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Raul Mourão (Rio de Janeiro, 1967) é um dos principais nomes da geração de 90. Formado na Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage, no seu trabalho recorre a múltiplos suportes tais como o desenho, a escultura, o vídeo, 

a fotografia, a instalação e a performance.  

 

Na exposição Mecânico o artista carioca apresenta obras recentes das séries Fitografias e Caderno de 

Anotações além do video Cão/Leão de 2002.  

A série Fitografias surgiu da observação do comércio informal de bebidas e lanches no Rio de Janeiro. O 

colorido das fitas adesivas usadas para proteger as caixas térmicas despertou o interesse do artista há alguns 

anos e desde então realizou diversas fotos e experiências gráficas em suportes e formatos variados. As quatro 

peças em fórmica (130 x 80cm) apresentadas na exposição refletem a acção de síntese e subtração muitas 

vezes presentes na obra de Mourão. Um jogo onde a paisagem da cidade é ponto de partida mas desaparece 

na redução geométrica de cortes mecânicos na superfície industrial.  

 

No vídeo Cão/Leão o personagem central é o cachorro vira-lata da rua onde o artista tem o seu atelier no bairro 

boémio da Lapa no centro do Rio. Por 12 horas o artista e uma pequena equipa acompanharam a rotina do 

animal ininterruptamente, o resultado tem  84 minutos de duração e é uma paródia de reality show que 

transforma a rotina do vira-lata. De figura desprezada e abandonada o cachorro transforma-se em personalidade 

central de um filme, o centro das atenções de uma equipa de filmagem.  

 

Na série Caderno de Anotações o artista reprocessa diversos desenhos extraídos de pequenos blocos e 

cadernos. Cada desenho é digitalizado no computador e inserido numa malha que remete para a linguagem de 

sinalização dos paineis electrónicos. O processo imposto pelo artista incorpora o acaso tanto na construção das 

novas imagens quanto na execução das peças. Serão apresentadas 10 peças (40 x 60cm) em placas de 

alumínio perfurado e 6 desenhos em grafite sobre papel (30 x 40cm). 


