


Curriculum Vitae

 Matheus Pires (Felipe Matheus Pires da Conceição), 28 anos,  trabalha com a investigação 

de temas como memória, política, linguagem e violência, em uma prática diversa que vai do 

desenho, escultura, vídeo e fotografia à performance e instalação. Sua obra comenta a aparente 

superficialidade do atual debate político polarizado, pensando em caminhos possíveis para além 

do enfrentamento de narrativas hegemônicas. Assim, investiga ideologias políticas, símbolos de 

poder e dissidência e as fronteiras da comunicação em diálogo com o quotidiano e o espaço de 

convivência cívica. Nesse sentido, caminhar é um método fundamental em sua pesquisa, uma 

forma de investigação geopoética do espaço, das paisagens e da vida comunitária. Irônia e humor 

também são elementos importantes em suas práticas, assim como a abordagem autobiográfica 

de temas sociais e políticos sensíveis.

 Matheus Pires atualmente mora em Goiânia, Goiás. É graduado em Artes Visuais 

(Universidade Federal de Goiás / UFG) e está  aluno especial dos Programas de Pós-Graduação 

em Artes Visuais da Universidade de Brasília e da Universidade de São Paulo. Em 2021, foi 

selecionado para participar da Mostra Incubadora, na Galeria Index, em Brasília. A mostra, com 

curadoria de Gisel Carriconde, apresenta seis artistas emergentes do centro-oeste brasileiro. Em 

2019, ele participou de uma residência artística no Berlin Art Institute, em Berlim.

 Atua como pesquisador no Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas (NuPAA / FAV 

/ UFG / CNPq), na linha de pesquisa ‘Autobiografia e Descolonialidade nas Práticas Artísticas 

Contemporâneas’, coordenada pela professora Doutora Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues. 

Também faz parte do Laboratório de Filosofia da Fotografia (Labfotofilo / FAFIL / UFG / CNPq), 

coordenado pelo Professor Doutor Guilherme Ghisoni da Silva.

matheuspiresartwork@gmail.com

www.matheuspires.com

@piresartma

https://www.matheuspires.com/
https://www.instagram.com/piresartma/


Group Exhibitions

2021

Incubadora Index | Index Gallery, Brasília/Brazil

Coordenadas Confinadas | UnB/DF | Online Exhibition

Mostra de Videoarte da Bienal de Curitiba | Online Exhibition

S Festival 2021 | Online Exhibition

OCUPA Virtual | Galeria da FAV/UFG | Online Exhibition
Entre Lobo e Cão | UDESC/SC | Online Exhibition

2020

Mostra [2055] | UFRB/BA | Online Exhibition
The Circa Project | Online Exhibition

Tecelume | Online Exhibition

2019

 Festivau de C4nn3$: Relaciones de Poder en Latinoamericas | Galpão Terra, São Paulo/ Brazil 

 Mostra Canteiro | Vila Cultural Cora Coralina, Goiânia/Brazil

Prêmio SESI Arte e Criatividade | Vila Cultural Cora Coralina, Goiânia/Brazil

 REfluxo Festival de Arte Contemporânea | Centro Cultural UFG, Goiânia/Brazil

Complexos | Galeria da FAV, Goiânia/Brazil

 Festivau de C4nn3$: Sem anos de história | Galeria Lona, São Paulo/Brazil

Transposição: pesquisa como prática, prática como pesquisa | FAV-UFG, Goiânia/Brazil

2018

 Bienal do Jóquei | Jóquei Clube de Goiás e Grande Hotel, Goiânia/Brazil

O Caminho de dentro é um grande espaço tempo | FAV/UFG, Goiânia/Brazil

 Loteamento | Galeria da FAV/UFG, Goiânia/ Brazil

 1˚Salão Novos Valores – Inhumas/ Brazil 

2017

 Contemporary Painting | The Brick Lane Gallery – London/UK

2016

 Pontos de Fuga | Vila Cultural Cora Coralina – Goiânia/Brazil
 Aproximações | Teatro Basileu França – Goiânia/Brazil

 Festival Experimental de Arte Contemporânea REfluxo | Goiânia/Brazil

Residencies

 2019

 Berlin Art Institute | Berlin/DE

Transposição: Prática como Pesquisa | FAV/UFG | Goiânia/Brazil

Residência Canteiro | Vila Cultural Cora Coralina, Goiânia/Brazil

Prizes

2018

 (PRIMEIRO PRÊMIO) 1˚Salão Novos Valores – Inhumas/Brazil





Situações Limítrofes | 2021

Nesta série, exploro através de situações criadas pelo desenho, conceitos como o estrangeiro, a fronteira, a 
política do espaço e do lugar, o deslocamento e a realidade geográfica. ‘Situações Limítrofes’ são negociações 
por espaço e poder. A série é composta por nove desenhos de grafite em papel.

