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Amalia Giacomini

São Paulo, 1974. Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

Amalia é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP, pós-graduada em História da 

Arte e Arquitetura no Brasil pela PUC-Rio e Mestre em Linguagens Visuais pela EBA UFRJ. 

É professora de história da arte no curso de Arquitetura da PUC-Rio.

Expôs seu trabalho em diversas instituições do país como Instituto Tomie Othake (SP) Itaú 

Cultural (SP), Museu da Casa Brasileira (SP), Museu Brasileiro da Escultura (SP), Paço Imperial 

(RJ), Centro Cultural São Paulo, Centro Universitário Maria Antonia da USP (SP), Galerias da 

FUNARTE (RJ e DF), Centro Cultural Sérgio Porto (RJ), Museu de Arte Contemporânea do 

Paraná (Curitiba), MAC de Niterói, Centro Cultural Dragão do Mar (Fortaleza), entre outros. 

Em 2005 ganhou o prêmio Projéteis de Arte Contemporânea da FUNARTE e participou da 

mostra Projéteis FUNARTE do Ano do Brasil na França, em Paris.

Em 2009 realizou a individual Libérer l’horizon réinventer l’espace, na galeria da Cité des 

Arts, em Paris; em 2012 apresentou a exposição individual The Invisible Apparent na Galeria 

Nacional de Praga.



Amalia Giacomini l Canteiro, 2021 l Galeria Lume

Clique e assista ao vídeo da exposição individual Canteiro, de Amalia Giacomini, apresentada na Galeria Lume em 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=5_a5f9mt83Q


“Amalia Giacomini confirma uma experiência quase inexplicável na arte 

brasileira: a qualidade do raciocínio tridimensional no Brasil. Problemático 

desde sua reinvenção há quase um século, a  escultura  entre  nós  responde  

a  uma  rara  exigência  de  rigor.  Amália  inscreve  seu  trabalho quase  

“naturalmente”  no  cenário  desta  exigência,  seu  ponto  de  partida  sendo  um  

dos problemas centrais da forma na arte, a grade – a geometria determinada 

pela altura, largura e profundidade com que refazemos o mundo à nossa  volta.

“Ao lançar no espaço empírico o problema  

teórico nodal de praticamente um século de 

interrogações, e por fazê- lo de modo tão 

sutil ao ponto de quase impalpável, Amália se 

inscreve legitimamente no elenco de artistas 

que enfrentam, no Brasil, de modo inesperado 

mas incontornável, a difícil tarefa de dar a ver a 

nós o espaço da terceira dimensão.”

Reynado Roels



Tópos, 2002
EAV, Parque Lage, Rio de Janeiro



A   instalação   de   Amalia   Giacomini   resulta   de   uma   intervenção   mínima   num   ponto 

estratégico da galeria. Produzida com elásticos usados na confecção de roupas, a primeira 

parte  desta  obra  consiste  de  uma  trama  quadricular  plana  colocada  rente  à  parede  na 

qual  está  a  porta- janela  do  balcão  que  comunica  o  interior  da  sala  com  os  jardins  do 

Parque Lage. O grande plano formado pela malha, entretanto, é pinçado e distorcido por um 

fio, situado a uns dois metros de altura, paralelo ao piso e fixado na parede oposta à janela. 

Da tênue fronteira entre estes espaços brota o sentido poético do trabalho.

Seus elementos nos remetem, por oposição, a dois esquemas de percepção visual caros ao 

Ocidente: ao que levou à representação naturalista típica da arte clássica dos séculos XV e 

XVI e ao que rompeu com esta a partir da modernidade. A ênfase na janela real, que da sala de 

exposição enquadra a paisagem do parque, remete- nos à concepção espacial renascentista,  

fundada  na   associação  do  plano  pictórico  a   janela,  já  que  este  também delimitava uma 

determinada cena. Esta alusão é reforçada por meio da trama cuja função, em princípio, seria 

a de nivelar a parede e a abertura num mesmo plano, separando- as da profundidade cênica.

