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Phantasia: 2018
Leon Kossovitch

Das questões que esta exposição de Arnaldo de Melo suscita, retenha-se a da posição 
de sua pintura atual, resumida, aqui, pela data "2018" e imediatamente antecedida 
pela sumariada sob "2017"; no contraste das datas, ou se considera a transitividade 
de série a série ou se afirma a atual como a que, separada da precedente, ressalta 
como instauração. Nisso, por mais que ambas aparentem parentesco, não se antecipa 
acerca da prevalência, seja da interpretada como variação no contínuo das passagens, 
seja da definida como singularização no discreto das rupturas. Embora, mas só de 
relance, a aparência simule as duas como semelhantes, não se a desqualifica, pois 
também indicia diferenças e oposições, quando estas requerem noções que se 
interliguem em dimensões heterogêneas. Dois focos nocionais um de outro 
excludentes permitem cotejar os conjuntos: ou se atribui a pintura à razão, logos, a 
qual, como causa, situa-se na dimensão dos princípios que a delimitam, separativas, 
ou se a insere na dos elementos, os quais, à maneira dos quatro empedoclianos, 
combinam-se, diversificados, em desenvolvimentos que não descontinuam 2017.

Atribuindo-se aos princípios a singularidade e aos elementos a gradação, o conjunto 
de 2018 procede de causas que o efetuam como o instaurado, não como o combinado 
de uma matriz dada, na qual impera a convergência como direção de 
desenvolvimentos. No ressalto que, à maneira de rejeito, separa a face dos princípios 
da dos elementos, a pintura surge, arrastando testemunhos materiais e visuais da 
superfície rejeitada, que só se assinalam como vestígios restantes de um processo 
definidor. Com isso, uma espécie de crista orográfica se ergue, explicitando a 
existência corpórea que interrompe, causa, a fluência da pintura de 2017, toda ela 
passagem ilimitada de incorporal, efeito, que, desprovido de existência, relaciona-se 
na condição de subsistente, como uma sombra heterogênea, ao existente, que, razão, 
o expõe como devindo apartado. Pode, assim, a pintura de 2018 considerar a razão 
entranhada no aparecer, phantasia, pois comanda as sensações com as quais se 
enfeixa nas impressões anímicas geradas sem, contudo, as predeterminar, diferindo, 
nisso, da série de 2017, em que o aparecente, phantasma, divaga quanto à mesma 
razão, extraviada do sensível a que se liga sem delirar no ilimitado.



Embora Arnaldo de Melo não rejeite em sua pintura atual a maior parte dos materiais 
da série anterior, deixa exposto o ressalto entre os dois conjuntos no concernente ao 
seu emprego, portanto, às suas consequências: a razão, antes distanciada  das 
sensações por fazer prevalecer o cálculo, delas se aproxima, valorizando o aparecer, o 
qual, luz e revelação, discerne a ativação da superfície pintada pelo pintor. Coligindo-
se os materiais mais utilizados, acrílico, óleo, tela, papel, pincel, rodo, pano, espátula, 
a que outros instrumentos podem somar-se, distingue-se a mão, termo primordial de 
um corpo a um tempo lógico e físico, assim, afetivo, de gestos, que, referidos à cor, à 
ordem, à forma, põem em evidência a visão, o tato, enfim, todos os sentidos, que, 
mesmo os mais esquivos na execução, participam no feixe de sensações em que a 
razão se entremete sem imperar; firma-se, com isso, a fantasia, que iluminante, revela 
- e não imaginariza, como ocorre na linha aristotélica - o pintor e a pintura em suas 
posições respectivas.

