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Como é possível apreciarmos a leveza das 
coisas, sem experimentarmos, na mesma 
proporção, o abismo obscuro da dor? 
É preciso sobreviver à descida ao inferno.

How can we appreciate the lightness of things 
without a proportionate share of the dark abyss 
of pain?
We need to survive our descent to hell.

Lara Felipe
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A Matias Brotas arte contemporânea, com o compromisso em 
difundir no sentido mais amplo a produção do artista, apresenta 
a exposição “o Peso exato dessa Leveza”, de Lara Felipe.

Com uma incrível ousadia criativa, Lara associa e recodifica 
objetos de diferentes naturezas alcançando em suas obras um 
universo poético singular. Através do uso de diversos materiais, 
a artista aborda questões da alma, dos afetos, das memórias, 
dos traumas, dos desejos e apresenta um trabalho maduro
e coerente.

A exposição pede silêncio e convida para uma “pausa”. Com 
delicadeza e originalidade, os trabalhos potencializam a 
reflexão, provocando no observador um resgate das suas 
próprias memórias.

Com essa proposta, a galeria solidifica o projeto de publicações 
e contribui para desenvolver em seu público sensibilidade e 
senso crítico.
 
 
                                                            Lara Brotas e Sandra Matias

Diretoria Matias Brotas arte contemporânea 





o peso exato desta leveza | 2015 
the exact weight of this lightness | 2015 

roldanas, polias, cordas e objetos diversos
pulleys, ropes and objects

dimensões variadas. various sizes

p. 1 . page 1
bile negra | 2015 . black bile  | 2015 

tapete em crochê, novelos de retalho, esferas de vidro
crochet rug,  rag ball, glass spheres  

202 x 102 x 16cm
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a dor dos dias | 2015 . the pain of the days | 2015
novelo de retalhos, redoma de vidro, colagem e cêra de abelhas

rag ball, bell jar, collage and beeswax
66 ø x 32cm



lavando a alma | 2015 . cleansing the soul | 2015
torcedor de roupas antigo, cascata de tecido e gotas em folha de ouro
antique wringer, fabric cascade and gold leaf earrings
67 x 44 x 80cm
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O trabalho é autônomo e fala por si. O processo é iniciado sem censuras e conflitos, então 
deixo as ideias fluírem livremente. Nada é por acaso, existe um sentido em tudo que se passa 
aí. Há um transbordamento de ideias e imagens mentais. Ao passar a tempestade criativa, 
instaura-se o processo de síntese e purificação: equilibrar formas, escolher cores e materiais e 
selecionar aquilo que desejo deixar a ver...

The work stands alone and speaks for itself. The process starts without censorship and conflicts, so 
I let the ideas flow freely. Nothing is random, there’s meaning in everything. There is an overflow of 
ideas and mental images. When going through the brainstorm, a process of synthesis and purification 
is ignited: balancing shapes, choosing colors and materials and selecting what can be seen ...

Lara Felipe

quadrado mágico | 2015 . magic square | 2015 
caixa de madeira, lente, rodinhas antigas, peças de madeira, folha de ouro, led

wooden box, lens, antique small wheels, wooden pieces, gold leaf, led 
15 x 18.5 x 17cm
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o tempo que passa| 2015 . the time that wears on | 2015
monóculo antigo e impressão digital

antique monocle and digital print
10 x 09 x 10cm

 
desculpe, não tenho resposta para o vazio | 2015

I’m sorry, but i have no answer for emptiness | 2015 
máquina fotográfica antiga, polígono em papel e cêra-de-abelhas, led

antique photographic camera, paper polygon, beeswax and led 
11 x 10 x 14cm
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magnífico | 2015 . magnificent | 2015 
base de madeira, lupa e colagem em papel
wooden base, magnifying glass and paper collage 
14 x 26 x 14cm 

tradução | 2015 . translation | 2015
páginas de livros, barbante, cêra-de-abelhas, objeto em resina  
e metal com colagem e folha de ouro
book pages, string, beeswax, object made with metal and collage, gold leaves 
21 x 43 x 14cm
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fidelidade às coisas pequenas | 2015 . faithfulness to small things | 2015 
gaveta de máquina de costura antiga, objetos diversos em madeira e metal

drawer from antique sewing machine, various metal and wooden objects
12 x 13 x 07cm

oculto | 2015 . hidden | 2015 
gaveta de máquina de costura antiga, papeis diversos dobrados e barbante

drawer from antique sewing machine, various folded papers and string 
37 x 12 x 10cm





naftalina I | 2015 . mothball I | 2013 
roupinha de bebê antiga, cabide, 

desenho sobre papel e cêra-de-abelhas
antique baby garment, hanger, drawing on paper and beeswax

