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Nova galeria focada em discussões sobre gênero traz 
exposição de Timothy Cummings  

por ARTINFO Brazil 
18/09/13 11:28 AM EDT 
 

 
 
Respectivamente "Baiana I" (2012) e "Maracatu" 2013, pinturas de Timothy Cummings 
(Divulgação) 
 
Acontece nesta quarta-feira (18) a abertura de mais uma nova galeria de arte em São Paulo. A Transarte, 
idealizada por Lena Peres Oliveira - que passou por galerias como a Catharine Clark e San Francisco Art 
Dealers Association, promete ser um local desafiador sobre temáticas e limites de representação da 
arte. A exposição inaugural é a individual do artista norte-americano Timothy Cummings que, depois de 
mais de um ano de residência no Brasil, produziu cerca de 20 obras que estão reunidas na mostra. São 
pinturas em acrílico sobre madeira e obras em papel – intervenções em impressões na técnica digital 
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print.  
Artista autodidata, Cummings apresenta em sua pintura o mistério e a estranheza. Representações do 
macabro, beleza e decadência são explorados em sua pesquisa. Lena conheceu o artista durante os seis 
anos em que trabalhou na galeria Catherine Clark que o representa em São Francisco. “Uma das 
questões que Timothy trata em sua obra é a de “gender” (gênero), um dos temas que a galeria está 
interessada, por isso sou entusiasta desse local em que estamos, tão próximo ao Trianon”, explica a 
galerista.  

 
Timothy Cummings, Summer time in Brazil, 2012/13  
  
Para Jorge Colli, que assina o texto da exposição, a arte de Cummings rompe qualquer classificação ao 
tratar da memória vivida e imaginada. “Timothy Cummings consagrou sua vida a desenhar, pintar, numa 
respiração que mistura memória e devaneio, imagem e imaginação”, afirma o crítico. Segundo ele, a 
inocência é uma chave para se entrar na obra do artista, mas de forma contrariada e poeticamente 
dolorosa. “Poesia da forma, poesia da imagem, doçura vazia dos olhares, elegância dos gestos, sugestão 
ambígua dos corpos, em que a sexualidade, como nos tempos da infância, abole a fronteira entre os 
sexos e instaura um clima erótico perturbador, prenhe de um decadentismo seguro de si: seguro de si 
pela própria inocência, verdadeira, essencial”, completa. 
Serviço: 
Timothy Cummings 

Transarte - Al. Santos, 1518 (em frente ao Parque Trianon) 

Abertura: 18 de setembro, às 19hs 

De 19 de setembro a 19 de dezembro 

Tel.: (11) 3148-1815 

De terça a sexta, das 13h às 20h; Sábado, das 13h às 17h. 



www.transarte.net 
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