A definição de tal corpo tem por consequência a pureza: alheia a regras e preceitos, 
como as retóricas em suas partes de invenção, disposição, elocução, ação e memória 
para ela historicamente transpostas, a pintura, acrescida ainda de suas divisões 
canônicas de desenho, cor e claro-escuro diversificadas no tempo, presidem a 
execução distanciada, afastando, porém, o homogêneo e o absoluto - plotiniana luz 
pura - como portadores da identidade avessa à diferença, a razão não anula a pintura 
e, supervisora, prevê a mancha, a mácula, enfim, a desproporção como licença 
artística, cujos modelos a poesia greco-romana fornece. Desmanchando esse 
dispositivo, Arnaldo de Melo afasta o desenho prévio e o claro-escuro, assim como as 
divisões retóricas, hoje substituídas pela composição e pela expressão, que a 
psicologia, sociologia e mais positividades assediam: tendendo à simplicidade, a cor 
não impede a sobreveniência involuntária e ocasional do tisnado, que, não raro, 
singulariza uma zona cromática. Também o gesto, no estender a cor, estranha a 
instrumentalização e os padrões regentes de estiramentos, curvaturas, 
ortogonalidades, angulosidades, de atos longos e breves, de escorridos, eliminando os 
vestígios de composição em benefício das não coercitivas justaposições e 
sobreposições que não refutam boa parte do muralismo atual.



A pureza na execução, aproximando o gesto do suporte, ativa-o, pois ressalta a razão 
imanente ao processo pictórico, em que as diferenças instituintes do conjunto não se 
aplicam às partes como na atividade referida, assim como à mesma pureza, a todas 
elas extensível. Com isso, a pureza associa a razão ao aparecer, cuja definição aeciana
o refere tanto ao que o suscita, quanto ao mais que cai sob sua luz reveladora. No 
aparecer, a razão comanda o feixe de sensações que a contêm; circulante na alma, ela 
se relaciona com outro existente, o corpo-mundo, no qual haure por meio dos 
extremos sensíveis o exterior: tornando-se impressão na alma, as sensações, 
combinadas pela razão dirigente, a esta revelam no aparecer como princípio das 
ligações do dentro e do fora, em que se distingue o mesmo aparecer, phantasia, do 
aparecente, phantasma, que não liga, como aquele, dois corpos, mas um, a alma, e 
um incorporal, cuja inexistência a esta arrasta em sonhos e delírios. O jogo da 
diferença na composição e da pureza na indiscernibilidade opera os vínculos das 
partes no processo, ressaltando a qualidade própria de cada qual, mas, não menos, 
sua comunidade na pintura de Arnaldo de Melo de 2018. Sua posição se define como 
o rejeito geológico em relação à pintura precedente e como rejeição do apagamento 
que a arte e a estética sofreram com a lucrativa transfiguração do niilismo ativo do 
dadaísmo, em tudo distinto do passivo, dominado pelas conveniências ordinárias.

Sem título XII
Untitled XII
2017
Acrílica sobre tela, madeira, molduras e sarrafos
Acrylic on canvas, wood, frames and wooden slats
180 x 124 cm
Foto: Fernando Perelmutter



Phantasia: 2018
Leon Kossovitch

Considering all the issues Arnaldo de Melo’s present exhibition raises, one should 
retain the one concerning the position of his current production, summarized here by 
the date “2018” and immediately preceded by the production under the summary 
“2017”. Once considering the contrast between the dates, one could either point to 
the transitivity from series to series or to assert the current one as, separated from 
the previous one, raising as instituted. One should not antecipate the prevalence of 
one or another appraisement – the one that considers the “2018” production as a 
variation in the continuous of the transitions and the one that puts it as defined by its 
singularization at the discrete characteristic of ruptures –, yet one could notice the 
kinship in between the series themselves. At a first glance, the semblance of the 
paintings might simulate them as similar to each other. That does not disqualify the 
appraisement that highlights the differences; in fact, it also indicates differences and 
oppositions, once they require notions that can interconect in between in 
heterogenous dimensions. There are two notional focuses apart from each other that 
allow to compare the conjuncts: either one assigns the painting to the reason, logos, 
which as a cause could be situated inside the dimension of separative principles that 
delimit it or one assigns the painting into the dimension of the elements, which, in its 
turn, like Empedocles’ four ones, combines the elements themlselves in diversified 
ways of development that do not discontinue 2017’s.

