julian campos | trabalhos recentes

série “Duplos”, 2018-2020
Duplo n.1, 2018 - bordado em tecido
Duplo n.2, 2018 - bordado em tecido
Duplo n.1, 2018 - xilogravura
Duplo n.2, 2018 - xilogravura
Duplo n.1, 2018 - monotipia
Duplo n.2, 2018 - monotipia

Partindo da representação do corpo humano na História da Arte, da dramaticidade na representação de protagonistas
heroicos (históricos, religiosos ou mitológicos) e da observação do meu próprio corpo, criei dois desenhos contendo figuras
humanas dissecadas, sem distinção de gênero ou raça. Estas figuras representadas em situações simbólicas de vida, morte
e encontro com seus “duplos” têm suporte em questões observadas na produção textual do mitologista americano Joseph
Campbell. Ele apontou reincidências nos mitos de criação de inúmeros povos antigos, onde a relação de vida e morte se
baseia no desencontro/separação desse ser “uno” e retorno a ele em morte. Os desenhos criados serviram de base para
reprodução em três técnicas diferentes que compõem a série – xilogravura, monotipia e bordado em tecido – onde estas
imagens são repetidas inúmeras vezes até se chegar no trabalho finalizado.
Exposição individual
curadoria Márcia Santtos
Gravurar – Espaço gráfico
Santos – SP – 2018

ARTE LONDRINA 8
Divisão de Artes Plásticas da UEL
curadoria Danillo Villa e Michele Sommer
Londrina – PR – 2020

50º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba
Pinacoteca Municipal “Miguel Dutra”
Piracicaba – SP – 2018

Duplo n.1, 2018

série ‘Duplos’
bordado em tecido
linha de algodão e tecido de linho
83 x 38cm cada

detalhe | Duplo n.1,
bordado em tecido

2018

Duplo n.2, 2018

série ‘Duplos’
bordado em tecido
linha de algodão e tecido de linho
83 x 38cm

detalhe | Duplo n.2,
bordado em tecido

2018

Duplo n.1, 2018

série ‘Duplos’
xilogravura
tinta tipográfica e papel Hahnemühle 300g
83 x 38cm
tiragem 30 cópias

detalhe | Duplo n.1,
xilogravura

2018

Duplo n.2, 2018

série ‘Duplos’
xilogravura
tinta tipográfica e papel Hahnemühle 300g
83 x 38cm
tiragem 30 cópias

detalhe | Duplo n.2,
xilogravura

2018

Duplo n.1, 2018

série ‘Duplos’
monotipia
83 x 38cm

Duplo n.2, 2018
série ‘Duplos’
monotipia
83 x 38cm

série “Avesso do avesso”, 2018-atualmente
Avesso do avesso I, 2018
Avesso do avesso II, 2018
Avesso do avesso III, 2018
Avesso do avesso IV, 2019
Avesso do avesso V, 2020

Nesta série em andamento, as toalhas de mesa utilizadas nesta série foram encontradas em brechós e bazares de caridade
da minha cidade e compradas por R$1,00 cada. Elas trazem bordados realizados em diferentes técnicas artesanais cujos
autores(as) são desconhecido(as). Para criação de cada uma das obras, realizei uma espécie de performance para mim
mesmo onde estiquei cada uma das toalhas em um bastidor para bordar e fotografei as minhas mãos executando gestos
característicos de bordado - desde colocar a linha na agulha, realizar os pontos até fazer o arremate da linha. Usando as
fotografias como referência, redesenhei estas imagens, transferi os desenhos para as respectivas toalhas e as bordei. Junto
dos bordados feitos por mim, me apropriei de fotografias de materiais de bordado e costura encontrados na internet e em
manuais de bordado e as transferi para os tecidos da série
Exposição individual
curadoria Márcia Santtos
Gravurar – Espaço gráfico
Santos – SP – 2018

26º Salão de Artes Plásticas de Praia Grande
Palácio das Artes
Praia Grande – SP – 2019

21ª Mostra Cascavelense de Artes Plásticas
MAC – Museu de Arte de Cascavel
Cascavel – PR – 2019

Avesso do avesso I, 2018

série ‘Avesso do avesso’
bordado em toalha antiga bordada,
linha de algodão e transferência de
imagens xerocopiadas apropriadas
46x42cm

