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The WAZE installation, as seen in the images in this portfolio, is part of a series of 
works that I have been made in the studio since the beginning of 2019. The title of 
the installation refers to the arrangement of the works in linear sequences, 
perpendicular to each other, in order to suggest a route, a path or a drift over the 
city. This name comes from the mobile device application Waze, which is based on 
GPS navigation and contains user information and route details. The installation 
presented here occupies three walls of my work room, but it can conform to the most 
diverse environments and follow different lines, considering, however, the integrity 
of each alignment or sequence of pieces that are presented and labeled one by one.

WAZE is a work in process, so that the 20 works presented here refer to the specific 
montage for the photo session carried out at the studio, in the first week of July 
2021, with the photographer Guilherme Sorbello and the support of Sé Galeria.

These works permeate different subjects that, interchanged by gestures and colors, 
reaffirm my interest in “talking” about the city and the times in which I live. Hence 
the insertion of graphic pieces that I collect in the streets during my home-studio 
journey, such as the “strips” that comprise posters made by beggars and 
demonstrators who, equally, do not conform to our political-social current situation.

WAZE

A instalação WAZE, como se vê nas imagens deste portfólio, parte de uma série de 
trabalhos que venho construindo no atelier desde o início de 2019. O título da 
instalação remete à disposição dos trabalhos em sequências lineares, 
perpendiculares umas às outras, de forma a sugerir um traçado, um caminho ou 
uma deriva sobre a cidade.  Essa denominação provém do aplicativo de dispositivos 
móveis Waze, baseada na navegação por GPS e que contém informações de 
usuários e detalhes sobre rotas. A instalação aqui apresentada ocupa três paredes 
de minha sala de trabalho, mas pode se conformar em ambientes dos mais diversos 
e seguir traçados distintos, considerando, porém, a integridade de cada 
alinhamento ou sequência de peças que aqui são apresentadas e legendadas uma a 
uma.

WAZE é um work in process, de modo que os 20 trabalhos aqui apresentados
se referem à montagem específica para a sessão de fotos feita no atelier, na 
primeira semana de julho de 2021, com o fotógrafo Guilherme Sorbello e o apoio da 
Galeria Sé. 

Esses trabalhos perpassam diferentes assuntos que, intercambiados por gestos e 
cores, reafirmam o meu interesse  em “falar” sobre a cidade e o tempo em que vivo. 
Daí a inserção de peças gráficas que recolho nas ruas durante o meu percurso casa-
atelier, como é o caso das “tirinhas” que compreendem cartazes feitos por pedintes 
e manifestantes que, igualmente, não se conformam com o nossa atualidade 
político-social.



Percurso casa-atelier, centro de São Paulo, sobre cartografia Google Maps

Home-studio route, downtown São Paulo, on cartography Google Maps
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Sem título, maio 2019 
acrílica sobre tela, 50 x 30 cm (díptico)
Foto: Ghilherme Sorbello

Untitled, may 2019
acrylic on canvas, 50 x 30 cm (diptych)
Photo: Guilherme Sorbello



On foot, my journey from home to studio is almost daily, but rarely at pre-scheduled 
times. In the center of the mega city I walk paying attention to the people, the 
architecture and the sound around me. When crossing Praça do Patriarca, where is 
the metallic portal designed by Paulo Mendes da Rocha, it is common to hear the 
sequence of the word “ótica”, which refers to the advertiser boy wearing the store's 
logo on his jacket. 
After several days I checked that the boy's breath reached three sequential screams, 
from which the word chaotic stood out, hence the strip that is presented with 
monotyped MDF letters in oil or pasted on small black-painted wooden frames.

A pé, o meu percurso casa-atelier é quase diário, mas poucas vezes em horários pré-
agendados. No centro da mega cidade eu caminho atento às pessoas, à arquitetura 
e no som ao redor. Ao cruzar a Praça do Patriarca, onde está o portal metálico 
projetado pelo Paulo Mendes da Rocha, é comum escutar aos berros a sequência da 
palavra “ótica”, a qual se refere o menino anunciante trajando no paletó o logo da 
loja. 
Após vários dias conferi que o fôlego do menino chegava a três berros 
sequenciados, donde se destacava a palavra caótica, daí a tirinha que apresenta as 
letras em MDF monotipatadas à óleo ou coladas sobre pequenos quadros de 
madeira pintados de preto. 