Once one could attribute singularity to principles and gradation to elements, 2018’s 
set proceeds from causes that effect it as instituted, not, however, as the combinated
of a given matrix, whose developments are ruled by convergence. Once the principles’ 
dimension is separated from the elements’ one as in a bumping effect from a slip 
movement, the painting arises, dragging material and visual testimonies from the 
affected surface. Those testimonies, by their turn, are only seen as remaining vestiges 
of a defining process. Thus a sort of orographic crest arises, explaining the corporean
existence that, seen as cause, interrupts the flow of the painting of 2017 which, by its 
turn, might be seen as unlimited passage of the incorporeal, effect. That uncorporeal, 
effect, devoid of existence, relates to the existent in a condition such as of an 
heterogeneous shadow. 



That existent, as reason, exposes the uncorporeal devoid of existence as being-to-be 
detached. Therefore, one could consider the 2018 painting as with the reason 
ingrained in the presentation, phantasia, once the reason commands the sensations 
with which it bundles into the animic impressions. They are not, however, 
predetermined. That last remark is precisely with differs the 2018 paintings from the 
2017 ones. In the 2017 series, the appearance, phantasma, wanders about the same 
reason, misplaced from the sensible to which it binds without raving in the unlimited.

Although Arnaldo de Melo does not reject most of the materials of the previous series 
in his current painting, he exposes the bump between the two sets concerning their 
use and, therefore, also concerning the consequences. The reason, at first far from 
sensations due to the prevalence of the calculus, subsequently draws near them, 
promoting the presentation, which, as being light and revelation, discerns the 
activation of the surface painted by the artist. If we collect the most used materials, 
acrylic, oil, canvas, paper, brush, squeegee, cloth, spatula, whatever other instruments 
might be added to them, the hand becomes distinguished. The hand, the primordial 
term of a body at a both logical and physical time, therefore affective time. A body 
and a time made by gestures, which, by their turn, once refer to color, order, and 
form, highlights the vision, the touch, all the senses – even the most shy ones – that 
participate in the bundle of sensations into which reason intervenes without, 
however, prevailing. Therefore the phantasia assures itself and, iluminant, reveals –
rather than imaginining in an Aristotelian sense – the artist and the painting, each of 
them in their respective position.

The definition of such a body carries purity as consequence: unrelated to rules and 
precepts, such as rhetoric in what concerns the invention, arrangement, uttering, 
action and memory historically transposed towards the painting, the painting itself 
considered altogether with its canonical dimentions of drawing, color, and chiaroscuro 
diversified in time, heads a detached execution that notwithstanding leaves aside the 
homogeneous and the absolut as bearers of a counter-difference identity. The reason 
does not annihilate the painting; as supervisor, it predicts the stain, the macula, in 
short, the disproportion as an artistic license, whose role models are provided by 
Greco-Roman poetry. By dismantling that device, Arnaldo de Melo removes the 
previous drawing and the chiaroscuro, as well as the rethorical dimensions, 



currently replaced by composition and expression, harassed by psychology, sociology 
and more positivities: tending to simplicity, color does not impede the involuntary and 
occasional supervenience of the darkened which often singles out a chromatic zone. 
Also the gesture, while extending the color, finds strange the instrumentalization and 
the patterns that conduct stretches, curvatures, orthogonalities, angulosities, long and 
brief acts, and drained ones. So the gesture eliminates the traces of composition in 
benefit of the non-coercive juxtapositions and overlays that do not refute much of the 
street muralism.

The purity in the execution brings the gesture closer to the support and activates it, 
for the reason which is immanent to the pictorial process is highlighted, once the 
instituting differences of the conjunct do not apply to the parts as in the refered
activity. The same with the purity, extensible to all of them. Thus purity attaches the 
reason to the presentation, whose Aetius’ definition refers to both as what arouses 
and what falls under its revealing light. The reason commands the bundle of 
sensations that contain the reason itself within the presentation; circulating in the 
soul, the reason relates to another existent, the body-world, into which the exterior is 
exhausted through the sensitive extremes: the sensations, once printings in the soul 
and combined through the ruling reason, reveal themselves to the same reason 
whithin presentation as tenet of the inside-outside connections, which distinguishes 
the same apparition, phantasia, from the appearance, phantasma. The last one does 
not bind, as the first one does, two bodies, but rather one, the soul, to an incorporeal, 
whose inexistence drags on the soul into dreams and delusions. The game of the 
difference in composition and the purity in indiscernibility operates the bonds of the 
parts in the process, emphasizing the proper quality of each one and, not less, their 
community in Arnaldo de Melo 2018 paintings.Those paintings might be defined as a 
geological slip related to the previous painting and as a refusal to the erasure that the 
art and aesthetics have been suffering with the lucrative transfiguration of the 
Dadaism’s active nihilism, entirely different from the passive one, dominated by 
ordinary conveniences.



