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Gaia, Geraldo Teixeira e Jorge Eiró: três ilhas de imaginários ímpares. Três trilhas visuais. 

Três artistas plásticos oriundos de um “país” que se chama Pará, que a Galeria H. Rocha, 

numa conexão entre rios, rio Amazonas e Rio de Janeiro, tem o prazer de apresentar na 

exposição Trilhas:

Osvaldo GAIA, tem uma trilha que vai longe... Radicado no Rio de Janeiro há mais de dez 

anos mantém-se fiel as suas raízes amazônicas, o que se revela nos motivos que startam a 

criação de seus trabalhos e no apurado manuseio de materiais como a cerâmica, madeira e 

fibras naturais. Referências regionais tão marcantes, entretanto, não o segregam ao círculo 

do exótico. Como refinado artífice da forma, agrega elementos de origens e naturezas 

diversas e, atento a vertentes atuais, elabora uma delicada arquitetura escultórica, 

operando um instigante e singular diálogo do imaginário de suas origens com o objeto 

formal contemporâneo.

Geraldo TEIXEIRA, alquimista da cor, elegeu a trilha da pintura para esta mostra, 

apresentando uma obra que traz referências pictóricas e formais que ancoram 

reminiscências da herança colonial barroca portuguesa, muito presente em Belém do Pará. 

Processa uma espécie de arqueologia da pintura, em que explora com virtuosa habilidade a 

iconografia dos azulejos e mosaicos mouro-lusitanos juntamente com imagens sacras, 

criando delicadíssimas filigranas de texturas e cores. Mais recentemente, expandiu tais 

referências imagéticas concebendo a magnífica mostra “Além do Jardim”, na qual, à 

maneira de Monet e Matisse, explodiu sua paleta de cores comprovando o inesgotável e 

vigoroso poder da pintura na cena contemporânea.

Jorge EIRÓ em sua trilha apropria-se da pintura para elaborar refinadas narrativas visuais a 

partir de um amplo repertório autobiográfico. Explora as relações entre as linguagens 

pictórica e literária, funde referências da cultura pop com alusões eruditas em imagens 

visuais e poéticas que criam tensões e afinidades entre si, constituindo-se como o que 

chama de palavras pintadas ou pinturas faladas. Ora com uma bem-humorada pegada pop, 

ora com uma potente fatura expressionista, engendra a criação de uma singular cartografia 

pessoal, a opera mundi de suas afinidades estéticas eletivas, o que resulta numa crônica 

fragmentada e irônica de nossa desencantada condição pós-moderna.

Gaia, Geraldo Teixeira e Jorge Eiró

Um lugar os reúne, os aproxima e trilhas são traçadas a partir de escolhas e trajetórias distintas. 

A Amazônia é o lugar, o começo do caminho que se estende e vai além das fronteiras. Três 

percursos se entrecruzam e promovem uma interface estética própria a cada um. Na 

tridimensionalidade ou sobre o papel Gaia deixa traços de uma força ancestral indígena. 

Amazônida, tece uma arquitetura de corpos esculpidos na madeira ou na matéria orgânica que 

converte em estranhas formas, em delicados casulos, em instrumentos de abrigo, maquinários 

de passagem, transitórios como a vida. Por outro caminho, no plano da pintura, no domínio da 

técnica, Geraldo Teixeira move-se na fluidez da cor, nos matizes tonais dos jardins inventados e 

recriados nas conversas com Monet. No intangível tempo constrói o sensível, a plasticidade, a 

arqueologia de uma paisagem gravada no imaginário, transportada para tela em fragmentos 

de histórias, impregnadas na memória. Na contramão das trilhas tranquilas, irrompem as 

camadas de cor, distribuídas na inquietação de um artista que ironiza o seu próprio tempo. 

Jorge Eiró traz uma pintura tecida no entremear do Pop com o Neoexpressionismo, 

acompanhada de uma irônica percepção de si e da solidão do mundo. As narrativas visuais 

propostas por Eiró são cerzidas na literatura que se faz imagem, na qual se percebe o espelho 

que reflete o enredo autoral, construído no cenário de uma desconcertante pós-modernidade.