Caótica, março 2020
colagem sobre madeira, 24,5 x 294 cm (15 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Black Lives Matter, march 2020
gluing on wood, 24,5 x 294 cm (15 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Brumadinho VII, fevereiro 2019 
zarcão, acrílica e spray sobre tela, 50 x 250 cm (5 partes)
Foto: Ghilherme Sorbello

Brumadinho VII, February 2019
zarcão, acrylic and spray on canvas, 50 x 250 cm (5 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Brumadinho II, fevereiro 2019 
acrílica sobre tela, 50 x 400 cm (8 partes)
Foto: João Mascaro

Brumadinho II, february 2019
Acrilic on canvas, 50 x 400 cm (8 parts)
Photo: João Mascaro
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Sem título, setembro 2019
acrílica sobre tela, 50 x 220 cm (5 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Untitled, september 2019
acrilic on canvas, 50 x 220 cm (5 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Brumadinho VI, março 2019
zarcão e spray sobre tela, 50 x 360 cm (6 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Brumadinho VI, march 2019
zarcão and oil on canvas, 30 x 200 cm (4 parts)
Photo: Guilherme Sorbello



, 



, 

Tenho fome, _______ 2020 
acrílica sobre tela e placa de madeira, 150 x 30 cm (díptico)
Foto: Ghilherme Sorbello

I'm hungry, _________2020
acrylic on canvas and wooden board, 150 x 30 cm (diptych)
Photo: Guilherme Sorbello
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Sem título, julho 2021, 
acrílica sobre tela, 50 x 300 cm (6 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Untitled, july 2021,
Acrilic on canvas, 50 x 300 cm (6 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Tirinha, abril 2019 
acrílica sobre tela, 50 x 300 cm (6 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Tirinha (strip), april 2019
acrilic on canvas, 50 x 300 cm (6 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Brumadinho II, agosto 2019
acrílica sobre madeira, 42,5 x 242,5 cm (2 partes)
Foto: João Mascaro

Brumadinho II, august 2019
Acrilic on wood, 42,5 x 242,5 cm (2 parts)
Photo: João Mascaro
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Caminho das Pedras, agosto 2019 – junho 2020
placas de metálicas de sinalização urbana com adesivos, acrílica, spray e papéis colados sobre tela e madeira, 50 x 890 cm (16 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Caminho das Pedras (Path of Stones), August 2019 – June 2020
metallic signs for urban signage with adhesives, acrylic, spray and glued papers on canvas and wood, 50 x 890 cm (16 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Vidas Negras Importam, junho 2021,
colagem sobre madeira, 98 x 24,5 cm (5 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Black Lives Matter, june 2021,
gluing on wood, 98 x 24,5 cm (5 parts)
Photo: Guilherme Sorbello



Zeitgeist, junho 2021,
colagem sobre madeira, __ x __ cm (6 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Zeitgeist, june 2021,
gluing on wood __ x __ cm (6 parts)
Photo: Guilherme Sorbello





Acabousonaro, julho 2021
acrílica, spray, papelão e placa de sinalização em pvc
colados sobre tela, 150 x 30 cm (4 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Acabousonaro, july 2021
acrylic, spray, cardboard and pvc signboard pasted
on canvas, 150 x 30 cm (4 parts)
Photo: Guilherme Sorbello



FORA BOLSONARO, julho 2021
acrílica, spray e papel colado sobre madeira, 30 x 140 cm
Foto: Guilherme Sorbello

FORA BOLSONARO (BOLSONARO OUT), july 2021
acrylic, spray and paper pasted on canvas, 30 x 140 cm

