


Final Fantasy

Final Fantasy é uma tragédia final. Angela Od criou a alegoria da morte de seu personagem principal, O Cara da Espada, e une nesta mostra duas pesquisas:
aquela do bordado e aquela do vídeo. Final Fantasy apropria-se do nome de um videogame para sublinhar o caráter narrativo do herói que protagoniza as
pesquisas da artista. Muito embora intimamente presente no processo de produção dos bordados da artista, a mirada a processos digitais e fenômenos
contemporâneos poderiam soar novidade àqueles que veem seus bordados narrativos. Esta exposição objetiva mostrar como as duas práticas constituem-
se interligadas para a artista. Por meio de bordados e trabalhos em linha, lã e tecido, Angela tem investigado a repetição de personagens que ora remetem
à Idade Média, ora à contemporaneidade. Pela primeira vez, no entanto, a artista mostra trabalhos em vídeo que utilizam-se da computação gráfica para
narrar pequenos ciclos, fases e epopeias dos personagens que aparecem em suas tapeçarias.

A tapeçaria de Bayeux, imenso tapete bordado, datado do século XI, que descreve os eventos-chave da conquista normanda da Inglaterra por Guilherme II
da Normandia, por exemplo, é frequentemente mencionada por Angela como uma de suas principais referências. Se nos trabalhos em bordado as menções
à história da arte são mais diretas, os vídeos que investigam a tridimensionalidade e o desenho projetivo, por meio da computação gráfica, podem ser
pensados à luz de produções como a de Harun Farocki ou do pesquisador brasileiro Arlindo Machado.

Para Farocki, se a fotografia liberou a pintura da ideia de realismo compulsório, as imagens computadorizadas poderiam então libertar o cinema de seu
compromisso primeiro, mirando outras possibilidades. Antes de estudar pintura, a artista trabalhava com a computação gráfica para a criação de peças e
vinhetas para meios de comunicação de massa. Se a tinta deixa de aparecer diretamente na prática de Angela, mantiveram-se preocupações com
planejamentos, velaturas, composição e campos de cor — Od exercita um vocabulário de cores soturnas: pretos, bordôs, marinhos e vermelhos terrosos
aliados a azulados, acinzentados e violetas.

No pensar e no fazer de Angela, unem-se a linha dos contornos da imagem virtual à linha que legitimamente perfura o plano do tecido repetidamente para
compor um bordado. Os módulos da talagarça são desenhos geométricos como os pixels low tech dos vídeo games. Embora anônimos, sem nomes
próprios, os personagens existem, vivem jornadas e epopeias justamente porque foram criados pela artista — comumente se assemelham a amigos do
círculo de convivência de Angela, que posam para uma sessão de fotos e criam um arquivo do qual parte para investigar a composição de seus trabalhos.
Um vocabulário de poses é estudado por meio de montagens e impressões de colagens digitais. Pensado com o auxílio do computador, o bordado torna-se
um desenho por vezes abstrato, em que as cores são trabalhadas em gabarito, uma a uma.

O helenista francês Jean-Pierre Vernant, autor de inúmeras obras sobre a mitologia grega, interpreta toda a mitologia como uma oposição binária entre
princípios, como masculino e feminino, bosque e lar, rua e casa. Em Final Fantasy, tal ponto de vista se firma como possibilidade de demarcar uma narrativa
menos binária, mais complexa. Numa colagem de referências, Angela Od opera de maneira concomitante no Paraíso, no Purgatório e no Inferno.

Ulisses Carrilho

Machinima é um termo criado pela junção das palavras inglesas machine [máquina], animation [animação] e cinema. Desde os primeiros filmes realizados em
jogos digitais nos anos 1990, a noção de machinima vem sendo associada às convenções do cinema clássico como uma técnica de produção fílmica. Esses filmes
são predominantemente produzidos com computadores pessoais, em oposição às grandes produções cinematográficas que usam softwares em 3D profissionais.



Final Fantasy 1 | 2019
Lã sobre talagarça | Wool on fabric
70 x 55 cm

Observadores de Final Fantasy (6 peças | 6 pieces) | 2019
Lã sobre talagarça | Wool on fabric
Grande | Big: 56 x 18 cm, 52 x 20 cm, 34 x 28 cm
Pequeno | Small: 32 x 10 cm, 34 x 13 cm



Final Fantasy 2 | 2019
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric

85 x 75 cm 



Ele Não Conhecia o Caminho para Final Fantasy 1 | 2019
Vídeo arquivo em pendrive 1’10” | Video file on pendrive 1’10”

Tiragem | Edition:  10 unidades | units

Ele Não Conhecia o Caminho para Final Fantasy 2 | 2019
Vídeo arquivo em pendrive 3’ | Video file on pendrive 3’

Tiragem | Edition:  10 unidades | units



O Cara da Espada em Ação 1 | 2016
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric
175 x 53 cm (aproximadamente)

Ela Preferia Não Sofrer Interferências | 2016
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric
154 x 60 cm (aproximadamente)



Ele estava pronto para começar e terminar 2 | 2018
Linha e lã sobre talagarça | Thread and wool on fabric
22,5 x 187 cm



O Bestiário do Cara da Espada, Parte 1 | 2018
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric

105 x 65 cm (aproximadamente)

O Bestiário do Cara da Espada, Parte 3 | 2018
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric

