ARTHUR ARNOLD
Arthur Arnold nasceu no Rio de Janeiro em 1984. Formou-se bacharel em Artes Visuais pela UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais) em 2008. Durante a graduação, estudou por um ano na
Universidade Bauhaus em Weimar, na Alemanha. Em 2013, alcançou sua primeira premiação
importante, o Concurso de Arte Contemporânea do Itamaraty. Em 2014, foi selecionado para a
oitava edição da residência Red Bull Station, em São Paulo. Em 2016, esteve entre os ganhadores
do Arte Pará 35. Em 2017, foi convidado pelo cantão e pela cidade de Zurique, em parceria com o
Gastatelier Gleis 70, para uma residência patrocinada na cidade. Entre suas principais exposições
individuais estão “Em meio à multidão me perdi em mim” (2019), no Sesc Santana - São Paulo,
"Massas" (2018), “Estado de sítio” (2014) e “A fragilidade do poder” (2012), as três na Galeria
Movimento - Rio de Janeiro. Entre suas principais coletivas destacam-se, “A primeira de muitas”
(2016) no espaço Saracura - Rio de Janeiro, “Estranhamentos” (2015) no Centro Cultural da
Justiça Federal - Rio de Janeiro, e “O mais esnobe dos escolásticos” (2013), na Galeria Um Zero
Três - São Paulo. Suas obras podem ser encontradas em coleções como a do MAR (Museu de Arte
do Rio de Janeiro), do Itamaraty - Brasília e da Universidade Cândido Mendes - Rio de Janeiro.
Arthur Arnold was born in Rio de Janeiro in 1984. He graduated in Fine Arts at the Federal
University of Minas Gerais (UFMG) in 2008. During graduation, he studied for one year at the
Bauhaus University, in Weimar, Germany. In 2013, the artist won his first important prize, the
Contemporary Art Award promoted by Itamaraty, the Brazilian Ministry of Foreign Affairs. In
2014, he was selected for the eighth edition of Red Bull's artistic residency in São Paulo. In 2016,
he won the Arte Pará 35 award. In 2017, the canton and the municipality of Zurich, along with the
Gastatelier Gleis 70, granted him a scholarship for an artistic residency in the city. Among his
most important solo exhibitions are “In the middle of the crowd I lost myself in me” (2019), at
Sesc Santana - São Paulo, “Masses” (2018), “State of siege” (2014), and “The fragility of power”
(2012), all of them at Movimento Gallery - Rio de Janeiro. Some of the group exhibitions he took
part in, are “A primeira de muitas” (2016), at Saracura - Rio de Janeio, “Estranhamentos” (2015)
at the Federal Justice Cultural Center - Rio de Janeiro, and “O mais esnobe dos escolásticos”
(2013), at Um Zero Três Gallery - São Paulo. His works can be found in institutions such as MAR
(Rio Art Museum), Itamaraty - Brasília and Cândido Mendes University - Rio de Janeiro.

‘’Fogo’’, um desdobramento da pesquisa ‘’Massas Humanas’’

Fire, a new development of the artist’s research “Human Masses”

Por trás de uma fogueira, o observador olha uma multidão. Nada indica a ele em que
época está. O que vemos poderia ser algum tipo de ritual ou simplesmente pessoas se
aquecendo. Seus corpos emergem em tons avermelhados e alaranjados. É uma imagem
ancestral, de seres, nós, que dificilmente sobreviveriam sozinhos na natureza.
O fogo nos une e nos iguala. Conhecemos o efeito mágico que ele exerce
individualmente e a atração que gera nas massas, seja numa fogueira ou num
incêndio. Como uma multidão, ele quer crescer e consumir com voracidade tudo o que
encontra. Fala-se em alimentar e extinguir o fogo, como se ele fosse uma massa viva.
Em “Fogo”, o calor radiante e emanado se reflete em corpos reunidos em seu entorno.
Desde seu domínio, ele nos acompanha e encontra na massa o seu espelho, sendo um
símbolo da mesma. Como uma multidão, o fogo, tem a capacidade de construir ou de
destruir, dependendo da forma como é manipulado.
Nesta séria todas as figuras se encontram nuas ou seminuas, lembrando-nos que todos
nós nascemos e morremos nus e a única coisa que levamos são os momentos de
convívio.