Avesso do avesso II, 2018

série ‘Avesso do avesso’
bordado em toalha antiga bordada,
linha de algodão e transferência de
imagens xerocopiadas apropriadas
32x31cm

detalhe

| Avesso do avesso III, 2018

Avesso do avesso III, 2018

série ‘Avesso do avesso’
bordado em toalha antiga bordada, linha de algodão e
transferência de imagens xerocopiadas apropriadas
35x48cm

Avesso do avesso IV, 2019

série ‘Avesso do avesso’
bordado em toalha antiga bordada,
linha de algodão e transferência de
imagens xerocopiadas apropriadas
42x29cm

detalhe

| Avesso do avesso IV, 2019

Avesso do avesso V, 2020

série ‘Avesso do avesso’
bordado em toalha antiga bordada,
linha de algodão e transferência de
imagens xerocopiadas apropriadas
42x41cm

Avesso do avesso VII, 2021

série ‘Avesso do avesso’
bordado em toalha antiga bordada, linha de algodão e transferência de imagens xerocopiadas
apropriadas
16x16cm

Avesso do avesso VI, 2021

série ‘Avesso do avesso’
bordado em toalha antiga bordada, linha de algodão e transferência de
imagens xerocopiadas apropriadas
39x24cm

“Quanto mais eu bordo, menos eu faço” (título provisório), 2021-atualmente
Obra em desenvolvimento

Este trabalho em desenvolvimento será um tríptico composto por bordados em linho de tamanho 50x70cm onde se poderá
ler a frase que dá o título provisório, “Quanto mais eu bordo, menos eu faço”.. A frase em questão é uma adaptação acerca
de uma reflexão da artista paulista Edith Derdyk em seu livro “Linha de Costura” (São Paulo: Iluminuras, 1997), onde comenta
sobre a relação do ato de costurar com a sua produção. Estes bordados em desenvolvimento trazem imagens desenhadas
de representações da figura da mitologia grega Penélope, evocando as camadas contidas no mito sobre as relações com o
fazer e os ofícios têxteis. Com esse tríptico, pretendo relacionar as questões das minhas pesquisas envolvendo a prática do
desenho e do bordado e, mais uma vez, investigar o espaço que esse fazer manual tem da minha prática artística e de uma
produção contemporânea.

Quanto mais eu bordo, menos eu faço (2021-)

projeto em desenvolvimento
bordado em tecido - tríptico (primeiro bordado concluído)
linha de algodão e tecido de linho
50x70cm

detalhe | Quanto mais eu bordo, menos eu faço, 2021primeiro bordado em tecido do tríptico em desenvolvimento

detalhe | Quanto mais eu bordo, menos eu faço, 2021primeiro bordado em tecido do tríptico em desenvolvimento

Pano de Penélope, 2021
projeto em desenvolvimento

performance relacional - ação recorrente
bastidor de madeira de chão, 2 bancos, tecido em linho, agulha e linha de algodão
15 horas de duração

A performance relacional Pano de Penélope se trata de uma ação a ser realizada de forma recorrente em espaços culturais
públicos das cidades da Baixada Santista. Durante 1 semana, em um período diário de 3 horas, o artista Julian Campos,
propõe-se a ficar sentado no jardim do espaço cultural em questão bordando um trabalho em tecido de grandes dimensões.
Uma placa ao lado faz um convite às pessoas com a frase “Eu te ensino a bordar e você borda comigo”. Após uma breve
explicação sobre os procedimentos básicos do Bordado Livre, o(a) interessado(a) poderá sentar-se no banco disponível
para praticar bordando esse tecido de grandes dimensões junto ao artista. Nessa relação próxima de co-autoria, o artista
irá conversar com os(as) participantes sobre assuntos relacionados a esta ação e à pesquisa do artista, como por exemplo:
“Você já sabia bordar?”, “Com quem/como aprendeu?”, “Caso não, nunca teve interesse antes?”, “Qual sua proximidade com
artes manuais?”, “Você conhece algum homem que borda?”, “O que você pensou quando me viu (um homem) bordando
em público?”, “Qual é a sua relação com trabalhos manuais laboriosos como o bordado?”, entre outras. O(a) interessado(a)
poderá participar da atividade pelo tempo que quiser. Quando der a participação por encerrada, o participante receberá
um pequeno bordado realizado previamente pelo artista como um registro da participação e desta troca de experiências
humanas. Durante toda a execução da proposta, serão realizados registros fotográficos e de vídeo das participações.
Toda noite, o artista levará o tecido bordado durante a ação para o seu ateliê e irá desmanchar todo o trabalho realizado,
enrolando o fio vermelho de volta ao novelo, restando apenas o pano com a marcação do desenho. No próximo dia, o artista
retornará ao local de execução da ação e realizará a performance novamente. O nome da ação, “Pano de Penélope”, faz
referência à figura da mitologia grega, Penélope, e à expressão utilizada para designar as obras em que se trabalha sem
cessar e que nunca terminam. Essa escolha da ação, além de fazer alusão ao mito, também está alinhada às etapas da
prática do bordado, onde os procedimentos são repetidos inúmeras vezes, e ao próprio processo do artista, onde a mesma
imagem é redesenhada incontáveis vezes até se chegar no projeto final a ser bordado - e redesenhado com a linha. O ato de
desmanchar e recomeçar o bordado com novos interessados também evidencia a principal matéria desta ação: a troca de
saberes e histórias entre o artista e os participantes. Indo além, questiona também qual é o espaço e a importância de um
fazer manual como o bordado dentro de uma produção contemporânea. Após o conclusão da ação, todos os registros serão
postados nas redes sociais do projeto.