Photo: Guilherme Sorbello



shodo, maio 2019 - julho 2021
acrílica sobre tela, 180 x 30 cm (3 partes) 
Foto: Guilherme Sorbello

shodo, may 2019 - july 2021
acrylic on canvas, 180 x 30 cm (3 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Sem título, junho 2021, 
acrílica sobre tecido africano e neutrol sobre tela, 120 x 60 cm (8 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Untitled, juni 2021,
acrilic on African fabric and neutrol on canvas, 120 x 60 cm (8 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Sem título, setembro 2019
zarcão e óleo sobre tela, 30 x 200 cm (4 partes)
Foto: Guilherme Sorbello

Untitled, september 2019
zarcão and oil on canvas, 30 x 200 cm (4 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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shodo, setembro 2020
acrílica sobre tela, 30 x 150 cm (5 partes) 
Foto: Guilherme Sorbello

shodo, september 2020
acrylic on canvas, 30 x 150 cm (5 parts)
Photo: Guilherme Sorbello
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Sem título, julho 2021, 
acrílica sobre tela, 40 x 200 cm (díptico)
Foto: Guilherme Sorbello

Untitled, july 2021,
Acrilic on canvas, 40 x 200 cm (diptych)
Photo: Guilherme Sorbello
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Atelier, junho de 2021. 
Foto: Guilherme Sorbello

Studio, july 2021
Photo: Guilherme Sorbello

Sem título, junho de 2021.
neutrol sobre tela, 120 x 180 cm (tríptico| 
Foto: Guilherme Sorbello

Untitled, juni 2021
Neutrol on canvas, 120 x 180 cm (triptych)
Photo: Guilherme Sorbello



Atelier, março de 2020.
Foto: Arnaldo de Melo

Studio, march 2020
Photo: Arnaldo de Melo

Sem título, junho de 2021.
neutrol sobre tela, 120 x 180 cm (tríptico| 
Foto: Guilherme Sorbello

Untitled, juni 2021
Neutrol on canvas, 120 x 180 cm (triptych)
Photo: Guilherme Sorbello



Atelier, agosto de 2019.
Foto: Arnaldo de Melo

Studio, august 2021
Photo: Arnaldo de Melo



Atelier, agosto de 2019.
Foto: Arnaldo de Melo

Studio, august 2021
Photo: Arnaldo de Melo



Estudo para a instalação WAZE na Fundação Iberê Camargo, fevereiro de 2021. 
Study for the WAZE installation at the Iberê Camargo Foundation, February 2021.



Estudo para a instalação WAZE na Fundação Iberê Camargo, fevereiro de 2021. 

Study for the WAZE installation at the Iberê Camargo Foundation, February 2021.



Estudo para a instalação WAZE na Fundação Iberê Camargo, fevereiro de 2021. 

Study for the WAZE installation at the Iberê Camargo Foundation, February 2021.



Estudo para a instalação WAZE na Fundação Iberê Camargo, fevereiro de 2021. 

Study for the WAZE installation at the Iberê Camargo Foundation, February 2021.



Entre 2007 e 2013 participou do Grupo de Estudos Da Sociedade Moderna à Pós-
moderna (FAUSP-CNPq). Em setembro de 2014 participou do Simpósio Direito à 
Cidade, realizado na 31ª Bienal de São Paulo.

Em 2014, participou da exposição A arte que permanece – Coleção Chagas 
Freitas, com a curadoria de Tereza de Arruda. Motivado por essa exposição, que 
se realizava no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, Arnaldo 
retornou à pintura e iniciou a realização de uma série de instalações, que logo 
formariam o escopo do projeto Círculos Urbanos, no ano seguinte (2015) 
vencedor do Prêmio ProAC, concedido pela Secretaria de Estado da Cultura. 
Círculos Urbanos se constituiu por um período de três meses como artista 
residente do Phosphorus, em São Paulo, e uma exposição homônima, que se 
realizou em fevereiro de 2016, com curadoria e texto de catálogo de Nelson 
Brissac Peixoto. No mesmo ano, Arnaldo passou a ser representado pela Sé 
Galeria, onde em 2017 realizou a exposição West-Berlin: trabalhos sobre papel, 
com curadoria e texto de catálogo de Tereza de Arruda. Ainda neste ano 
realizou uma exposição individual na Galeria Cassia Bomeny, no Rio de Janeiro, 
com a curadoria de Franz Manata e texto de catálogo de Tereza de Arruda. 
Em 2018, na Sé Galeria, Arnaldo apresentou novas pinturas na exposição 
Phantasia, com a curadoria e texto de catálogo de Leon Kossovitch. Em 2021, a 
exposição O gesto crispado, com curadoria e texto de catálogo de Agnaldo 
Farias é realizada com o apoio da Sé Galeria, na Fundação Iberê Camargo, 
em Porto Alegre. Também em 2021, com a curadoria de Ana Sokoloff e Catalina
Acosta-Carrizosa, participa da coletiva OVR na Galerie Barbara Thumm, em 
Berlin. No mesmo ano, participa da exposição O Canto do Bode, em Comporta, 
Portugal, uma iniciativa das galerias Sé, Luisa Strina e Fortes d’Aloia & Gabriel.  