75 x 70 cm (aproximadamente)



O Bestiário do Cara da Espada, Parte 4 | 2018
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric
70 x 100 cm (aproximadamente | approximately)



O Cara da Espada em Ação 3 | 2019
Escultura em neon | Neon sculpture
Tiragem | Edition: 5 + 2 PA
142 x 67 x 15 cm



Ele Não Conhecia o Caminho para Final Fantasy 3 | 2019
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric

270 x 120 cm 



Ele Não Conhecia o Caminho para Final Fantasy 4 | 2019
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric
120 x 90 cm 



Ele Não Conhecia o Caminho para Final Fantasy 5 | 2019
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric
95 x 200 cm



O Cara da Espada Sem Certeza Absoluta 2 | 2018
Linha e lã sobre tecido | Thread and wool on fabric
43 x 41 cm



Formação I Graduation
2011 a 2016 - EAV - Escola de Artes Visuais do Parque Lage:

Questões Prático-teóricas da pintura na
Contemporaneidade - Bruno Miguel e Luiz Ernesto;
Caminhos e Errâncias - Cadu e Eduardo Berliner;
Desenvolvimento de Projeto - Franz Manatta; Teoria
da Arte - Fernando Cochiaralle; Processo Criativo
Módulo I - Charles Watson; Construção,
conceito e narrativas na figura pintada - Chico Cunha e
Daniel Lannes; Exercícios da figura humana: 2D e 3D -
Manoel Fernandes; Prática da
Pintura - Chico Cunha. Teoria e Portfólio - Marcelo
Campos, Brígida Baltar e Efrain Almeida.

2017 - Acompanhamento de Artistas - com Daniela Name e 
Ivair Reinaldim

2013 - Desenho de Modelo Vivo, Ateliê de Lydio Bandeira de 
Mello, RJ

2011 - Diáro Gráfico e Modelo Vivo - Oficinas de Renato 
Alarcão, RJ

1995 a 1997 - Artes Dramáticas, formação de Ator - CAL e UNIRIO, RJ
1996 - Bacharel em Comunicação Social, FACHA - Faculdades 

Integradas Hélio Alonso - Rio de Janeiro, RJ

Exposições individuais I Solo exhibitions
2019 - Final Fantasy, Curadoria Ulisses Carrilho - Galeria Movimento -

Rio de Janeiro, RJ
2019 - Lavanda é a cor mais livre, Museu de Arte de Ribeirão Preto 

(MARP) - Ribeirão Preto, SP

Exposições coletivas I Group exhibitions
2019 - Melhor ser filho da outra, Arte Londrina - Londrina, PR

My Way, Casa França-Brasil - Rio de Janeiro, RJ
2018 - Entre o vão e a plataforma, Solar Meninos de Luz - Rio de 

Janeiro, RJ
14º Abre Alas, A Gentil Carioca - Rio de Janeiro, RJ
9º Salão dos Artistas sem Galeria, Galerias Zipper e Sancovsky -
São Paulo, SP

2017 - A Queda, Curadoria Ivair Reinaldim - Galeria Movimento - Rio de 
Janeiro, RJ
49º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba - São Paulo, SP 
16º Salão Nacional de Arte de Jataí - Jataí, GO 
MARP - Programa de Exposições do Museu de Arte Ribeirão 
Preto - Ribeirão Preto, SP

Só Elas - Curadoria Isabel Portella, Hostel Contemporâneo - Rio 
de Janeiro, RJ

2016 - OPEN CALL - Galeria Cavalo, seleção e participação na 
Exposição de Jonas Lund - Rio de Janeiro, RJ
SIART- Bienal de Arte da Bolívia 6ª edição - La Paz, BO
SOMA - Arte na Bhering, Fábrica da Bhering - Rio de Janeiro, RJ
5AV - Salão de Artes Visuais de Vinhedo, Prêmio de Aquisição -
Vinhedo, SP

2014 - Mais Pintura, Curadoria: Bruno Miguel e Luiz Ernesto, Espaço Ecco, 
Brasília, DF
Mais Pintura, Curadoria: Bruno Miguel e Luiz Ernesto, EAV - Rio 
de Janeiro, RJ

2013 - Mais Pintura, Curadoria: Bruno Miguel e Luiz Ernesto; Centro 
Cultural da Justiça Federal - Rio de Janeiro, RJ 

Prêmios e Menções | Awards and Mentions
2018 - Prêmio de Aquisição do 43º SARP, para as obras “Bestiário 2” e 

“Bestiário 3” - Ribeirão Preto, São Paulo
Artista Premiada no 9º Salão dos Artistas sem Galeria - São 
Paulo, SP

2016 - Prêmio de Aquisição para a obra “O Cara da Espada em Ação 2”, 
9º Salão de Arte de Vinhedo- São Paulo, SP

2014 - Menção Honrosa para o vídeo “A garota que não queria perder 
o controle”, Galeria Transarte - São Paulo, SP 

Coleções públicas I Public collections
Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP) - Ribeirão Preto, SP



Galeria Movimento
Avenida Atlântica, 4240 / 212 - 213

Copacabana – 22070-002
Rio de Janeiro - RJ

Telefone 55 21 2267-5989
WhatsApp 55 21 97114-3641

Laís Denise Santana | vendas@galeriamovimento.com
contato@galeriamovimento.com

mailto:vendas@galeriamovimento.com