Nessas aproximações e diferenças as trilhas se cruzam e confluem no espaço compartilhado 

com o outro, na possibilidade de pensar e sentir o mundo contemporâneo, a partir de um lugar 

que se transforma em vários e torna-se um fluir contínuo.

Marisa Mokarzel

Doutora em Sociologia e mestre em História da Arte, Professora e pesquisadora em arte, 

assinou importantes curadorias como as do Rumos Visuais do Itaú Cultural e ARCO 8, 

27ª Feira Internacional de Arte Contemporânea, em Madri
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OSVALDO GAIA

Belém do Pará, 1960. Vive e trabalha no Rio de Janeiro como escultor, pintor e 

designer. Conheceu a arte muito cedo em Icoaraci, cidade onde cresceu e 

descobriu o seu processo artístico, no qual vem sendo desenvolvido através 

de pesquisas com elementos que se identificam como estrutura escultórica 

dentro de uma visão mais interna e perceptível da forma. Participou de várias 

exposições nacionais, internacionais, individuais, coletivas, salões, simpósios 

e Bienal: Individuais: 2011: ''Transorgânicos'' Galeria H. Rocha - Rio Janeiro; 

2010: “Percepção” Museu Alfredo Andersen-Curitiba; 2008: “Arqueologia do 

Mangue” - Galeria Versailles- Rio de Janeiro; 2007: “Imaginário” - CCBEU – 

Belém; 2005: “Entre Elas” Galeria Cândido Mendes, Rio de Janeiro; 2005 

”Translúcido” Escritório de Arte Marcus Soska - Rio Janeiro; 2001: “Palafitas - 

Espaço Imaginário”; 1991 “Pinturas” Galeria Teodoro Braga – Belém. 

Coletivas: 2012: ''Quântica Universal'' Galeria H. Rocha-Rio Janeiro; 2007: “65 

Anos de Seleções” Museu Mario Quintana Porto Alegre; 2007: “Paralelas 

”Galeria Versailles-RJ; 2005: “Múltipla Escolha” Alegria Vinhaes Escritório de 

Artes - Rio Janeiro; 2002: “Precário do Cotidiano ”GaleriaTeodoro Braga- 

Belém. Internacionais: 2007: Bienal de Florença-Itália; 2001: “Raízes” 

Simpósio de Escultura - Allen-Líbano; 1996: “Retrospectiva” - Embaixada do 

Brasil na França; 1994: “Intercâmbio Cultural”, Ausburg-Alemanha; 1992: 

”Art in Paradise” Anglo American  Miami-USA. Salões, Prêmios e Acervos: 

2005: 1° Prêmio do Salão de Pequenos Formatos; 2002: “Linha D'Água” II 

Salão das Águas - UFPA Belém; 1989: ”II Salão Arte Pará” Galeria Rômulo 

Maiorana  Belém; 2006: “Menção Honrosa ”Salão Nacional de Cerâmica 

Curitiba; 1998: “Mangue”(CCBEU)/PA); 2003: “Terra dos Rios” -Brasil-

Alemanha; Casa da Memória “UNAMA”, Fundação Rômulo Maiorana e Museu 

da UFPA – Belém.

Ladeira João Homem, 34  

Saúde ‐ Pça Mauá‐ 20.080.l30 

Rio de Janeiro‐RJ ‐ Brasil

(21) 2253‐0981  |  (21) 8741‐7092    

osvaldogaiag@yahoo.com.br  

 www.osvaldogaia.art.br 

 www.gaia‐arte.blogspot.com  
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Acrílica s/tela e manta 

150 x 100m - 2012



Mutação

Acrílica s/papel de parede alemão - 60x120cm - 2012

Face Interna

Acrílica, linha e manta s/papel alemão, 60 x 120cm - 2012

Cavaco do Mangue

Instalação - madeira, manta, bronze e argila 

170 x 80 x 80 cm  - 2012



GERALDO TEIXEIRA

Belém do Pará, 1953. Iniciou sua carreira em 1975 e participou de várias exposições 

individuais e coletivas no Brasil, Estados Unidos e Europa. Possui obras em acervos de 

vários museus brasileiros. Fundador da Associação dos Artistas Plásticos do Pará, foi 

curador geral do Salão Paraense de Arte Contemporânea-SPAC. 