sem título I
untitled I
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título II
untitled II
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



Sem título III
untitled III
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título IV
untitled IV
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título  V
untitled V
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título  VI
untitled VI
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título VII
untitled VII
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título VIII
untitled VIII
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título IX
untitled IX
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título  X
untitled X
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XI
untitled XI
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XII
untitled XII
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XIII
untitled XIII
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XIV
untitled XIV
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XV
untitled XV
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XVI
untitled XVI
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XVII
untitled XVII
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
200 x 200 cm



sem título XVIII
untitled XVIII
acrílica sobre tela 
acrylic on canvas
150 x 100 cm



Arnaldo de Melo frequentou a Hochschule der Künste Berlin (hoje Universität der Künste) com bolsa DAAD, 
concentrando seus estudos em pintura sob a orientação de Karl-Horst Hödicke (1987-1990). Antes (1984-1985), 
residiu e trabalhou com pintura em Nova York. Entre 1979-1994 participou de exposições coletivas e realizou 
individuais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Berlim.
De 1991 a 1994 trabalhou como designer gráfico no Instituto Itaú Cultural. Nessa área, realizou, a partir de 1995, 
diversos projetos gráficos e capas para publicações das editoras Edusp, Ateliê Editorial, Hucitec e Annablume.
No período de 1995 a 2005, atuou como diretor de arte para teatro e performance. Desenvolveu instalações e peças 
gráficas para performances dirigidas por Renato Cohen: Vitória sobre o sol (1995), apresentada no Centro Cultural São 
Paulo (Prêmio Estímulo da Secretaria de Estado da Cultura; Máquina futurista (1996), no Itaú Cultural (integrante do 
evento Arte e Tecnologia) e Ka (1998), no Museu da Cidade, em Campinas (com formandos do Instituto de Artes da 
Unicamp). Em 2005, foi diretor de arte de Comendador Peçanha do Grupo Zaum, performance apresentada na 
Biblioteca Mário de Andrade, codirigida por Cássio Santiago, Elisa Band e Cristine Perón.
Em 2006 concluiu o curso de arquitetura na Escola da Cidade, em São Paulo. Em seguida, fez a pós-graduação na 
FAU/USP, em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo. Em 2014 apresentou sua tese Cidade&Saúde, 
que recupera o histórico da urbanística moderna até nossos dias, destacando a análise crítica do projeto Nova Luz da 
prefeitura de São Paulo. Entre 2007 e 2013 participou do grupo de pesquisa Da Sociedade Moderna à Pós-Moderna
(CNPq-FAU/USP).
Entre 2007 e 2014 participou dos movimentos de moradia de São Paulo, estendendo posteriormente sua atuação 
como arquiteto-ativista a outras ações sociais. Em setembro de 2014 participou do simpósio Direito à Cidade, na 31ª 
Bienal de São Paulo.
Em 2014 retornou à prática da pintura e realizou uma série de instalações depois de concluir o doutorado e de sua 
participação na exposição A arte que permanece -Coleção Chagas Freitas, com a curadoria de Tereza de Arruda. No 
ano seguinte, foi contemplado pelo prêmio ProAC do Governo do Estado de São Paulo com o projeto Círculos 
Urbanos, reunindo o período de trabalho como artista residente do Phosphorus, seguido por uma exposição 
homônima, realizada em 2016, com curadoria de Nelson Brissac. No mesmo ano passou a integrar os artistas 
representados pela Sé Galeria, em São Paulo, onde em 2017 realiza a exposição West-Berlin 1987-1990: trabalhos 
sobre papel, com curadoria e texto de catálogo de Tereza de Arruda. Em 2018 passou a ser representado pela Galeria 
Cassia Bomeny, no Rio de Janeiro, realizando com trabalhos recentes sua primeira individual nesta cidade, com 
curadoria de Franz Manata e texto de catálogo de Tereza de Arruda. Também em 2018 uma nova série de seus 
trabalhos é apresentada na Sé Galeria, em São Paulo - exposição Sem Título, com curadoria e texto de catálogo de 
Leon Kossovitch.
Arnaldo de Melo vive e trabalha em São Paulo.
Site do artista: arnaldodemelo.com