Mas o quadro se transforma a partir do repuxo da grade elástica. O plano euclidiano dá lugar  

a  um  espaço  topológico  a  partir  do  qual  a  percepção  não  mais  se  apoia  em elementos   

fixos   assegurados   pelas   noções   de   altura,   largura   e   profundidade.   Daí podermos 

dizer, segundo Merleau- Ponty (A Primazia da Percepção e Suas Conseqüências Filosóficas), 

que “a coisa percebida não é uma unidade ideal em posse do intelecto, como um  conceito  

geométrico,  por  exemplo;  é  uma  totalidade  aberta  a  um  horizonte  de  um número 

indefinido de visões em perspectiva que se mesclam umas às outras de acordo com um estilo 

determinado, que define o objeto em questão”.

Tópos
Fernando Cocchiarale





Capanema, 2006
Galeria da Funarte, Rio de Janeiro





Viés, 2015
Paço Imperial , Rio de Janeiro





Memória do espaço, 2015
Paço Imperial , Rio de Janeiro





Entreaberto, 2017
Galeria Lume, São Paulo









Cátenas, 2022
LURIXS , Rio de Janeiro







Posição, 2004
EAV Parque Lage, Rio de Janeiro





Bordado, 2018
Marina da Glória, Rio de Janeiro



Canteiro, 2021
Galeria Lume, São Paulo





Liberér l’horizon, 
reinventer l’espace, 2009
Cité des Arts, Paris, França







Topografia, 2009
Museu da Casa Brasileira, São PauloMuseu da Casa Brasileria, São Paulo





Vazio Inventado, 2010
Galeria Mercedes Viegas, Rio de Janeiro



As    experiências    de    Amalia    Giacomini    são    da    ordem    do    ar. 

Ao    contrário  de    uma desmaterialização do objeto, se pensarmos em como 

o ar atravessa e faz parte da natureza de seus  objetos, a  investigação  

de  Giacomini percorre  a  necessidade  de  tornar  visível o  vazio. A forma  

e  o  título  de  uma  de  suas  obras  (Aeroplano)  criam  uma  associação  

nominativa e fenomenológica entre leveza e fuga para o espaço. 

Nesse deslocamento entre ser e conter ar, seus  objetos  nos  

interrogam  sobre  a  sua  aparência  ao  mesmo  tempo  em  que  fundam  

e ocupam   um   espaço,   sempre   por   meio   de   uma   economia   de   

gestos   e   métodos   que potencializam  as  qualidades  do  material  

e  tornam  clara  sua  presença  como  necessária  e insubstituível  

para  a  fundação  desse  território  semântico.  Ambiguamente  é  no  

seu  caráter quase  de  desaparição,  que  os  objetos  de  Giacomini  

se  dedicam  à  formação  incessante  de novas paisagens, apontando 

para uma superfície vibrátil, virtual e potente. É no embate entre 

espectador  e  obra,  que  esse  campo  ótico,  antes  estático,  ganha  

forma  e  volume.  Não  são, portanto, objetos estacionários, mas em 

constante trânsito. Figuram paradoxalmente entre a máxima presença 

e a máxima ausência.”

“Tornando aparente o invisível”
Felipe Scovino



No  limite  entre  linha  e  materialidade,  o  grid  é  exposto  em   um   

intervalo  ambíguo  que manifesta  aparência  e  dissolução.  Nessas  

formas  camufladas  sobrepostas  por  elásticos,  a aparente  ausência  

é  um  exercício  para  se  refletir  sobre  como  a  linha  pode  ser 

formadora  de paisagens. Na ação de traçar linhas e superfícies, seus 

objetos enganam a nossa percepção. A artista  faz  uso  de  uma  

construção  manual  no  emprego  dessas  tramas,  o  que  implica  que  

a disposição  dos  vetores  instaure  leves  distorções  que  lançam  

dúvidas  sobre  a  aparência  e visibilidade   de   seus   objetos.   São   

perspectivas   em   desequilíbrio   que   na   série   Entre   se convertem 

em materialidade e instituem um lugar. Já em Dobras, esse “lugar” fica 

na fronteira entre  a  permanência  e  a  maleabilidade.  A  dobra  não  

esconde  mas  revela  um  plano  que,  em sua transparência, permite 

que seus preenchimentos e expansões sejam a moradia do ar.