52.5 x 61.5 x 4cm

saudade | 2015 . nostalgia | 2015 
caixa de madeira e retalhos, sapatinho de criança antigo

wooden box and rags, antique child-size shoe
10 x 21 x 06cm
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naftalina II | 2015 . mothball II | 2013/2014 
Roupinha de bebê antiga, cabide, etiquetas em papel, barbante,  

folha de ouro e cêra-de-abelhas
antique baby garment, hanger, paper labels, string, gold leaf and beeswax  

36 x 49 x 11.5cm

para todas as coisas esquecidas | 2015 . to all forgotten things | 2015 
estrutura de arame, tecido, papel e cêra-de-abelhas

wire structure, fabric, paper and beeswax
21 x 44 x 16cm
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sem espaço para um suspiro | 2015 
no space for a sigh | 2015 

manequim e braçadeira
mannequin and clamp

30 x 39 x 11cm

humores | 2015 . humor types | 2015 
peça de tecelagem antiga, carretéis 

de linha e retalhos de pano
antique weaving tool, spools of thread  

and fabric rags 
06 x 36 x 09cm
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Tudo se passa como um laboratório de Alquimia onde busco a purificação daquilo quem vem do 
inconsciente bem como sua transformação em material palpável com leveza poética. O trabalho 
há que ser puro, no sentido de permanecer aberto, conter um enigma. Aprecio a  liberdade do 
observador em poder se projetar, interpretar e decifrar os códigos deixados.

It all happens as in a alchemy lab where I seek to purify what gushes from the unconscious to 
transform it into tangible material with poetic lightness. The work must be pure, as in ‘remaining open 
and containing an enigma’. I value the freedom of the project’s observer to interpret and decipher the 
codes left for them.

Lara Felipe
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onde mais estaria senão dentro de mim | 2015 . where else could it be if not inside me | 2015
moldura antiga, desenho e colagem em papel e cêra-de-abelhas

antique frame, drawing, paper collage and beeswax  
52.5 x 61.5 x 4cm

luto | 2015 . mourning | 2015 
caixa de madeira, novelos de retalho, esferas de madeira

wooden box, rag ball, wooden spheres  
30 x 27 x 20cm
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o que é a beleza, eu não sei | 2015 . what is beauty, I don’t know | 2015
caixa de madeira, boneca de porcelana, objetos diversos e colagem

wooden box, porcelain doll, various objects and collage
36 x 37.5 x 3.5cm

a tristeza que se tornou leve | 2015 . the sadness became light | 2015 
caixa de madeira, urso de tecido objetos diversos e colagem

wooden box, bear made from various fabric types and collage 
28.5 x 18.5 x 06cm
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vulgata | 2015 . vulgata | 2015 
série de capa de livros, acrílica, desenho, 
colagem e cêra-de-abelhas
series of book covers, acrylic, drawing, collage 
and beeswax   
dimensões variadas . various sizes

espírito divino | 2015 . divine spirit | 2015 
pregos folheados a ouro
gold plated nails
dimensões variadas . various sizes
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E-mails entre Neusa Mendes e Lara Felipe em 28 de Abril de 2015, 
entre vários outros trocados durante o processo de criação dos 
trabalhos para a mostra “O Peso exato dessa Leveza.” 

Neusa: 

Oi querida,

estou adorando o livro de Maria Rita Kehl  “ O Tempo e o Cão” , um estudo bem instigante sobre a 
questão. Enriquecedor. Vou procurar o livro de Walter Benjamin sobre a melancolia.

Bem, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu processo pictórico.   

Meu primeiro encontro com a sua obra vem de uma instalação na galeria em 1998 na sua primeira 
exposição individual. Numa pequena caixa, você abrigava um cabide com vestido de piquet e uma 
jarra de lírios, ambos brancos. Quando montada, a obra demarcou o salão maior da Galeria de Arte 
Espaço Universitário, em Vitória-ES, com cheiro de guardado e feminilidade. 

Em que momentos os elementos pictóricos, assumem valores plásticos no seu trabalho como um 
debate sobre o movimento da linguagem; seus meios, superfície, suporte, cor, textura e forma?

Uma obra de arte é um meio de expressão e de comunicação do sentimento e pensamento. O que faz 
precisar os motivos que conduzem a uma representação pictórica? 

Será que me fiz entender? 
bj grande

Lara Felipe:

Querida Neusa,

Vou começar a falar da minha pintura citando parte do resumo do livro Cadernos Espinosa nos XVII, 
de Marcos F. de Paula (p. 53), que você me mandou falando de Spinosa e da tradição melancólica:
(...) “Do ponto de vista da teoria dos afetos de Espinosa, o problema da melancolia coloca outro:  
Como é possível que de uma tristeza profunda possa nascer a atividade intectual, artística, literária? 
Toda atividade é uma produção, uma alegria, aumento da potência de agir e pensar: como ela poderia 
nascer da melancolia?

Nessa hipótese é que o problema se explica pela “alegria eufórica”, a outra face da melancolia, que 
nasce como reação do desejo contra a própria tristeza. Por ser alegria, afasta a tristeza profunda; 
mas por ser eufórica, mantém o “melancólico” preso à sua própria doença. Assim, a reação não cura 
o “doente” de seu “mal”, o mantém num círculo interminável de euforia e estado melancólico.”