Pano de Penélope, 2021

registros da produção das 50 gravuras bordadas
execução on-line da proposta contemplada
Lei Aldir Blanc - São Vicente/SP
disponível no instagram do projeto

Esta ação foi contemplada e realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 - Lei de Emergência
Cultural Aldir Blanc. Realização via Prefeitura de São Vicente em parceria com o Governo Federal. Entretanto, considerando
o anúncio do Governo do Estado de São Paulo em 06/03/2021, sobre a reclassificação do plano de controle da pandemia
de COVID-19 onde todas as cidades do estado estarão na fase vermelha deste plano, somente sendo permitida a abertura
de serviços essenciais, o projeto Pano de Penélope foi adaptado para uma realização on-line, com autorização da Prefeitura
Municipal de São Vicente. Nesta adaptação, o artista Julian Campos, produziu 50 peças de bordado em papel que serão
distribuídas, em um segundo momento, aos participantes da atividade na 2º etapa do projeto. A execução desta etapa do
projeto foi realizada entre os dias 15 e 19 de março de 2021, com a gravação de vídeos postados na rede social do projeto.

Orgulho Bordado, 2021
intervenção artística com bordado realizada a convite do Sesc Santo André/SP
1 painel composto por bordados em tecidos entelados e fixados entre si - 1,40x1,80m
(56 telas, sendo 30 telas bordadas e 17 telas revestidas com tecidos estampados)
1 painel composto por bordados em tecidos entelados e fixados entre si - 1,40x1,80m
(65 telas, sendo 30 telas bordadas e 20 telas revestidas com tecidos estampados)
11 conjuntos compostos por bordados em tecidos entelados e fixados entre si
cada conjunto contendo 3-5 telas e dimensões entre 40x50cm e 50x70cm

Em maio de 2021, o Sesc Santo André me convidou para criar uma intervenção artística com bordados inspirados em
relatos de mães que acolheram seus filhos LGBTQIA+. Os depoimentos das mães da ONG Mães Pela Diversidade, que recebi
através de vídeos e cartas escritas, serviram como ponto de partida da intervenção. Foram mais de 3 meses de trabalho
onde, partindo dessas histórias, criei mais de 90 bordados, organizados em 2 grandes painéis, dispostos no Espaço de
Tecnologias e Artes do Sesc Santo André, e 11 conjuntos bordados distribuídos no Espaço de Convivência da unidade do
Sesc. A intervenção Orgulho Bordado ficará em exposição no Sesc Santo André até maio de 2022 e faz parte do projeto “A
minha mãe e ao meu pai, com Orgulho”, desenvolvido pelo Sesc Santo André desde 2020.

Orgulho Bordado, 2021

intervenção artística
11 conjuntos bordados expostos no Espaço
de Convivência do Sesc Santo André/SP
aproximadamente 60x70cm cada

Orgulho Bordado, 2021

intervenção artística
detalhes de alguns dos 11 conjuntos bordados expostos
no Espaço de Convivência do Sesc Santo André/SP
aproximadamente 60x70cm cada

Orgulho Bordado, 2021

intervenção artística
2 painéis bordados expostos no ETA - Espaço
de Artes e Tecnologias do Sesc Santo André
1,40x1,80m cada