Sem Título I
Situações Limítrofes, 2021
Matheus Pires. 
Desenho. 50 cm x 65 cm. 
Grafite sobre papel.



Sem Título IX, Situações Limítrofes, 2021| Matheus Pires. Desenho. 50 cm x 65 cm. Grafite sobre papel. 



   Sem Título II, III, IV, Situações Limítrofes, 2021| Matheus Pires. Desenho. 50 cm x 65 cm. Grafite sobre papel. 



  Sem Título VII, Situações Limítrofes, 2021| Matheus Pires. Desenho. 50 cm x 65 cm. Grafite sobre papel. 



     Desenhos expostos na mostra ‘Incubadora‘ da Galeria Index, Brasília. 2021.



Provisório| 2021

O deslocamento é um gesto poético recorrente em minha produção. Ele é compreendido como uma prática estética de investigação das riquezas simbólicas 

que permeiam o espaço de coexistência cívica, permitindo a coleta de objetos com relevância discursiva ou potência imagética para a composição de diálogos. 

‘Provisório’ é uma instalação constituída a partir de antigas letras em inox. Elas foram coletadas em minhas caminhadas pela cidade de Goiânia, durante os 

meses de quarentena e das medidas de distanciamento social em decorrência da crise de saúde pública, deflagrada pela pandemia de COVID19. As letras 

são reorganizadas e formam a palavra ‘Andei‘, tendo sido instaladas em uma estrutura de metalon. A instalação é ativada em experiências no espaço público.



Provisório, 2021 | Matheus Pires. Instalação.. 190 x 150 x 40 cm. Letras de Inox em armação de metalon.



Humilitas | 2021

In ‘Humilitas’ we observe the melting process of four ice letters that form the word ‘casa’ (home). They were exposed to an afternoon sun. I am interested in 

exploring the symbolic content denoted by the word, mainly in the context of the COVID-19 pandemic and the restrictive and social distancing measures to 

contain the virus. The title of the work mentions the Latin etymological root of the word humiliation, in dialogue with an image of poetic dimension of a combatant 

who seeks refuge in the soil (humus) by the French geographer Éric Dardel. The installation and the video are parts of a body of work based on the poetic gesture 

of walking and confronting the surroundings of my home, in this troubled period. Supported by the symbolic richness of a daily traveled journey, between the 

neighborhoods of Santa Genoveva, Guanabara and Jaó, in Goiânia, I investigated the aestheticization of politics and thought about the global crisis and the 

impossibility of displacement. A version of the video was part of the open call of the ‘Videoarte Show’ at the 14th Bienal de Curitiba. The entire video was shown 

at Coordenadas Confinadas and at the S Festival. 



Humilitas, 2021 | Matheus Pires. Frames of the video. 34’52”. Video Link



Armam | 2020

‘Armam’ é um letreiro formado por letras-caixas coletadas em minhas caminhadas pelas ruas de Goiânia. Ele dialoga com a discussão travada no campo da política, 

relativa ao apelo bélico no discurso insuflado protagonizado por setores ideológicos da extrema-direita e seu uso propagandístico no contexto político mundial. 

O apelo à violência serve a estratégia de sectarismo ideológico, que atende aos interesses do atual establishment político brasileiro, cultivando uma gramática 

paranoica da construção de inimigos e devoção ao ideário patriótico.



Armam | 2020. Matheus Pires. Instalação. 500 x 50 cm. Letras-caixas antigas de alumínio.



CPP | 2020
A série ‘CPP’ é composta por um políptico de 8 fotografias e se ocupa de uma metarreflexão a partir de um espaço localizado no centro da cidade de Rio Verde, 

Goiás, próximo à residência em que morei durante alguns anos. Trata-se do terreno onde se situava a Casa de Prisão Provisória e que, atualmente, abriga os 

escombros de sua demolição – após a transferência de suas dependencias para a zona rural da cidade. O sudoeste goiano é uma microrregião caracterizada pelos 

cultivos de monocultura e a pecuária extensiva, além de abrigar um forte complexo industrial alimentício. Ao mesmo tempo, uma importante rota utilizada pelas 

facções no transporte e tráfico de drogas, desde as fronteiras brasileiras até os grandes centros urbanos. Cidades como Rio Verde são marcadas por uma enorme 

desigualdade social, assim como pelo o açodamento dos índices de violência. Na série, então, investigo os vestígios e as potências simbólicas das reminiscências 

desse espaço disciplinar e seu deslocamento espacial.

Sem título VI da Série ‘CPP’, 2020 
Matheus Pires.
Fotografia.
80 x 120 cm.
Impressão de pigmento mineral 
sobre papel de algodão. 



