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Conheça cinco galerias perfeitas para quem ama 
arquitetura. Elas ocupam construções novas  

e recém-reformadas sob medida para destacar as obras
REPORTAGEM VISUAL OLIVIA CANATO  | TEXTO GABRIELA DE SANCTIS  |  FOTOS MARCO ANTONIO

EM SÃO PAULO

Trabalho de Elizabeth 
Jobim na Galeria 
Raquel Arnaud. 
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1. Raquel Arnaud (à esq.) e a filha Myra Arnaud Babenco (à dir.). Ao fundo, a obra da artista Iole de Freitas 
adorna a escada. 2. Assinada pela artista Elizabeth Jobim, a mostra Blocos usa blocos de lona sobre madeira 

pintados a óleo para refletir como a pintura e a cor atuam diretamente sobre o espaço. 3. Também de Elizabeth 
Jobim, a série Arranjo explora as dimensões físicas e as fronteiras entre pintura, escultura e instalação.
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Com 43 anos de profissão, Raquel Arnaud é um 
nome que se confunde com a história da arte no 
Brasil. A galerista começou sua carreira no ateliê de 
Lasar Segall e também trabalhou com Lina Bo e 
Pietro Maria Bardi no Museu de Arte de São Paulo 
(Masp). “Tive muitas influências, o que fez o meu 
interesse pela área crescer, até se tornar um senti-
mento quase instintivo”, afirma Raquel. Ao decidir 
abrir um espaço com seu nome, convocou o amigo 
Felippe Crescenti. “Criamos um ambiente que deixa 
o olhar livre em todas as direções e interfere o mí-
nimo possível nas obras expostas”, diz o arquiteto. 

GALERIA RAQUEL 
ARNAUD: TRAJETÓRIA  

DE SUCESSO
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GALERIA RAQUEL ARNAUD • R. Fidalga, 125, Vila Madalena • www.graquelarnaud.com.br  
De seg. a sex., das 10 às 19 horas, e sab., das 12 às 16 horas.

As próximas exposições, em cartaz de 8 de junho a 6 de agosto, são dos artistas Eduardo Sued e Julio Villard.
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1. Marcante, a fachada de ferro pintado de preto traz brises simétricos, pensados para filtrar a luz.  
2. Na sala expositiva do andar superior, as obras são de Ester Grinspum. 3. A galeria possui acervo de obras 

abstratas e geométricas, expostas de tempos em tempos, como as esculturas de Sérgio Camargo.
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1. Lourdina posa ao lado dos cães Tuti e Fruti, habitués da Rabieh. 2. Em seu escritório, a galerista guarda 
peças de uma antiga exposição, com objetos de vários artistas. Na parede, obra do francês  

Titouan Lamazou. 3. Com curadoria assinada por Eder Chiodetto, a exposição Errantes, de Lamazou, 
apresenta imagens gigantes em metacrilato com fotografias inéditas de nômades e refugiados.
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Quando convidou a arquiteta Simone Mantovani para 
ampliar sua galeria, Lourdina Jean Rabieh tinha em 
mente uma coisa: tirar proveito máximo da luz natural 
e do espaço. “Guardo referências de viagens, por isso 
sabia exatamente como queria o lugar”, explica a gale-
rista libanesa, com o radar sempre voltado para obras 
que abordem questões sociais e políticas do mundo. 
Na reforma, o piso do térreo foi rebaixado e o endere-
ço conquistou um pé-direito de 6 m, além do anexo. 
“Também sugeri um telhado verde na cobertura para 
dar conforto térmico à construção”, lembra Simone. 

GALERIA RABIEH: 
CONEXÃO 

INTERNACIONAL
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GALERIA RABIEH • Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Jardim América • www.galeriarabieh.com.br  
De seg. a sex., das 10 às 19 horas, e sab., das 11 às 17 horas. A próxima exposição, de 01 até 30 de junho,  

será sobre food art e discutirá a relação do homem com os alimentos.

1. O terraço também acolhe exposições de esculturas e recepções de convidados e espectadores  
na abertura de cada mostra. 2. Pelos janelões de vidro e pela porta basculante, a luz demarca  

o pé-direito generoso e mergulha no interior. 3. Para produzir sua série de fotos,  
Titouan Lamazou levou 20 anos pesquisando comunidades nômades e viajando pelo mundo.
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1. O galerista Ricardo Trevisan, que fundou a Casa Triângulo em 1988, no Largo do Arouche, em São Paulo. 
2. e 3. Intitulada Se Precisar, Conto Outra Vez, a mostra do artista Flávio Cerqueira apresenta seis esculturas 

inéditas feitas de bronze, algumas maiores que a escala humana, em situações cotidianas, momentos de 
reflexão e concentração. Um texto da crítica de arte Maria Izabel Branco acompanha a série de trabalhos.
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“Comecei expondo as obras na casa onde vivia. Na 
fachada da construção, havia a inscrição Casa Triân-
gulo. Daí o nome da galeria”, explica Ricardo Tre-
visan, um apaixonado por arte desde os tempos em 
que escrevia sobre o tema para uma revista nos anos 
1980. Na época, decidiu se arriscar, indo na contra-
mão do mercado: enquanto todos investiam em no-
mes consagrados, ele trouxe artistas emergentes para 
criar e experimentar. Hoje, no novo endereço, de 945 
m², nos Jardins, o público e o privado se mesclam pe-
las amplas superfícies transparentes da construção.