Arnaldo de Melo vive e trabalha em São Paulo.

www.arnaldodemelo.com
www.segaleria.com.br

Arnaldo de Melo

Entre 1987 e 1990, Arnaldo frequentou a Hochschule der Künste Berlin (hoje 
Universität der Künste) com bolsa DAAD (sigla para Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico). Durante esse período na então West-Berlin, recebeu 
orientação por parte do artista Karl-Horst Hödicke, um dos primeiros pintores 
que firmaram a escola neoexpressionista na Alemanha, ou a chamada Wild 
Malerei (Pintura Selvagem). Antes, em 1984 e 1985, Arnaldo de Melo morou e 
trabalhou com pintura em Nova York, seguindo de forma autodidata sua 
escolha pela pintura abstrato expressionista, de evidente destaque nos grandes 
museus americanos. Ainda em Nova York, dedicou atenção especial também 
para a explosão da pintura neoexpressionista que já adentrava os museus e 
traziam vigor às galerias de arte. Em simultâneo, recebeu forte influência dos 
grafites e dos artistas “de rua” que iniciaram suas carreiras naquele período.
De 1979 a 1994, Arnaldo participou de exposições coletivas e realizou 
individuais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Berlin. Desde 
2016 é representado pela Sé Galeria, em São Paulo, onde já realizou três 
exposições e através da qual participa de feiras nacionais e internacionais.

Entre 1991 e 1994 ele trabalhou como designer gráfico no Instituto Itaú 
Cultural. Nessa área, desde 1995 realizou diversos trabalhos gráficos e cerca de 
500 capas de livros para as editoras Edusp, Hucitec, Atelier Editorial e 
Annablume. 

De 1995 a 2005 ele atuou como diretor de arte para teatro e performance, 
desenvolvendo instalações e material gráfico para as performances dirigidas por 
Renato Cohen: Vitória sobre o Sol, em 1995, apresentada no Centro Cultural São 
Paulo (Prêmio Estímulo da Secretaria de Estado da Cultura); Máquina Futurista, 
em 1996, no Itaú Cultural (integrante do evento internacional Arte e Tecnologia) 
e Ka, em 1998, no Museu da Cidade, Campinas (com graduandos do Instituto de 
Artes da Unicamp). Em 2005, foi diretor de arte da performance Comendador 
Peçanha, do Grupo Zaum, apresentada na Biblioteca Mário de Andrade, 
codirigida por Cássio Santiago, Elisa Band e Cristine Perón.

Arnaldo completou em 2006 o curso de arquitetura e urbanismo na Escola da 
Cidade, em São Paulo, seguindo entre 2008 e 2014 a pós-graduação na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, FAUUSP. Sua tese de doutorado, 
Cidade&Saúde, recaptura a história da urbanística moderna e suas vertentes 
sanitarista e excludente até nossos dias, e destaca a pesquisa participante 
realizada junto a líderes comunitários, juristas e comerciantes contra o projeto 
Nova Luz idealizado pela prefeitura. 