Orgulho Bordado, 2021

painel bordado (esquerdo) - 1,40x1,80m

detalhe | Orgulho Bordado, 2021
painel bordado (esquerdo) - 1,40x1,80m

Orgulho Bordado, 2021

painel bordado (direito) - 1,40x1,80m

detalhe | Orgulho Bordado, 2021
painel bordado (esquerdo) - 1,40x1,80m

Solitário (2019)
Livro de artista composto por 24 impressões em
linoleogravura realizadas a partir de 4 matrizes trabalhadas
como matriz perdida em papel Fedrigoni Marcate Old Mill
Bianco 130g, com bordados à mão e costura do miolo em
linha de algodão e poliéster, grafite e aplicação de folha
de ouro. Capa bordada à mão com linha de algodão em
tecido
21x26x2,5cm (fechado)

registro de leitura do livro de artísta Solitário (2019) I link/vídeo

série “Beijo, abraço e aperto de mão”, 2020
beijo II, 2020 - linoleogravura
abraço II, 2020 - linoleogravura
aperto de mão II, 2020 - linoleogravura

Em 2017, produzi a linoleogravura Beijo, que traz duas figuras dissecadas em músculos se beijando e se fundindo em um
ser único. Com a pandemia do COVID-19, diante de todas as restrições sanitárias recomendadas e com o isolamento social
recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o beijo tem sido algo evitado e essa imagem ganhou novas camadas
de sentidos. Pensando nisso, realizei uma nova edição desta gravura, Beijo II (2020), e dei continuidade a essa série de
gravuras com a produção da linoleogravura Abraço II (2020) e Aperto de mão II (2020). Os desenhos dessas duas gravuras
em produção têm como ponto de partida a pesquisa da cobertura jornalística do surto de coronavírus no Brasil. O projeto
da gravura Abraço II teve como referência a fotografia de duas médicas cariocas se abraçando emocionadamente depois
de 13 horas de plantão logo no começo da pandemia no Brasil. Já o projeto da estampa Aperto de mão II teve como base
uma fotografia divulgada nos jornais de um jovem casal usando máscaras de proteção e andando de mãos dadas, com o
braço do garoto passando pelo pescoço da namorada, antes de ser decretada a quarentena no início de março de 2020.
Representando figuras universais que mostram o que temos de mais humano - o nosso interior -, seremos lembrados de
importância do contato humano através destas alegorias que reverberam a iconografia de imagens devocionais.

SAV - Salão de Artes Visuai de Vinhedo
Galeria de Artes “Ëdilson Caldeira””
Vinhedo – SP – 2021

27º Salão de Artes Plásticas de Praia Grande
Palácio das Artes
Praia Grande – SP – 2021

17º Salão de Arte Contemporânea de Guarulhos
Centro Educacional Adamastor
Guarulhos – SP – 2021

beijo II, 2020

série ‘Beijo, abraço e aperto de mão’
linoleogravura
40 cópias
38x28cm

abraço II, 2020

série ‘Beijo, abraço e aperto de mão’
linoleogravura
40 cópias
38x28cm

aperto de mão II, 2020

série ‘Beijo, abraço e aperto de mão’
linoleogravura
40 cópias
38x28cm

série “ser-casa”, 2018-2020
ser casa n.1, 2018 - linoleogravura
ser casa n.2, 2018 - linoleogravura
ser casa n.3, 2018 - linoleogravura
ser casa n.4, 2018 - linoleogravura

A série de linoleogravuras ser-casa teve início em 2018 onde, a partir da pesquisa da representação do corpo humano na
História da Arte e a dramaticidade da representação de protagonistas heróicos (históricos, religiosos ou mitológicos), seres
humanos dissecados são apresentados sem distinção de gênero, raça ou características estéticas, dentro de um universo
simbólico. Essas figuras representadas estão interagindo com pequenas casas que, sendo objetificadas nessa pequena
escala, dá a essas cenas uma idéia de investigação deste objeto/símbolo e do próprio ser em si.

Exposição individual
curadoria Márcia Santtos
Gravurar – Espaço gráfico
Santos – SP – 2018

Laboratório Expositivo

3rd Kaunas International Printmaking Biennial curadoria Cristina Suzuki
Šiauliai Art Gallery
Casa do Olhar Luiz Saciloto
Šiauliai, Lituânia – 2020
Santo André – SP – 2020

ser-casa n.1, 2018
série ‘ser-casa’
linoleogravura
30 cópias
15x21cm

ser-casa n.2, 2018
série ‘ser-casa’
linoleogravura
30 cópias
15x21cm

ser-casa n.3, 2018
série ‘ser-casa’
linoleogravura
30 cópias
15x21cm

ser-casa n.4, 2020
série ‘ser-casa’
linoleogravura
30 cópias
15x21cm