Sinto que meu trabalho faz esse movimento entre a dor e o lúdico, o pesar e a leveza. Neste 
processo, escolho aquilo que acho coerente e que esteja próximo ao que poderia ser uma tradução 
do inconsciente. 
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George Steiner (retirado do livro que sugeri sobre Walter Benjamim: “Tradução e melancolia”, p. 29)
escreve sobre a impossibilidade do tradutor  fazer com que seu texto seja totalmente fiel ao texto 
original: “Mas o milagre nunca está completo. Toda tradução é insuficiente.” 

Desta forma, por mais que eu tente “traduzir” aquilo que irrompe do inconsciente, mesmo de passar 
pelo crivo formal e estético de síntese do trabalho,  algo sempre escapa.

Acho que é justamente neste lapso que a beleza se encontra.

Na pintura não é diferente, apenas o endereçamento muda para o plano pictórico.

No caso desta série, onde abordo o tema da melancolia, usando como parâmetro a obra Melencolia I, 
de Albrecht Dürer, usei a geometria para fazer um paralelo entre a linguagem contemporânea usada 
por mim e a linguagem simbólica adotada por ele. 

Em Dürer, a figura de um sólido o “rhombohedron” me chamou a atenção. Este sólido é conhecido 
como o “sólido de Dürer” e vários artigos já foram escritos a respeito do formato e significado 
deste poliedro. A partir desta referência, adotei poliedros irregulares como figura central na série 
de pintura. Como poliedros são figuras geométricas tridimensionais, trabalhei a pintura a partir do 
desenho e sua tridimensionalidade. 

Estas figuras tridimensionais se sobrepõem ao fundo plano onde as cores escolhidas remetem ao 
conflito entre melancolia e euforia descrito no texto de Marcos de Paula. 

As figuras geométricas de fundo criam movimento através de suas conexões e contrastes de cores. 
O vibrante de algumas cores escolhidas de uma palheta bem restrita, “gritam” diante do diálogo 
entre cores neutras e acinzentadas, num desejo vital de serem ouvidas, uma reação à passividade e 
à “pulsão de morte”.
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irregulares | 2015 . untitled | 2015 
acrílica sobre linho
acrylic on linen 
202 x 102cm cada . each

A “marca” ou “assinatura” deixada na obra 
identificam o autor; são elementos simbólicos 
que se repetem, que funcionam como um 
fator desviante do olhar. Aí se esconde o 
artista, numa espécie de camuflagem, um 
acessório de sobrevivência. Esse elemento é 
uma pista que se perde, se esvazia de sentido 
e se confunde com o outro do observador. 
O dentro e o fora se interligam. Fica aí a 
inscrição daquilo que não é visível aos olhos.

The “mark” or “signature” left on the work 
identifies the author; it consists of symbolic 
elements that repeat themselves; they work as 
a factor that deviates the gaze. Therein the artist 
hides in a kind of camouflage, a survival kit. 
This element is a clue that is lost and emptied 
of meaning. It merges with the observer’s other. 
The inside and outside connect. Therein we find 
the inscription of what is not visible to the eye.

Lara Felipe
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poliedro | 2015 . polyhedron | 2015 
caixa de luz para leitura de RX e desenhos sobre RX
X-ray view box, drawings on X-ray  
18.5 x 17 x 14cm
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“O Peso exato dessa Leveza” 

Entrevejo pouca coisa como a mais suprema ternura e delicada obra de Lara Felipe Utecht 
(capixaba que hoje mora no Arizona- EUA). Esses objetos – cordas, roldanas, molho de chaves, 
pregos folheados a ouro, esferas de vidro e madeira recobertas de ataduras brancas e outras 
tantas em azul, objetos de madeira e pano e aparelho torcedor antigo – intermediam o estado 
entre seres e coisas, entram na matéria vertente da vida, solvem o presente na sua evanescência, 
nos paralisam os movimentos. Caixas de madeiras, colagens, porcelanas recobertas de folha 
de ouro e objetos em tecidos construídos pelas mãos hábeis da artista transfiguram-se 
esteticamente e reintegram o imaginário a um real que os punha em falta.

Lara praticamente recorre por meio da garimpagem a artefatos rudimentares, objetos 
perdidos, com características altamente pessoais, marcados pelo uso ou pelo tempo.  A artista 
reestrutura seus conjuntos de pequenas coisas com esmero e dedicação num local preparado 
com a finalidade de armazenar o que recolhe, realizar seus experimentos e dar corpo ao que 
parece despregado da velocidade diária empenhada nos limites de tempo e espaço. Ali, Lara 
Felipe realiza operações meditativas, repletas de silêncio que cabem as mais simples e as 
mais profundas divagações sobre arte e vida, e trama o exercício de subjetividades que buscam 
significados extensos. Ela furta-se ao modelo convencional do gênero da escrita e imprime 
fragmentos de textos em sua poética e visualidade, detalhados em delicados diários pessoais – 
pequenos e universais testemunhos de sensibilidade. Em razão disso, não é de se estranhar que 
boa parte dos comentários sobre a obra de Lara se detenha em sua biografia ou em sua pessoa.