CASA TRIÂNGULO: 
CONTEMPORÂNEA 

DESDE O INÍCIO
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CASA TRIÂNGULO •  R. Estados Unidos, 1324, Jardins • www.casatriangulo.com.  
De ter. a sáb., das 11 às 19 horas. A mostra de Flávio Cerqueira fica em cartaz até 11 de junho.
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1. “Na fachada, utilizamos painéis de policarbonato translúcido para deixar visível o movimento de dentro para 
fora, e vice-versa”, conta o arquiteto responsável pelo projeto, Martin Corullon, da Metro Arquitetos Associados. 
2. Batizada de Amnésia, a escultura reflete a obra de Flávio Cerqueira, que costuma retratar figuras humanas. 

3. Dividida em três níveis, a galeria apresenta pé-direito de 5 m na ala principal.
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1. Juliana Blau, fundadora do espaço. 2. Os arquitetos vestiram paredes e piso, na entrada, com ladrilhos 
hidráulicos a fim de estender a rua para dentro da galeria. 3. Na exposição Ficções Sensoriais, da artista  

carioca Maria Lynch, além dos quadros, o espaço recebeu pinceladas de laranja. 4. O acervo abriga,  
entre outras obras, trabalhos de Renata Cruz (à esq.) e esculturas de Andrey Zignnatto (à dir.).
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Filha de galeristas, Juliana Blau cresceu cercada por 
arte. “Depois da faculdade, comecei a trabalhar com 
meu pai, mas sempre com o desejo de abrir um lo-
cal para jovens artistas”, lembra. Ela partiu em busca 
de um portfólio, até finalmente inaugurar seu espaço, 
em 2013. Para tocar a reforma do endereço, na Vila 
Madalena, convidou o Estúdio Arkiz – um escritório 
de arquitetura afinado com a linha de trabalho ante-
nada da galeria. “Desenhamos uma espécie de pocket 
park com plantas e bancos na entrada para acolher 
os visitantes”, explica o arquiteto João Paulo Payar. 

BLAU PROJECTS: 
PENSADA PARA  

JOVENS ARTISTAS

BLAU PROJECTS • R. Fradique Coutinho, 1464, fundos, Vila Madalena • www.blauprojects.com 
De ter. a sab., das 11 às 19 horas. A próxima exposição será do fotográfo Pedro David, entre 11 de junho e 9 de julho.
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CASA CLAUDIA  JUN 2016  CASA CLAUDIA  JUN 2016

1. Nesta sala de reuniões, a fotografia capturada pela artista Rochelli Costi se destaca no ambiente limpo.  
2. Numa das salas, obras que foram exibidas na primeira mostra do novo endereço, chamada Residência Moderna.  
3. O jardim é um dos pontos altos da galeria, segundo o arquiteto José Armênio: “Rino Levi inovou ao trazer o verde 

para a área interna da casa. Nós apenas restauramos os elementos vazados do teto e sua cor azul original.”
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Com 15 anos de existência, o espaço está de endereço 
novo, instalado num imóvel que, por si só, já é uma 
relíquia e tanto: uma casa projetada em 1958 por Rino 
Levi, com paisagismo de Burle Marx. Para revitalizar 
tamanho patrimônio, a proprietária, Luciana Brito, 
chamou o arquiteto José Armênio de Brito Cruz, do 
escritório Piratininga. “Tivemos o cuidado de preser-
var a essência criada por Levi”, explica ele. “Recupe-
ramos algumas estruturas deterioradas pelo tempo e 
abrimos a circulação para a área expositiva da galeria.”

GALERIA LUCIANA 
BRITO: ARQUITETURA 

RENOMADA

LUCIANA BRITO GALERIA • Av. Nove de Julho, 5162, Jardim Paulista • www.lucianabritogaleria.com.br 
De ter. a sex., das 10 às 19 horas, e sab., das 11 às 18 horas. De 14 de junho a 13 de agosto, a galeria expõe a mostra  

Tramados, de Regina Silveira, e também apresenta uma instalação inédita do artista Leandro Erlich.
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DIA A DIA
O fotográfo mineiro Pedro David registra detalhes cotidianos 

de sua casa na série 360 Metros Quadrados

R
EP

O
R

TA
G

EM
 V

IS
U

A
L:

 O
LI

VI
A 

CA
N

AT
O 

 T
EX

TO
: G

A
B

R
IE

LA
 D

E 
SA

N
CT

IS
  F

O
TO

: M
A

R
CO

 A
N

TO
N

IO

ESCOLHA  DA  EDI TOR A

Antes da montagem da exposição 
do artista, as imagens emolduradas 
aguardam na sala de reuniões da 
Blau Projects, decorada com cadeiras 
Eames DSW. A mostra fica em 
cartaz de 11 de junho a 9 de julho. 
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