Behind a fire the observer sees a crowd. Nothing shows us in which epoch he is. What
we see could be described as a ritual or simply as people trying to warm themselves.
Their bodies reflect red and orange tons. It is an ancestral image of beings – us – that
would hardly survive alone in the wild nature.
The fire connects us and makes us equals. We all know its magical effect on individuals
and the attraction it produces on human masses, be it on a campfire or when a building
burns down. Like a crowd, the fire grows and consumes voraciously everything on its
way. We use words like ‘’extinguish’’ or ‘feed’ when we refer to it, as if fire was a living
mass.
In “Fire”, the radiant heat emanates to the bodies that surrounds it. Since it was
dominated, fire has followed us and finds in human masses its mirror, being a symbol
for them. Like crowds, fire can be used for construction or destruction, depending on
how it is manipulated.
In this serie of works all the figures are naked, remembering us that we born and die in
that way, taking with us only the moments we spend together.
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Série Fogo 3 1 | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

Série Fogo 1| Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

Massa e fogo 1 | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

A era do fogo | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

A rainha do fogo | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

Massa e fogo 2 | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

Série fogo 2 | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

Sozinho é difícil | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 50 cm [19 11/16 x 19 11/16 in]

Massa e fogo 4 | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 70 cm [19 11/16 x 27 9/16 in]

Massa e fogo 3 | Óleo sobre tela [Oil on canvas] |50 x 70 cm [19 11/16 x 27 9/16 in]

BIO | ARTHUR ARNOLD
Formação I Education
2010/11 - Parque Lage - Curso de pintura 2 com João Magalhães - Rio de Janeiro, RJ
2008 - Bacharel Artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG - Belo Horizonte, MG
2007 - 1 Ano de Intercâmbio na Bauhaus - Universität - Weimar, Alemanha
Exposições individuais I Solo exhibitions
2019 - Em meio à multidão me perdi em mim, curadoria Isabel Portella, Sesc Santana - São Paulo, SP
2018 - Massas, curadoria Isabel Portella, Galeria Movimento - Rio de Janeiro, RJ
2014 - Estado de Sítio, curadoria Paula Borghi - Galeria Movimento - Rio de Janeiro, RJ
2012 - A Fragilidade do Poder, curadoria Felipe Scovino - Galeria Movimento - Rio de Janeiro, RJ
2011 - Árvores e outros Objetos - Pequena Galeria - Centro Cultural Cândido Mendes, Centro - Rio de
Janeiro, RJ
Bastardo - Galeria de Arte Beatriz Abi-Acl - Belo Horizonte, MG
2009 - Em meio à Pintura - BDMG Cultural - Belo Horizonte, MG
Exposições coletivas I Group exhibitions
2016 -

Fotografia-Pintura e o Espírito de um Tempo - Ribeirão Preto, SP
A primeira de muitas - Espaço Saracura - Rio de Janeiro, RJ
2015 - Estranhamentos - Centro Cultural Justiça Federal - Rio de Janeiro, RJ
2013 - O mais esnobe dos escolásticos - Galeria um zero três - São Paulo, SP
2012 - O que te escolhe, te move e alcança o mundo - Espaço Apis - Rio de Janeiro, RJ
Panorâmica 2011 - Pequena Galeria, Centro Cultural Cândido Mendes - Rio de Janeiro, RJ
Abre Alas 8 - A Gentil Carioca - Rio de Janeiro, RJ
2009/10 - Cem Monalisas - Palácio das Artes - Belo Horizonte, MG
2009 - Arte de Portas Abertas - Santa Teresa - Rio de Janeiro, RJ
2008 - INTERVENÇÕES - Sete Lagoas, MG
Desenvolvimento 15 - Galeria da Escola de Belas Artes da UFMG - Belo Horizonte, MG
Desenvolvimento 14 - Galeria da Escola de Belas Artes da UFMG - Belo Horizonte, MG

2007 - Spuren suchen - Neues Museum Weimar - Weimar, Alemanha
Art on the Edge - Kunsthalle Weimar - Weimar, Alemanha
2006 - Arte de Portas Abertas - Santa Teresa - Rio de Janeiro, RJ
2005 - Dozeafio - Sohoart - Belo Horizonte, MG
Salões e prêmios | Art salons and awards
2018 2016 -

2015 2013 2012 -

46º Salão de Arte Contemporânea Luis Sacilotto - Santo André, SP
23º Salão da Praia Grande - São Paulo, SP
Arte Pará 35 - Belém do Pará, PA [Obra Premiada]
22º Salão Anapolino de Arte - Anápolis, GO
15º Salão Nacional de Arte de Jataí - Mac - Jataí, GO
44º Salão de Arte Contemporânea Luis Sacilotto - Santo André, SP
40º Salão de Arte de Ribeirão Preto, SARP - Ribeirão Preto, SP
III Concurso de Arte Contemporânea do Itamaraty - Brasília, DF
[Obra Premiada]
Novíssimos 2012 - Galeria Ibeu - Rio de Janeiro, RJ

Residências | Residencies
Gleis70 - Zurique, Suíça - maio a agosto 2017
Residência Artística Red Bull Station (SP) - 9ª edição - setembro a novembro 2014
Coleções públicas e privadas I Public and private collections
MAR - Museu de Arte do Rio - Rio de Janeiro, RJ
Itamaraty - Brasília, DF
Universidade Cândido Mendes - Rio de janeiro, RJ
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