Exposições Individuais 

O gesto crispado, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, 
2021
Phantasia: 2018, Sé Galeria, São Paulo, 2018
Pinturas, Galeria Cassia Bomeny, Rio de Janeiro, 2017
West-Berlin 1987-1990: trabalhos sobre papel, Sé Galeria, São 
Paulo, 2017
Círculos Urbanos, Phosphorus, São Paulo, 2016.
Palácio das Artes, Belo Horizonte, 1994
Individuais simultâneas do Centro Cultural São Paulo, 
Fundação Bienal, São Paulo, 1992
Museu de Arte Contemporânea – MAC/USP, São Paulo, 1992
Galerie Roepke, Berlin, 1990

Exposições coletivas  

O Canto do Bode, exposição de artistas das galerias Sé, Luisa 
Strina e Fortes D’Aloia & Gabriel, Comporta, Portugal, 2021
Online Viewing Room: Noe Martinéz, Quisqueya Henriquez, 
Arnaldo de Melo e Wynnie  Mynerva,  Galerie Barbara 
Thumm, Berlin, 2021
Exposição dos Artistas Representados, Sé Galeria, São Paulo, 
2020
Exposição Número Vinte e Quatro, Sé Galeria, São Paulo, 2017
Arte que permanece – Coleção Chagas Freitas, Museu 
Nacional dos Correios, Brasília / Centro Cultural dos Correios, 
Rio de Janeiro, 2014
Selecionados do Centro Cultural São Paulo, MASP, São Paulo, 
1991
18. Freie Berliner Kunstausstellung, Messehallen am
Funkturm, Berlin, 1988
Salão Nacional de Arte, FUNARTE, Rio de Janeiro, 1980
Salão de Arte do Centro-Oeste, FUNARTE, Brasília, 1979



In 2014 he participates at the exhibition A arte que permanece – Coleção Chagas 
Freitas, curated by Tereza de Arruda. That exhibition, that took place at the Centro 
Cultural dos Correios, Rio de Janeiro, led Arnaldo resuming his painting and starting 
a series of installations, that would soon gather together as the Urban Circles 
project, that would award the ProAC Prize by the State Government of São Paulo the 
following year. Urban Circles was made from a working period of three months as a 
resident artist of Phosphorus, in São Paulo, followed by a homonymous exhibition 
held in 2016 curated by Nelson Brissac Peixoto and with a catalogue text also written 
by him. In the same year, Arnaldo joined the artists represented by Sé Gallery, where 
in 2017 he held the exhibition West-Berlin: works on paper, curated by Tereza de 
Arruda and with a catalogue text also written by her. In the same year, he held a 
solo exhibition at the Cassia Bomeny Gallery, in Rio de Janeiro, curated by Franz 
Manata, with a catalogue text by Tereza de Arruda. In 2018, at Sé Gallery, Arnaldo
presented his new paintings at the exhibition Phantasia, curated by Leon Kossovitch, 
who also wrote the text for the catalogue. In 2021, the exhibition Crisp gesture, 
curated by Agnaldo Farias and also with a catalogue text written by him, is 
presented at the Fundação Iberê Camargo, in Porto Alegre, with the support of Sé 
Gallery. Also in 2021, Arnaldo participates on the group exhibition OVR at the 
Galerie Barbara Thumm, in Berlin, curated by Ana Sokoloff and Catalina Acosta-
Carrizosa, in exchange with Sé Gallery.
In the same year, he participated in the exhibition O Canto do Bode, in Comporta, 
Portugal, an initiative of the Sé, Luisa Strina and Fortes d’Aloia & Gabriel galleries.

Arnaldo de Melo lives and works in São Paulo.

www.arnaldodemelo.com
www.segaleria.com.br

Arnaldo de Melo

Between 1987 e 1990, Arnaldo attended the Hochschule der Künste Berlin (now 
Universität der Künste) with DAAD scholarship (acronym for the German Academic 
Exchange Service). During that period at the then West-Berlin, he was under the 
guidance of Karl-Horst Hödicke, one of the first painters that established the 
neoexpressionist school on Germany, also known as the Wild Malerei. Before, 
between 1984 and 1985, Arnaldo de Melo lived and worked with painting in New 
York, following in a self-taught way his interest on the expressionist abstract 
painting, which was receiving great attention from the North American museums. 
While in New York, the neoexpressionist explosion into the museums and the art 
galleries also called his attention. Simultaneously, he was also under influence of the 
graffiti and the artists from the street that started their trainings in that period.