Nessa exposição intitulada “O Peso exato desta Leveza” segunda individual da artista que tenho o 
privilégio de fazer a curadoria na galeria Matias Brotas, Lara Felipe se aproxima da maior criação 
estética de Albrecht Dürer, artista renascentista, cuja personificação alegórica, sobrecarregada 
de símbolos e mistérios, tornou-se a representação mais célebre da melancolia, afecção 
insubordinada à separação entre matéria e espírito. Consequentemente, importa lembrar de 
vários elementos da imagem da gravura personificada por uma figura feminina sentada no 
primeiro plano e cercada por instrumento de mediação. Acima de sua cabeça, um painel de 
números “mágicos” 34 (eles somam em todas as direções) e, aos seus pés, ferramentas que 
podem moldar o mundo – a ampulheta mostrando o tempo se esgotando, bolsas, chaves e farol 
cercam a figura. Perdida em pensamento, ela se vira para longe da luz e nada faz. 

Os trabalhos de Lara Felipe possuem certo parentesco com a confissão lírica, em que Erwin 
Panofsky se refere ao auto-retrato espiritual de Dürer, que a gravura em metal Melancolia 
faz lembrar. Entretanto, o título de uma de sua obra define a própria estratégia: Desculpe, 
não tenho resposta para o vazio. Nessa obra, realizada com uma máquina fotográfica antiga, 
polígono em papel, cera de abelha e velas em led, a protagonista professa encontrar o lugar 
ao qual se dirige. Ao qualificar desse modo as relações que dominam seu trabalho, a artista 
possibilita espessura, não por se tratar de um “truque” visual-conceitual pretendido por ela, 
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e tudo conspira para que ao final se produza movimento com inquietude, sentimento e afeto. 
Assim, a tristeza perde peso corpóreo – como um véu de infinitas particularidades e contínua 
transformação. Procedendo dessa forma, Lara opera verdadeira viagem à luz de um grande 
prazer: irremediavelmente, o agora. 

A obra de Lara Felipe ordena, e muito. 

No entanto, penso que com essas indicações posso pôr-me a adentrar e folhear os livros. O 
observador pode passear seu olhar pelas pequenas assemblages, colagens, montagens, 
construções (independente dos nomes que as carregam), porém, tudo confere poder às 
metáforas. A obra cujo título ostenta A dor dos dias organiza-se em torno de uma esfera e pode 
ter vários significados. Mas, se o novelo de retalhos envolto em cera de abelha, por exemplo, 
for colocado sob uma redoma de vidro, a inscrição “a dor dos dias”, presa com pequeníssimos 
alfinetes, constrói uma poética de fragilidade e proteção – metáfora de um doce alívio. Outras 
obras como, Bile negra, feita de tapete em crochê, novelos de retalho, esferas de vidro; o 
Luto, caixa de madeira, novelos de retalho, esferas de madeira; Sem espaço para um suspiro, 
elaborada a partir de manequim e braçadeira; Magnífico, com base de madeira, lupa e colagem 
em papel; Poliedro, caixa de luz para leitura de RX e desenhos sobre RX e tantos outros objetos 
que parecem inúteis e inertes (caixinhas cheias de esferas recobertas, roupinhas, coelhinho, 
livros sobrepostos, tecelagem antiga, letras alfabéticas múltiplas, carretéis de linha e retalhos 
de pano), cujo campo de significação se estreita, guardam  alguns aspectos de memória, uma 
espacialidade adensada por acúmulos de materiais e objetos. Por mais diferentes que sejam 
os objetos reunidos, tudo conspira para que ao final se produza uma unidade impositiva, não 
tanto da ordem formal, mas afetiva. Eles nos falam do corpo, não da sua relação arrastada 
decididamente melancólica, mas como coisa do mundo, em direção à compreensão de um 
olhar de quem vê, e lhe parece pertencer a outro lugar. Até aí não haveria nada que impedisse 
esses trabalhos de agirem. Mas como se aquietar num ambiente que parece vir de um lugar 
que coabitam outros – um verdadeiro exame sobre organicidade. A leveza está associada à 
precisão e à determinação e, para compreender essa correspondência, é necessário justapor os 
objetos e a experiência que daí deriva, ou seja, são sinceras referências retiradas diretamente 
da própria vivência pessoal de Lara Felipe.