Arnaldo de Melo attended the Hochschule der Künste Berlin (now Universität der Künste) with DAAD scholarship, 
focusing his studies on painting under the guidance of Karl-Horst Hödicke (1987-1990). Before (1984-1985), he lived 
and worked with painting in New York. From 1979 to 1994, he took part in group shows and held solo exhibitions in 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília and Berlin. 
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 covers for publications by Edusp, Ateliê Editorial, Hucitec and Annablume.
Between 1995 to 2005, he acted as art director for theater and performance. He has developed installations and 
graphic pieces for performances directed by Renato Cohen: Vitória sobre o Sol (1995), presented at the Centro 
Cultural São Paulo (Estímulo Prize from the State Secretariat of Culture); Máquina futurista (1996), Itaú Cultural 
(integrating Arte and Tecnologia event) and Ka (1998), at Museu da Cidade, Campinas (with graduates from the 
Unicamp Institute of Arts). In 2005 he was art director of Comendador Peçanha of the Zaum Group, a performance 
presented at the Mário de Andrade Library, co-directed by Cássio Santiago, Elisa Band and Cristine Perón.
He completed the architecture course at Escola da Cidade, in São Paulo (2006). Then, he took a postgraduate course 
at FAU/USP, in History and Foundations of Architecture and Urbanism. In 2014 he presented his thesis Cidade&Saúde
[City&Health], which recaptures the history of modern urbanism to the present days, highlighting the critical analysis 
of 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 [From Modern to Postmodern Society] (CNPq-FAU/USP).
Between 2007 and 2014 he engaged in the habitation condition movements of São Paulo, later extending his role as 
architect-activist to other social actions. In September 2014 he participated in the international symposium Direito à 
Cidade [Right to the City] at the 31st São Paulo Biennial.
In 2014 he returned to painting practice and held a series of installations after completing his doctorate and his 
participation in the exhibition A arte que permanence - Coleção Chagas Freitas [The art that remains - Chagas Freitas’ 
Collection], curated by Tereza de Arruda. The following year, he was awarded the ProAC Prize by the State 
Government of São Paulo with the Círculos urbanos [Urban Circles] project, gathering the working period as a resident 
artist of Phosphorus, followed by a homonymous exhibition, held in 2016, curated by Nelson Brissac. In the same year 
he joined the artists represented by Sé gallery, in São Paulo, where in 2017 he held the exhibition West-Berlin 1987-
1990: works on paper, curated by Tereza de Arruda, who also writed the text for the catalog. In 2018 he was 
represented by Galeria Cassia Bomeny, in Rio de Janeiro, making with recent works his first individual in this city, 
curated by Franz Manata with catalog text writed by Tereza de Arruda. Also in 2018 a new series of his works is 
presented at Sé Galeria, in São Paulo - the exhibition Untitled was curated by Leon Kossovitch, who writed the catalog 
text. 
Arnaldo de Melo lives and works in São Paulo.  
Artist website: arnaldodemelo.com
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vista da exposição em montagem [sala  2] I view of the exhibition in montage [ room 2]



vista da exposição em montagem [sala  2] I view of the exhibition in montage [ room 2]



vista da exposição em montagem [salas 1 e  2] I view of the exhibition in montage [ rooms 1 and 2]
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