalham pelo mundo e 
articulam outros elementos. 
Como o meu trabalho é 
altamente concentrado 
na minha vivência de uma 
única cidade, as vezes ele 
afunda mais, as vezes ele 
percebe uma superfície 
muito estridente e as vezes 
busca o núcleo dessa 
superfície. 

O bonito da arte é que ela 



insinua pelo acaso. Não se trata 
então de uma forma buscada ou 
construída, mas de um processo que 
induz à descoberta de figuras não 
imaginadas. É uma multidão possível, 
de uma cidade que abarca toda uma 
diversidade como São Paulo.

 
Marcos Gallon, 2021 

Todas as citações: Carmela Gross



A good part of Carmela Gross’ 
poetics carries in it an approach to 
urban space. Since 1969, the year 
she completed her undergraduate 
degree in Arts at FAAP (Fundação 
Armando Alvares Penteado), in São 
Paulo, Carmela (1946) has been 
reflecting on the city as her living 
universe. In these more than 50 
years, her body of work has been 
built on a vocabulary in common 
with what is seen in the streets, 
avenues and other urban settings, 
such as the neon that the artist 
incorporates from the facades of 
commercial establishments.  
 
“When I say that I work with 
street elements, I refer to 
what constitutes my body. 
All the living, historical, 
memorized and incorporated 
experiences in my way of 
being inform the work, but 
the work has always been 
lonely. It is an experience 
that becomes a body in the 
sense of incorporating it. The 
work is mental, it’s physical, 
but it’s lonely. It is a discipline 
of solitude”. 
 
All of this until the pandemic came 
with the confinement and, like 
many artists who live this period 

in their home-studios, Carmela 
maintained a daily routine of heavy 
work, which in the end changed 
little in her artistic production 
practices. She continued pasting, 
drawing, packaging, staining, drilling, 
painting, filling and tearing despite 
the invisible witch who sometimes 
wouldn’t let her do anything.

Born in São Paulo, the city where 
she lives and works, Carmela carries 
in her work an affective aspect 
whose genesis is in the public space.
 
“Affection constituted from 
the elements of the city, 
from the living experience 
with the city, forms you. As 
evidence, I used to work in 
public squares with children, 
I used to go out in the 
outskirts photographing 
bakery paintings, rubber 
repairmen, popular paintings 
on the facades of houses, on 
advertisements. This entire 
universe of urban language 
ends up being a center, a 
focus of important interest”. 
 
But what is the aspect of the city 
that matters? Is it the light, and the 
advertisement, is it the way people 
circulate, is it the way of walking, is 

cracks, sparks  
 
Marcos Gallon 
with 
Carmela Gross 
 



tires, streets blocked by fire. Images 
of conflicts and confrontations in 
several countries, as well as images 
of fires that have consumed Brazilian 
cultural institutions in recent years, 
make up the work. Luz del Fuego 
II is a black and white negative 
document of the events that since 
2008 have occupied the pages of 
the main media outlets in the world.

Fire reappears in Fonte Luminosa 
(2021) in the shape of lava from 
a volcano. In the installation, 
Carmela draws on the wall with the 
incandescent gas contained in red 
neon lamps.
 
“The matter from the 
volcano is already present 
there. It is made with 
filaments, with lines that are 
the lines in the drawing. This 
design was adjusted so that 
it acquired its own dynamic, 
an internal coherence that 
would allow this expansion 
and making. But, it actually 
is an enlarged drawing, an 
archetypal drawing from 
collective memory; of an 
extraordinary event called 
an explosion of matter and 
rock liquefied by heat 
and pressure”. 

has to contract and absorb 
the surroundings; it is a 
pole where everything that 
surrounds it ends up forming 
a certain meaning with the 
work. It’s not the work that 
goes to a specific place, 
it’s the opposite, the place 
becomes specific because 
that work was done there”.
 
The solo show that Carmela shows 
at Vermelho presents three new 
installations, and the video Luz del 
Fuego II (2018).

On the façade, installation X 
(2021) creates tension between 
the vertical and horizontal axis 
causing that large rigid surface to 
connect with the floor. The idea of 
bringing these two axis together is 
fundamental in Carmela’s work, and 
especially in X, as we are no longer 
on the plane of the visible, but on 
the participating level required 
as a condition for the physical 
participation of the observer.

Fire is an element that appears in 
its various states in the exhibition.

Luz del Fuego II uses images of fires 
published in daily newspapers. Fire 
in cars, fire in buildings, burning 

The light produced by the neon will 
invade hall 2 of the gallery, which 
will be occupied by the installation 
composed of 226 drawings with 
different dimensions, Cabeças 
(2021), which uses paper and India 
ink, referring once again to the 
idea of carbonization. Drawings 
are made with a smear of paint on 
glass. Afterwards, Carmela puts 
a thin paper over the stain that 
absorbs the ink, and, after drying, 
she removes all the white burr and 
pierces the place of the mouth 
and the place of the eyes. This 
shapeless figure insinuates itself by 
chance. It is not, then, a sought or 
constructed form, but a process 
that leads to the discovery of 
unimagined figures. It’s a possible 
crowd, from a city like São Paulo, 
that embraces all of its diversity. 

 
Marcos Gallon, 2021 

All quotes by Carmela Gross

it a certain color, is it a certain walk 
through the city? For Carmela, the 
constitution of the fundamental 
core of the work is linked to the 
perception of spaces and their 
surroundings: it is the buildings, it 
is the architecture, it is the interest 
in this cluster of things that is at the 
heart of her vision of the city. Unlike 
many artists, she is not a traveler. 
 
“Many artists don’t use this 
being in a place to articulate 
their work. They work around 
the world and articulate 
other elements. As my work 
is highly concentrated on my 
experience of a single city, 
sometimes it sinks deeper, 
sometimes it notices a very 
shrill surface and sometimes it 
seeks the core of that surface.

The beauty of art is that 
it always works with a kind 
of surface and the surface 
is always the deepest; 
what is evident is the very 
deepest. The art is whole 
on the surface. The work 
has an ability to magnetize 
itself from the surroundings. 
Sometimes it feels like it was 
made for a specific place, 
but it’s actually the ability it 
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