Principais individuais: Galeria Angelus - Teatro da Paz - Belém (1978); Galeria do Teatro 

Lira Paulistana-SP (1980); Galeria de Arte do IBEU - Rio de Janeiro (1988); Galeria Arte 

Assinada - Belém (1991); Museu da UFPA - Belém (1995); Lâminas D'Água - Galeria de 

Arte do CCBEU - Belém (2005); Azulejos Periféricos - Espaço Cultural Banco da Amazônia 

– Belém (2007); Santo de Casa - Galeria ELF - Belém (2008); Organicidade - Galeria 

Colorida - Lisboa-Portugal (2010); Pintura Azulejo - Casa Manuel Teixeira Gomes - 

Portimão - Portugal (2011); Além do Jardim - Galeria de Arte CCBEU - Belém (2011). 
Principais coletivas: Mostra Nacional de Arte - MNBA - Rio de Janeiro (1975); Projeto 
Arco-íris - Galeria M.F. Andrade - FUNARTE - Rio de Janeiro (1978); II Coletiva COARTE - 

oGaleria Rio Arte - Brasília(1979)  ; 44  Salão Paranaense - Curitiba(1987); Salão de Arte 
de Pernambuco - Recife(1989); Rivoli 90 - Roterdã - Holanda(1990); Art in Paradise - 
Miam-USA(1992); XI Salão Arte Pará (Grande Prêmio) (1992) - Galeria Rômulo Maiorana 
- Belém(1992); Graphos - Espaço Cultural Sebrae - Brasília(1993); Art in Paradise - 
Brazilian American Cultural Institute - Washington(1993); Painel da Arte Brasileira - MAB 

o/ FAAP - SP(1993); 10   Mostra do Desenho Brasileiro - Curitiba(1994); Painel Sebrae Arte 
Contemporânea - Brasília(1994); I Salão de Arte Contemporânea - Museu de Arte 
Moderna - Salvador(1994); Painel da Arte Contemporânea Brasileira - MAC-SP(1994); 
Tempo Passado, Tempo Presente - Manaus-AM ,Santos-SP ,Rio de Janeiro-RJ e Almada-
Portugal (1998); Memorial de Curitiba-Paraná(2001); Bolsa de Pesquisa, Arte e Criação 
Artística - IAP - Belém(2003) ; Pentagrama - Galeria de Arte da Fundação Ipiranga(2004); 
Arte Pública - Cavername - Lago do Parque Mangal das Garças - Belém(2005); 
Contiguidades - Museu Histórico do Estado do Pará - MEP(2008); Salão Arte Pará 30 
anos (artista convidado) - Museu do Estado do Pará - Belém(2011); Trilhas - Galeria H. 
Rocha - Rio de Janeiro(2012). 
Utiliza em suas pinturas a encáustica, cujo processo artístico amalgama referenciais 
culturais clássicos ao experimental contemporâneo. Trabalha também no campo 
tridimensional, utilizando madeira, alumínio, ferro e vidro usando como tema a 
construção náutica, característica dos rios da Amazônia especificamente os 
“cavernames” (conjunto de peças que dão forma ao casco da embarcação - estrutura). 
Trabalha também com Arte Pública, produzindo obras em grandes dimensões. 
Atualmente vive e trabalha em Belém.

Av. José Bonifácio, 989 | Alameda Maso | Casa 8
São Brás - 66063-010 | Belém-Pará-Brasil
(91) 9983 5131 | (91) 8215 5854
geraldoteixeira1@hotmail.com
www.culturapara.art.br/geraldoteixeira Em algum lugar do Éden 

Mista s/placa - 120 x 120 cm - 2012



Éden 

Mista s/placa - 90 x 90 cm - 2012

Floresta do Éden 

Mista s/placa 

120 x 160 cm - 2012



Além do Jardim... do Éden II
Mista s/placa

90 x 60 cm - 2012 Ainda no Éden 
Mista s/placa - 90 x 90 cm - 2012



Além do Jardim... do Éden I
Mista s/placa

90 x 120 cm - 2012

Flores do Éden 

Mista s/placa

90 x 180 cm - 2012



JORGE EIRÓ

Belém do Pará, 1960. Arquiteto e artista plástico, é professor da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da UFPA e dos Cursos de Artes Visuais, Arquitetura e 

