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Angelo Luz é artista visual e performer. Bacharel em artes visuais pela UFPR, em 2010 / 2011 foi exchange student na SHBK 

Städelschule, em Frankfurt Am Main, Alemanha, integrando a Filmklasse de Douglas Gordon. Foi bolsista do programa 

Bolsa Produção para as Artes Visuais #5 da Fundação Cultural de Curitiba (2010/2012); em 2012 é um dos programadores 

da plataforma Descontrole Remoto, integrante da Rede Nacional FUNARTE artes visuais 8° edição. Foi performer / colabo-

rador da PIP Pesquisa em dança, dirigida por Carmen Jorge entre 2005 e 2009, onde coordenou atividades como o 220VP, 

grupo de estudos em vídeo e performance e foi residente em programas como o Fabbrica Europa (Itália, 2006) e o Channel 

Sur do DANSPACE PROJECT (New York, USA, 2005). Foi bolsista PIBIC/CNPQ em 2009/2010, publicando o artigo Existência 

corporal de fronteira: a performance art e o aspecto comissural. Desde 2009 apresenta trabalhos plásticos e performances 

em exposições coletivas e individuais no Brasil, Alemanha e Espanha. Em 2012 participou da curadoria da exposição 2012: 

REFLEXÕES SOBRE O FUTURO, do Museu de Arte Contemporânea do Paraná e é curador assistente da 20° Bienal Interna-

cional de Curitiba no setor de Laboratórios Curatoriais. Foi residente (2006) e bolsista (2004) da Casa Hoffmann – Centro de 

estudos do movimento, com curadoria de Rosane Chamecki e Andréa Lerner. Vive e trabalha em Curitiba.



DISCURSO ELÉTRICO



SOBRE O DISCURSO ELÉTRICO

 O espaço é montado para a ação contendo dois refletores posicionados um de frente para o outro, numa altura 

de 2m do chão distando 2m um do outro. Um microfone ligado a um computador grava o áudio produzido no momento 

da performance, existem também duas caixas de som posicionadas na sala. No centro, no chão, esta uma placa quadrada 

de aço inoxidável de 90 cm. O artista entra no espaço coberto por uma peça de couro, tendo o rosto, peito e genitália co-

bertos por fita adesiva. Ele aborda a placa em gesto ritual e inicia a interação com o material gerando sons, luzes e reflexão 

das imagens de si próprio e do entorno. O movimento se desenvolve até se tornar um gesto escultórico, onde o artista 

molda a placa de metal com o próprio corpo. A fita é arrancada do corpo durante o processo, revelando a pele. O artista 

posiciona a peça metálica no espaço e sai. Com o arquivo de áudio que foi gravado na ação cria no momento uma faixa de 

música eletrônica que alimenta as caixas de som, e o espaço da performance é finalmente transformado em uma instala-

ção e abandonado pelo artista.

 A tensão entre orgânico e não orgânico é o eixo da ação. A placa quadrada de metal representa a racionalidade 

pura, o corpo que trabalha para moldar o aço é a metáfora invertida da natureza que doma essa racionalidade, o caminho 

de volta ao eu ontológico. A presença do corpo do artista justifica a obra. A instalação que se pode ver ao final é um 

vestígio, resíduo, resto. A arte como resto, elevando o status do processo de fazer, deslocando o conceito minimalista de 

“teatralidade“ e afirmando a necessidade da relação para a criação da obra de arte. O corpo aqui é o sítio específico do 

significado.

Materiais necessários: Dois refletores SET LIGHT pequenos,  e uma placas de aço inoxidável polido (90 X 90 cm cada);

Duração: 30 minutos aproximados;

Link para vídeo:  https://vimeo.com/48333273



Discurso elétrico (2012), Mostra PERFORMEIOS, Espaço Tardanza (Curitiba) em julho de 2012;
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