Sua série de 6 pinturas – também expostas nessa mostra –  obras em acrílico sobre linho, 
medindo 202cm x 102cm, partem de uma reinterpretação pictórica do poliedro da obra de 
Dürer. Essa analogia fez com que a artista perseguisse o registro dessa imagem e outras 
interpretações, ampliando-os em série que universalizam e guardam as possibilidades de 
significação ao redimensioná-la, dado os domínios táteis da pintura que vai da planaridade à 
tridimensionalidade. Há, por exemplo, a recontextualização dessas figuras tridimencionais, que 
Lara remete ao conflito entre a melancolia e a euforia, vida e morte: “O vibrante de algumas 
cores escolhidas de uma palheta bem restrita, gritam diante do diálogo de cores acinzentadas e 
sem vida, como um desejo vital a serem ouvidas, uma reação à passividade e pulsão de morte.” 
Tais estratégias auxiliam na composição do que a artista qualifica como espelho atípico do 
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quadrado mágico ao transferi-la para a eternidade dos signos. Não há como separar a arte da 
dor. O jogo entre signo, vida e eternidade atinge o paroxismo, seu ponto de radicalidade máxima, 
e inexoravelmente o lugar da transitoriedade do vivido é a arte.

Se o ponto de partida para a construção poética de Lara Felipe está presente nos objetos como 
vetores, que podem estabelecer relações entre suas obras e recupera de modo mais direto 
as associações com a gravura em metal de Dürer – obra central às discussões em torno da 
ideia de melancolia –, os objetos criados pela artista apontam em outra direção. São precisos 
e essenciais, nada é vago ou aleatório, um despojamento da linguagem por meio do qual 
os significados escapam quase imponderavelmente da melancolia e tristeza. É uma força 
poderosíssima que se instala em tudo que Lara produz e busca singularizar-se, até assumirem 
uma rarefeita consciência.  Ao final, as criações de Lara aproximam-se da história da menina 
Alice, que segue o coelho branco por um buraco no bosque e cai num país maravilhoso, onde 
vive inacreditáveis aventuras, acompanhada de seres que agem dentro da lógica do nonsense.  

A obra de Lara Felipe Utecht  declaradamente resulta em encantamento. É Una. Através dessa 
lente, numa multiplicidade de diferentes tempos e geografias em átrios dão a ver um mundo 
que se equilibra entre objetos perdidos e que se salvam por não se deixarem aprisionar. Coisas 
reencontradas, detalhes cotidianos que se ampliam e se dignificam nas mãos da artista. Lara 
tem o dom desconcertante de criar intimidade e delicadeza em tudo que organiza. Lara Felipe 
– uma guardiã de afetos.

Neusa Mendes
Maio/inverno de 2015
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Matias Brotas contemporary art, whose aim is to spread artistic 
production as broadly as possible, presents the show “o Peso exato 
dessa Leveza” (The exact Weight of Lightness), by Lara Felipe.

With incredible creative dare, Lara associates and recodifies different 
types of objects. Her work reaches a very singular poetic universe. 
Using different types of materials, she tackles issues related to the 
soul, affections, memories, trauma, desire, through a work that is 
fully matured and coherent. 

The exhibition invites viewers to be silent and to make a “pause”. 
With delicateness and originality, the works leverage reflection and 
prompt the observer to rescue their own memories. 

This way, the gallery consolidates the publishing project and 
contributes towards stimulating its audience’s sensitivity and  
critical skills.

Lara Brotas / Sandra Matias
Diretors Matias Brotas arte contemporânea

E-mails exchanged by Neusa Mendes and Lara Felipe on 28 April 2015, amongst several other ones 
that were exchanged during the process of creating the pieces for the show  “O Peso exato dessa 
Leveza” (“The exact Weight of this Lightness”).

Neusa: 
Hi dear,
I am really enjoying reading Maria Rita Kehl’s book “O Tempo e o Cão”, a very instigating study about 
the issue. A very enrichening read. I will look for Walter Benjamin’s book about melancholia. 

Well, I’d like you to talk a bit about your pictorial process.

I first encountered your work in 1998 when I saw an installation in the gallery that was part of your 
first solo show. You had put a hanger in a box with a piqué dress and a vase of lilies, both white. Once 
it has been set up, the piece’s smell of femininity and stored-away things marked the main room of 
Espaço Universitário Art Gallery in Vitória/ES.

When do the pictorial elements acquire esthetic value in your work as part of a debate about the 
movement of language; its means, surface, support, color, texture and form?

A work of art is a means of expression and communication of feeling and thought.  How do you define 
the motifs that lead to a pictorial representation?
Did I make myself understood?
kisses
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Lara Felipe:

Dear Neusa,

I will start talking about my painting by quoting part of the summary of the book Cadernos Espinosa 
nos XVII, by Marcos F. de Paula (p. 53), which you sent me so I could read about Spinosa and the 
melancholy tradition: 

(...) “From the point of view Spinosa’s theory of affections, the problem of melancholy brings forward 
another problem:  How is it possible that intellectual, artistic and literary activity can be borne out 
of deep sadness? Every activity is a production, a joy, an increase of the power to act and think: how 
could it be bred by melancholia?  Within this hypothesis the problem explains itself by “euphoric joy”, 
the other face of melancholia that springs up as a reaction against sadness; but, for being euphoric, it 
keeps the melancholy person attached to its ailment. Therefore, the reaction does not rid the patient 
from its ailment and keeps them in an endless cycle of euphoria and melancholy.