Sem títulos I, II, III e V da Série ‘CPP’, 2020 | Matheus Pires.Fotografia. 80 x 120 cm. Impressão de pigmento mineral sobre papel de algodão. 



Gavetas Abertas | 2020

Retomo a gaveta em minhas produções. O “órgão da vida psicológica secreta”, para Gaston Bachelard, agora é receptáculo das relações 

que desenvolvo a partir de minhas coletas durante as caminhadas noturnas em Goiânia – durante o período de isolamento social – e 

minhas memórias familiares. A caminhada é um gesto poético recorrente em sua produção, sendo compreendida como uma prática estética 

de esquadrinhamento das riquezas simbólicas que permeiam o espaço de coexistência cívica. O processo de investigação, a partir do 

deslocamento enquanto expressão artística, é tido como um método de pesquisa, permitindo a coleta de objetos com relevância discursiva 

ou potência imagética para a composição de diálogos. Essa é a primeira gaveta da série ‘Gavetas Abertas’.

Goiânia I, da série ‘Gavetas 
Abertas’, 2020 | Matheus Pires. 
Objeto.
Gaveta, resina, selos, fotografias, 
moedas, caco de xícara, fragmento 
de mapa de goiânia, etiquetas, 
pedaços de papel e fragmento de 
trena.
Dimensão 45 x 40 x 10 cm.





 Registros do processo de concepção e montagem da instalação e conversa com o artista Nasan Tur sobre trabalho. Berlim, 2019.

This Train Terminates Here | 2019

A instalação ‘This train terminates here’ foi realizada durante minha estadia em Berlin, na ocasião de uma residência artística no Berlin Art Institute. Ela 

corresponde a um diagrama que relaciona os rumos de minhas pesquisas posteriores e sua contaminação pelo meu deslocamento pela Europa, entre 

o final de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. Nesse período, reflito sobre o panorama político brasileiro em diálogo com os estigmas da ditadura 

militar, a tomada de posse do governo do presidente-eleito Jair Bolsonaro, memórias familiares e as marcas de governos totalitários do século XX na 

Europa. Dessa forma, a instalação assinala tanto meu deslocamento espaço-temporal, como o realizado em minha pesquisa poética, correlacionando 

meus trabalhos posteriores com os novos desdobramentos. O diagrama é composto por fotografias antigas de meu acervo, selos da época da ditadura 

brasileira e do III Reich, embalagem de filme fotográfico, passagens de avião e de trem, exames médicos, e fotografias compradas em mercados de 

pulga em Berlim e Paris.



This train terminates here, 2019 | Matheus Pires. Instalação.Fotografias, exames médicos, selos, embalagens, passagens de avião e trem. Berlin Art Institute, Berlim, Alemanha.



Zona Neutra | 2019 

A videoinstalação ‘Zona Neutra’ é composta por três vídeos. Eles são resultado de uma performance baseada na ação física de uma extenuante caminhada nos arredores 

do campo de concentração de Sachsenhausen, em Oranienburg, Alemanha. A caminhada é compreendida como uma prática de prolongada reflexão meditativa acerca dos 

paralelos entre a crescente retórica extremamente competente de movimentos congregados sobre a égide de uma extrema- direita, que vem se alimentando do contexto 

polarizado de pensamento e do ambiente pernicioso do ciberespaço, ganhando cada vez mais adesão política em vários países, como o Brasil.

Não se trata, pois, de uma comparação do panorama atual com a barbárie proveniente da Segunda Guerra Mundial, mas, de uma ênfase na infiltração sorrateira do discurso 

totalitário e sua condução à prática. Nos vídeos, nenhuma imagem de Sachsenhausen, apenas suas deslumbrantes paisagens adjacentes, o silêncio da floresta e o registros 

do percurso. Ao final do vídeo I, um trecho gravado do áudio-guia do Museu de Sachsenhausen situa o espectador territorialmente. Sachsenhausen foi escolhido por ser 

um contundente símbolo dos riscos de uma histriônica polarização política, atestando historicamente os perigos do totalitarismo. O próprio campo, por exemplo, fora tanto 

um campo de concentração Nazista – de 1936 a 1945 – como o maior Campo Especial do leste da Alemanha, sobre a égide do Serviço Secreto Soviético NKWD (nkwd), 

entre 1945 e 1950.

Zona Neutra ( Vídeo I), 2019 | Matheus Pires. Vídeo. 6’ 24’’. Stills do vídeo I. Oranienburg, Alemanha. Link para visualização.

https://vimeo.com/316430479


Zona Neutra ( Vídeo I), 2019 | Matheus Pires. Zona Neutra ( Vídeo I), 2019 | Matheus Pires. Vídeo. 6’ 24’’. Stills do vídeo I. Oranienburg, Alemanha. Link para visualização. 

https://vimeo.com/316430479