From 1979 to 1994, Arnaldo took part in group shows and held solo exhibitions in 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília and Berlin. Since 2016, he is 
represented by Sé Gallery, in São Paulo, where he has already held three exhibitions, 
and what enables him to participate on national and international art fairs.

From 1991 to 1994 he worked as a graphic designer at Instituto Itaú Cultural. In this 
area, since 1995, he made several graphic designs and about 500 covers for 
publications by Edusp, Atelier Editorial, Hucitec and Annablume.

Between 1995 and 2005, he acted as art director for theater and performance, 
developing installations and graphic pieces for performances directed by Renato 
Cohen: Vitória sobre o Sol, in 1995, presented at the Centro Cultural São Paulo 
(Estímulo Prize from the State Secretariat of Culture); Máquina futurista, in 1996, at 
Itaú Cultural (integrating the international event Arte and Tecnologia) and Ka, in 
1998, at Museu da Cidade, Campinas (with undergrads from the Institute of Arts at 
the State University of Campinas). In 2005, he was art director of the performance 
Comendador Peçanha, from Grupo Zaum, presented at the Mário de Andrade 
Library, co-directed by Cássio Santiago, Elisa Band and Cristine Perón.

Arnaldo completed the Architecture and Urban Planning course at Escola da Cidade, 
in São Paulo, in 2006. He followed his studies with a postgraduate course at the 
Faculty of Architectue and Urban Planning of the University of São Paulo, FAUUSP. 
His PhD dissertation Cidade&Saúde [City&Health] recaptures the history of modern 
urbanism and its sanitarian and excluding branches until the present times, 
highlighting the participatory research with community leaders, lawyers and 
tradesmen against the Nova Luz project of the city of São Paulo. Between 2007 and 
2013 he participated in the research group Da Sociedade Moderna à Pós-Moderna
(FAUUSP-CNPq). In September 2014 he participated in the symposium Direito à 
cidade at the 31st São Paulo Biennial.

Solo Exhibitions

Crisp gesture, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, 2021
Phantasia: 2018, Sé Gallery, São Paulo, 2018
Pinturas, Cassia Bomeny Gallery, Rio de Janeiro, 2017
West-Berlin 1987-1990: works on paper, Sé Gallery, São Paulo, 
2017
Urban Circles, Phosphorus, São Paulo, 2016
Palácio das Artes, Belo Horizonte, 1994
Centro Cultural São Paulo, Fundação Bienal, São Paulo, 1992
Museu de Arte Contemporânea – MAC/USP, São Paulo, 1992
Galerie Roepke, Berlin, 1990

Group Exhibitions

O Canto do Bode, group exhibition with artists from Sé, Luisa 
Strina and Fortes D’Aloia & Gabriel galleries, Comporta, 
Portugal, 2021
Online Viewing Room: Noe Martinéz, Quisqueya Henriquez, 
Arnaldo de Melo and Wynnie Mynerva, Galerie Barbara 
Thumm, Berlin, 2021
Exposição dos Artistas Representados, Sé Gallery, São Paulo, 
2020
Exposição Número Vinte e Quatro, Sé Gallery, São Paulo, 2017
Arte que permanece – Coleção Chagas Freitas [Art that 
Remains – Chagas Freitas Collection],  Museu Nacional dos 
Correios, Brasília / Centro Cultural dos Correios, Rio de 
Janeiro, 2014
Centro Cultural São Paulo [Selected participants from São 
Paulo Cultural Center], MASP,  São Paulo, 1991
18. Freie Berliner Kunstausstellung, Messehallen am 
Funkturm, Berlin, 1988
Salão Nacional de Arte [National Art Salon], FUNARTE, Rio de 
Janeiro, 1980
Salão de Arte do Centro-Oeste [Art Salon of the Center-West], 
FUNARTE, Brasília, 1979