I feel my work makes this movement between pain and the playful, the weighty and the light.  
In this process, I choose what I find coherent and which is close to what could be a translation  
of the unconscious. 

George Steiner (quoted from the book about Walter Benjamin: “Translation and melancholia”, p. 29) 
writes about the impossibility of the translator to be completely faithful to the original material. “But 
the miracle is never complete. Every translation is insufficient.” 

This way, no matter how much I try to “translate” what springs up from my unconscious, even after 
going through the formal and esthetic fine-tuning of the work’s synthesis, something is always  
left out. 

I think it is in this lapse that beauty lies.

It’s not different with painting, only the approach shifts to the pictorial plane. 

With this series, where I tackle melancholia using as parameter Albrecht Dürer’s piece Melencolia 
I, I used geometry to make a parallel between the contemporary language I use and the symbolic 
language he used.

The figure of a solid “rhombohedron” in Dürer called my attention. This cube is known as Dürer’s cube 
and several articles have been written about the format and meaning of this polyhedron. This was 
my starting point to adopt irregular polyhedrons as a central figure in the series of paintings. Since 
polyhedrons are three-dimensional geometric figures, I worked on the painting from the drawing and 
its three-dimensionality. 

These three-dimensional figures are juxtaposed to the background where the chosen colors make 
reference to the conflict between melancholia and euphoria as described by Marcos de Paulo in 
his text. The background geometric figures create movement through their connections and color 
contrasts. The vibrancy of some of the colors chosen from a very restricted palette stand out in 
response to the dialogue between neutral and grey colors, as part of a vital desire to be heard, a 
reaction to passivity and the “death drive”.
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“The exact Weight of this Lightness” 
Not many things I have glimpsed at bear the consummate tenderness and delicateness of the artwork produced 
by Lara Felipe Utecht (Espírito Santo-born artist currently based in Arizona, U.S.). Those objects - ropes, pulleys, 
key bunches, gold plated nails, glass spheres and wood covered with white tether and many others in blue, 
wooden objects and an antique wringer - mediate the state between beings and things. They enter the slopey 
matter of life, solve the present in its evanescence, paralyze our movements. Wooden boxes, collages, porcelain 
covered with gold leaf and fabric objects constructed by the artist’s skillful hands aesthetically transform and 
reintegrate the imaginary to a clinch of reality that holds them together again. 

In practice, Lara resorts to rudimentary artifacts she scouts for, hunting those with very personal traits and worn 
out by time and use.  The artist restructures her sets of small things with meticulousness and dedication in a 
place set up for the purpose of storing up what she collects and carries out her experiments, giving shape to 
what appears detached from the daily speed and committed to the limits of time and space. There, Lara Felipe 
carries out meditative operations, full of silence that makes the simplest and most profound musings on life and 
art. She weaves the exercise of subjectivities in search of broad meanings. She shirks the conventional model of 
the written genre and prints fragments of text in their poetics and visuality, detailed on delicate personal diaries 
- small and universal testimonies of sensitivity. For that reason, it comes as no surprise that a good deal of the 
comments on Lara’s body of work dwells on her biography and personality. 

In this show called “O Peso exato desta Leveza” (“The exact Weight of this Lightness”), her second show 
I have the pleasure to curate for Matias Brotas gallery, Lara Felipe gets closer to the greatest esthetic creation of 
Albrecht Dürer, a Renaissance artist whose allegorical personification, overloaded with symbols and mysteries, 
became the most notorious representation of melancholia, a condition linked to the separation of body and soul. 
Consequently, it is important to remember the various elements of the image in the engraving personified by a 
female figure who appears sitting in the foreground and surrounded by an instrument of mediation. Above her 
head, a panel of “magical” 34 numbers (the addition in every direction) and, at her feet, tools that can shape the 
world. The hourglass displays time running out, bags, keys and lighthouse surround the figure. Lost in thought,  
she turns away from light and does nothing. 

Lara Felipe’s pieces have a kinship with the lyrical confession in which Erwin Panofsky refers to Dürer’s spiritual 
self-portrait evoked by the metal engraving Melancolia (Melancholia). However, the title of one of the pieces 
defines the strategy itself: Desculpe, não tenho resposta para o vazio (Sorry, I don’t have time for emptiness). In 
this piece, made with an antique photographic camera, paper polygon, beeswax and led lights, the protagonist 
claims she has found the place she is bound for. 