Urbanismo da UNAMA. Mestre em Educação, atualmente cursa o Doutorado 

pesquisando narrativas visuais autobiográficas. Realizou oito exposições 

individuais: Como vai você, Jorge Eiró? (1987), Solo e Jorge Eiró (1990), 

Idade Mídia (1994), Exegese (1996); Cartografias (2002); Labirinto 

Líquido (2004); e Azulejaria da Companhia de Jorge (2010). Participou de 

várias exposições coletivas nacionais e internacionais, entre elas: Salão 

Nacional (Rio de Janeiro, 1985 e 1986), Salão Arte-Pará, Art in Paradise 

(Miami e Washington - USA, 1992), Painel da Arte Contemporânea 

Brasileira (São Paulo, 1994), Pará Hoje (Belém, Fortaleza e Brasília, 1996) e 

Panorama da Arte Paraense (Curitiba, 2001). Integra o acervo de diversos 

museus e coleções particulares no Brasil e no exterior. É membro dos 

conselhos curadores do Instituto de Artes do Pará, do Centro Cultural Brasil-

Estados Unidos e da Fundação Ipiranga. Em 1989 ganhou o 1o Prêmio 

Literário Secult com o livro de poemas Quintais do Tempo. Integrou a 

comissão executiva do Salão Paraense de Arte Contemporânea entre 1992 

e 1994. Em 2004 realizou pesquisa de criação artística no Instituto de Artes do 

Pará, concebendo o vídeo-instalação Labirinto Líquido. Em 2006 publicou o 

livro Escritura Exposta, com artigos e ensaios sobre arte contemporânea 

paraense. Em 2008 integrou as comissões julgadoras do Salão Arte Pará e da 

Rede Nacional de Artes Visuais da FUNARTE. Participa da Casa Cor Pará e 

do Salão Arte-Pará 30 anos, em 2011. Integra a comissão julgadora do III 

Diário Contemporâneo de Fotografia, Belém, 2012. Participa da coletiva 

Trilhas, Galeria H. Rocha, Rio de Janeiro, 2012.

Vive e trabalha em Belém do Pará. Vez em quando, às sextas, sai por aí 

fotografando e pintando suas “paisagens da solidão”.

Trav. Coronel Luiz Bentes, 177 | Telégrapho

66113-080 | Belém-Pará-Brasil

(91) 9114-4542  |  (91) 8316-7762

jorgeeiro@terra.com.br

www.culturapara.art.br/jorgeeiro Paisagens da Solidão: o pintor sob um turbulento céu vermelho. Não indiferente a isso, ele sorri. Está feliz... 

Óleo e acrílica sobre tela 

50 x 50 cm - 2012



Sereia de Copa

Óleo e acrílica sobre tela 

70 x 70 cm - 2012

São Jorge Del Mar

Óleo e acrílica sobre tela 

70 x 70 cm - 2012



Escuderia de Jorge - Espada Lâmina

Acrílica s/tela 

50 x 50 cm - 2012

Escuderia de Jorge - Espada Planta

Acrílica s/tela 

50 x 50 cm - 2012



Os últimos entardeceres da Terra, segundo Roberto Bolaño

Acrílica s/tela 

80 x 80 cm - 2012

Todas as linhas do horizonte

Acrílica s/tela 

80 x 80 cm - 2012



De bubuia, crônicas do pintor que mirava as estrelas

Acrílica s/tela 

160 x 80 cm - 2012

Projeto: Helio Rocha, Denise Mostacatto Rocha

Fotografia: Thiago Barros (obra Gaia) / Wisfredo Gama (obras Geraldo Teixeira e Jorge Eiró)

Assessoria de Imprensa: Cristina Terra      

Iluminação: Ubirajara Vasconcelos

Realização - H. Rocha Galeria de Arte

Exposição de 17 de agosto a 11 de outubro de 2012 

de segunda a sábado, das 12h às 19h 

Apoio Cultural