Os objetos de Giacomini delimitam uma ocupação de espaço, mas não 

o invadem. Desenham volumes   virtuais   e   convidam   o   olhar   a   

percorrê- los,   entre   uma   rede   de   vazios   que   os atravessam.  Os  

caminhos  são  múltiplos:  não  há  um  ponto  de  partida  ou  término.  

O  espaço está  demarcado  mas  ao  mesmo  tempo  é  fluxo.  Nesse  

estado  de  acontecimentos  poéticos,  o compromisso desses objetos 

que são atravessados pelo olhar é com a invenção.







Brisa, 2019
Ed Curitiba, São Paulo



Paisagem, 2016
Galeria BNDES, Rio de Janeiro





Entre, 2010
Casa Andrade Muricy, Curitiba



O material é familiar e pertence à paisagem urbana contemporânea: substituiu as velhas 

tábuas de pinho nos tapumes de canteiros de obras. Sua forma também pertence ao 

nosso cotidiano. Vemos as setas por todo lado: na cidade, no emaranhado do tecido 

urbano, nos centros comerciais, nos hotéis e nos aeroportos. O sinal aqui é, também, 

signo jogando e embaralhando princípios da semiótica. Signo, sim, porque toma corpo, 

são quase monumentos, e não se reduz a uma economia transmissora de mensagem 

imediata. Cresce como um vetor e indica direção e intensidade da força. Mas o que 

sobressai é a relação com o corpo: sua horizontalidade predomina apesar da altura 

ligeiramente avantajada que se recusa a se prostrar ao chão. Como ocorre com sinais, 

é ação cristalizada numa escultura como seu título indica: Entre. A ação embutida na 

escultura se torna ícone poderoso: recebe- nos e nos conduz; às vezes, dependendo 

da exposição, em sentido contrário.

Entre, 2010 - Amalia Giacomini
Paulo Sergio Duarte





Arquitetura do Segredo, 2010
Casa França Brasil, Rio de Janeiro



“A existência de uma homologia entre a 

geometria do cofre e a psicologia do segredo é 

uma constatação que parece dispensar longos 

comentários”.
Gaston Bachelard

Pequenos espaços continentes compõem uma arquitetura 

imaginária que remete ao próprio espaço do cofre 

como lugar do segredo, do esconderijo.

De alguma forma revelam na concretude do mundo um 

tema psicológico bem geral: a idéia de que quem enterra 

um tesouro enterra-se com ele. O trabalho apresentado 

por Amalia Giacomini procura deste modo tocar na relação 

entre a intimidade do homem e da matéria.



Elos, 2012
Intervenção com fita adesiva, Espaço Pivô, SP







The invisible apparent, 2013
Galeria Nacional de Praga





Permanências 
e destruições, 2015
Hotel 7 de setembro, Rio de Janeiro





Pretérito Imperfeito, 2015
Galeria Mercedes Viegas, Rio de Janeiro





Borderline, 2022
LURIXS, Rio de Janeiro



O termo borderline, que dá nome à esta exposição, significa 

fronteira, ou, mais literalmente, linha de fronteira. Uma linha 

que marca o limite entre duas coisas diferentes, colocadas 

física ou teoricamente lado a lado. A zona cinza, nublada, que 

marca essa situação de passagem, oscilando entre os dois lados.

Essa situação de fronteira, do lugar entre projeto e mundo 

real, marca esta individual de Amália Giacomini. As obras 

de sua produção recente reunidas aqui se interessam por 

esse espaço entre, e na linha como elemento fundador.

São construídas utilizando itens corriqueiros como tapumes, 

correntes, linhas de costura, grafite, giz, metal, vidro – 

muitos encontrados em canteiros de obras – tratados aqui 

quase como corpos, a partir do interesse da artista em suas 

características individuais (e não por sua habilidade de fingirem 

ser o que não são). A eles se juntam outros corpos – da 

artista e do público – na construção e experiência do espaço.





As obras de Amália Giacomini são como exercícios da dúvida. É como 

se testassem os limites da promessa geométrica de racionalidade, 

intencionalidade e precisão, incorporando imprevistos e imprecisões 

do real. Essa dinâmica é marcada não por uma frustração, mas por 

ironia e provocação. A geometria não como ponto de chegada, mas 

como ponto de partida para a discussão do mundo e de como habitá-lo.

Fernanda Lopes
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