By thus qualifying the relations that dominate her work, the artist makes thickness possible, not as some kind of 
conceptual/visual trick as, in the end, everything conspires to produce a movement with restlessness, feeling and 
affection. So, sadness loses its bodily weight, like a veil of infinite particularities and continuous transformation. 
Acting this way, Lara takes us on a journey in the light of a great pleasure: inequivocably, the now.

Lara Felipe’s work puts things in order, and does it well. 

However, with these indications I can go inside and leaf through the books. The observer can let their gaze 
glide through the small assemblages, collages, montages, constructions (regardless of the names given to 
them). However, everything gives power to metaphors. The piece called A dor dos dias (The pain of the days) is 
organized around a sphere and can have several meanings. But if the rag covered in beeswax, for instance, is
placed under a bell jar, the inscription “a dor dos dias” (“the pain of the days”), bound together with tiny pins, 
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constructs a poetics of fragility and protection, a metaphor of sweet relief. Other pieces such as Bile Negra 
(Black bile), made with crocheted rug, rag ball, glass sphere; the Mourning,  wooden box, rag balls, wooden 
spheres; Sem espaço para um suspiro (No room for a sigh), made from a mannequin and clamp; Magnífico 
(Magnificent), with wooden base, magnifying glass and paper collage; Poliedro (Polyhedron), X-ray view box and 
drawings on X-ray and several other objects that seem useless and still (small boxes fill of covered spheres, 
baby clothes, bunny, juxtaposed books, antique weaving, multiple alphabetic letters, thread spools and cloth 
rags), whose field of meaning narrows down, keep some aspects of memory, a spatiality made denser by the 
accumulation of materials and objects. However different the gathered objects are, everything conspires towards 
an authoritative unit at the end, not so much on a formal but affective level. They speak to us of the body, not of 
its decidedly melancholy relationship, but as a thing in the world, towards the comprehension of the looking eye, 
and which seems to belong elsewhere. Up to this point nothing can stop the pieces from working. But how to 
quiet down in an environment that seems to come from a place where others co-dwell? A true examination of 
organicity. Lightness is associated to precision and determination and, to understand their correspondence, it is 
necessary to juxtapose the objects and the experience that stems from that, that is, they are sincere references 
gleaned directed from Lara Felipe’s personal experiences.

Her series of 6 paintings, also on display in this show, consist of works on acrylic on linen, measuring 202cm  
x 102cm. These depart from a pictorial re-interpretation of polyhedron in the work of Dürer. This analogy 
prompted the artist to seek recording this image and other interpretations, amplifying them in a series that 
universalize and keep the possibilities of meaning when she resizes them,  given the tactile features of painting 
that goes from flatness to three-dimensionality. There is, for instance, the recontextualization of those figures, 
which Laura uses to address the conflict between melancholia and euphoria, life and death. “The vibrantness of 
some of the chosen colors from a very restricted palette stand out from the dialogue of greyish, lifeless colors, 
like a vital desire to be heard, a reaction against passivity and the death drive.” Such strategies help her compose 
what she calls the atypical mirror in the magical square when she transfers it to the eternity of signs. There is no 
way to separate art from pain. The play-off between sign, life and eternity reaches the paroxysm, the pinnacle of 
radicality, and, inorexably, the site of transience of what is lived through art.

If the starting point for Lara Felipe’s poetic construction is found in the objects as vectors, which can establish 
relationships between their works and recovers more directly the associations Durer’s metal engravings (a 
central piece in the discussion on melancholia), the objects created by the artist point in another direction. They 
are precise and essential, nothing is vague or random, an irreverence of language whereby meanings escape 
imponderably from melancholy and sadness. It is this very power that rests on everything that Lara produces 
and tries to make singular, until they take on a rarefied consciousness. At the end, the creations bring Lara close 
to Alive as she follows the rabbit down the hole in the wood and falls into a wonderful country, where she has 
incredible adventures, escorted by beings who live by the rules of nonsense. 

Lara Felipe Utecht’s works clearly result in enchantment. It is Una. Through this lens, a multiplicity of different 
time zones and geographies in atriums reveal a world balanced between lost objects and those that save 
themselves for resisting imprisonment. Things found again, details from daily life that amplify and become 
dignified in the artist’s hands. Lara has the unsettling gift to create intimacy and delicateness in everything she 
organizes. Lara Felipe - a guardian of affections.

Neusa Mendes 
May/Winter 2015
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Lara Felipe
Nascida em Alegre, ES, em 1971, Lara Felipe faz parte de uma geração de artistas surgida nos anos 90. 

Artista plástica, designer, publicitária,  cursou Artes plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo/Ufes 
de 1990 a 1998.  Em 1998 expôs pela primeira vez no Espaço de Arte da Caixa Econômica Federal, Espírito Santo. 
Nos anos seguintes Participou de exposições de arte e design no Brasil e na América Latina. Possui trabalhos na 
Alemanha e Estados Unidos da América. 

Ganhou prêmios como designer e artista plástica sendo o mais importante o Prêmio Philips de Arte para Jovens 
Talentos representando o Brasil na América Latina. Participou da Mostra Balaio Brasil no Sesc Belenzinho em São 
Paulo, na coletiva Desiderata no Museu da Vale, Espírito Santo e na mostra Ruído do Museu de Arte do Espírito Santo.  
Profissional que associa seu talento artístico à criatividade publicitária, desde 2006 seu trabalho de arte tem sido 
representado pela Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea e participado de mostras individuais e coletivas. 

Lara reside e trabalha no Arizona, EUA, desde 2011.

Born in Alegre, ES, in 1971, Lara Felipe is part of a generation that came on the arts scene in the 1990s.
Fine artist, designer and advertising professional, she studied a degree in fine arts at Universidade Federal do 
Espírito Santo/Ufes between 1990 and 1998.  She had her first solo show in 1998 at Caixa Econômica Federal’s 
Espaço de Arte in Espírito Santo. In the following years she took part of art and design exhibitions in Brazil and 
Latin America. Her works are held in collections in Germany and the U.S.
She was won awards both as a designer and fine artist, the most important award being Prêmio Philips de Arte 
para Jovens Talentos (Philips Art Awards for Young Talents) when she represented Brazil in Latin America. She 
took part of the show Mostra Balaio Brasil at Sesc Belenzinho in São Paulo, the group show Desiderata at Museu 
da Vale, Espírito Santo and the exhibition Ruído at Museu de Arte do Espírito Santo.  Since 2006 she has been 
represented by Matias Brotas Arte Contemporânea Gallery and exhibited her work in solo and group shows.
She had been residing and working in Arizona, USA, since 2011.

Páginas da web . Web locations
www.lara-felipe.wix.com/arte   |   www.facebook.com/larafelipeart
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Exposições Individuais . Solo shows 
2012 . Itinerários . Itineraries | Galeria Matias Brotas arte contemporânea . Vitória . ES 
2009 . Desvelamentos - Confissões . Unveilings - Confessions | Galeria Matias Brotas arte contemporânea . Vitória . ES 
1998 . Galeria Espaço Universitário . UFES . Vitória . ES
1996 . Objetos . Objects | Espaço de Arte da Caixa Econômica Federal . Vitória . ES

Exposições coletivas  . Group Shows
2015 . Diálogo da Diversidade . Dialog on Diversity | Galeria Mastias Brotas Arte Contemporânea . Vitória . ES
2015 . Corpo-Casa | Centro Cultural Sesc Glória . Vitória . ES 
2011 . Propostas para um novo mundo . Proposals for a new world | Casa de Barro . Tomada Cultural . São Paulo . SP
            Múltiplos . Multiples | Galeria Matias Brotas arte contemporânea . Vitória . ES 
2006 . Coletivo . Cría Cuervos | Galeria Mastias Brotas Arte Contemporânea . Vitória . ES 
2003 . Ruído . Noise | Museu de Arte do Espírito Santo . Vitória . ES 
2002 . Desiderata | Museu Ferroviário Vale do Rio Doce . Vitória . ES 
2000 . Mostra Balaio Brasil . Balaio Brasil showcase | SESC Belenzinho . Vitória . ES 
            Salão Capixaba do Mar | Casa Porto das Artes Plásticas . Vitória . ES  
1999 . Sedução . Seduction | Galeria de Arte Espaço Universitário . Vitória . ES 
1999 . Salão Yázigi de Artes . Vitória . ES 
1998 . Prêmio Philips de arte . Philip Art Awards | Memorial da América Latina . São Paulo . SP
1997 . Objetos . Objects | Espaço Cultural Palácio do Café . Vitória . ES 

Participou das Oficinas/residências .  Workshops and residencies
1996 . Festival de Verão de Nova Almeida | Oficina de Pintura . Katie Van Scherpenberg
            Nova Almeida Summer Fest  | Painting workshop . Katie Van Scherpenberg
1997 . Festival de Verão de Nova Almeida | Oficina tridimensional . João Mode
           Nova Almeida Summer Fest  | Three-dimensional workshop . João Mode  
1998 . Festival de Verão de Nova Almeida | Objertos . Fernanda Gomes
            Nova Almeida Summer Fest  | Objects . Fernanda Gomes 

Prêmios . Awards
1998 . 1º lugar no PRÊMIO PHILIPS DE ARTE PARA JOVENS TALENTOS . Brasil
           Top award  PHILIPS ARTS AWARD FOR YOUNG TALENTS . Brasil
           2º lugar no PREMIO PHILIPS DE ARTE PARA JOVENS TALENTOS . América Latina 
           2nd place PHILIPS ARTS AWARD FOR YOUNG TALENTS . Latin America    
1999 . 2º lugar no SALÃO YÁZIGI DE ARTES . Vitória . ES
           2nd Place SALÃO YÁZIGI DE ARTES . Vitória . ES 
2000 . Salão Capixaba do Mar | Casa Porto das Artes Plásticas . Vitória . ES
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