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Matheus Chiaratti (Birigui, 1988) 
vive e trabalha entre São Paulo e Milão. 

O artista é formado em Imagem e Som pela 
UFSCar. Sua prática se dá em diversos meios e 

linguagens: das cerâmicas e bordados à escrita e 
pintura, partindo de uma pesquisa obsessiva de obras 
e personalidades literárias queers para construir uma 

produção que acumula imagens, desvela histórias, 
mapeia fragmentos, “em de um repertório de formas 

extravagantes, naturezas-mortas e banquetes onde 
Sandro Penna toma chá com Félix González-Torres”, 

como escreveu o curador Giulio Verago em release da 
recente mostra na Edicola Radetzky, em Milão. 

Seu trabalho tem sido incluído em coletivas tais como 
Male Nudes: um salão de 1800 a 2021, Mendes 

Wood DM, São Paulo, 2021, Palazzo Monti: 
Transatlantico, Mana Contemporary, USA, 2020, 

dentre outras. Residências artísticas incluem 
Viafarini-in-Residence, em Milão 2021-22, 

e o Pivô, São Paulo, 2020.

www.matheuschiaratti.com
2022

http://www.matheuschiaratti.com/




A curiosidade é uma forma de amor.
Todo aquele que visita Pau Lavrado pode
investigar o desejo do artista. Aventar
hipóteses sobre o que move Chiaratti a
retomar a Birigui da infância e
adolescência, seu passado, e inscrevê-la no
seu presente. Além de sugerir corpo e
forma desde o título da mostra, toma por
empréstimo uma erótica que se encontra
à espreita do nome de um bairro rural da
cidade onde o artista nasceu e cresceu.
Também é nome de um livro escrito pelo
artista, ainda não publicado: uma obra que
vem. Exposição e livro, paisagem e parte do
corpo, gente e coisa, besta e divindade:
tudo é santo.

Importa indagar as reentrâncias de
suas cerâmicas: elas são uma insistência
do artista, que em vários de seus projetos

expositivos, apresenta diferentes 
configurações da experimentação desta 
linguagem artística. Na carne da matéria, 
encontramos uma sugestão do corpo, 
presenças do passado e ausências 
presentes. Ao passo que encontro a 
linguagem e a representação na casca da 
coisa, encontro também aquilo que o 
artista faz escapar do esquema da 
representação ou da narração, aquilo que 
não tem o prazer de mostrar, prefere 
sugerir ou esconder nas reentrâncias de 
uma peça (...).

Quais fantasias estariam por detrás 
dos troncos das árvores, dos arbustos, 
das relvas? Se retomarmos as citações 
que o artista faz de Whitman, Cocteau, 
Penna ou Pasolini, sobra alguma sorte de 
amor. Ulisses Carrilho

PAU LAVRADO, 2022
Quadra, São Paulo, BR [solo]
Curadoria Ulisses Carrilho







JAMBOLÃO (OS JARDINS DE PAU LAVRADO), 2022
Óleo sobre linho

30 x 25 cm



TAQUARI (OS JARDINS DE PAU LAVRADO), 2022
Óleo sobre linho

30 x 25 cm







COBREIRO, SAPEIRO, FERIDA BRABA / VAMOS POR ESPELHO (ABETARDAS), 2022
Cerâmicas vitrificadas

Dimensões variáveis



OS POETAS-EM-FLOR, DO CERRADO (ABETARDA), 2022
Cerâmicas vitrificadas

20 x 20 x 9 cm



VENUS DE CHACARITA (N.), 2013-22
Fotografia impressa em papel Hahnemühle

45 x 30 cm
Edição de 5 + 2 AP



NAHUEL EM TELO, 2013-22
Fotografia impressa em papel Hahnemühle

100 x 150 cm
Edição de 3 + 1 AP



Vai na Fé, 2022
Museu de Arte Sacra, São Paulo, BR [coletiva]
Curadoria Daisy Estrá, Thais Rivitti e Lucas Goulart



FRÊMITO (ABETARDAS), 2022
Cerâmicas vitrificadas espalhadas no jardim do claustro

Dimensões variáveis



FRÊMITO (ABETARDAS), 2022 [Detalhe]



Fortuna Balnearis, concebida
especialmente para a Edicola Radetzky,
funciona como uma espécie de "quarto
urbano", íntimo, mas exposto aos olhares
dos passantes; é também um espaço de
observação, um laboratório de fantasia,
erótico, um teatro de ações performativas
realizadas pelo artista em colaboração
com o performer Stefano G.

A performance inaugural de 13 de
julho foi desdobrada nas quartas-feiras
sucessivas, sempre às 19h: dias 20, 27 de
julho e 3 de agosto.

A ação cênica é baseada na 
repetição do gesto antigo do bordado com 
referências à Penélope que espera Ulisses, 
à tensão entre o finalizado e o não 
finalizado, entre o desejo de presença e a 
projeção da ausência. A cena é completa e

e enriquecida de elementos de cerâmica 
de dimensões variadas, algumas 
suspensas no espaço contendo pequenas 
anotações em sua superfície (por vezes 
irônicas). Além da Penélope, o artista 
adiciona às referências o culto dos santos 
e suas simbologias por vezes escondidas, 
não excluídas de implicações queers como 
no caso de São Sebastião. Na antiga 
Roma, Fortuna Balnearis era a divindidade
dos banheiros públicos, lugares de relação, 
teatro de seduções e violência. Essas 
referências aparentemente disparatadas 
são imagens aproximadas em um fluxo de 
pensamento e poesia que o artista 
também destila em seu podcast Pivote -
acompanhamento sonoro ideal para este 
projeto. Giulio Verago

FORTUNA BALNEARIS, 2022
Edicola Radetzky, Milão, IT [solo]
Curadoria Giulio Verago





Performance



Performance



MASCHERA / MÁSCARA
LUA CHEIA, 2022
Cerâmica vitrificada 
22 x 26 x 5 cm



ABETARDA (PENNA), 2022
Cerâmica vitrificada 

13 x 27 x 19 cm





Performer Stefano G.



Vista da instalação



Três novas pinturas redondas são 
alguns dos trabalhos centrais da 
apresentação. Há uma natureza morta 
(Vanitas), um retrato do poeta e artista 
Jean Cocteau (1889-1963) envolto em 
um jardim, e uma grande tela que simula 
uma mesa com pequenos elementos 
cotidianos de um ateliê: páginas de livros, 
tesouras, fita adesiva, tubo de tinta, objetos 
que buscam sugerir uma arqueologia de 
um presente imediato, desorganizando a 
composição e sugerindo uma narrativa.

No retrato de Jean Cocteau, o 
desenho de uma carta aberta está sobre a 
mesa alaranjada. É impossível ler o seu 
conteúdo marcado por uma letra 
indecifrável. No entanto, logo ao lado da 
pintura, o documento original (e sua 
transcrição) está presente. 

Nele, Cocteau endereça a um destinatário 
desconhecido a contundente (e lírica) 
frase: "[Um poema] precisa ser sentido –
assim como os mistérios da natureza que 
nos assombra, mas que não são feitos 
para assombrar – e de cuja real 
necessidade nos escapa”. Cocteau assume 
uma presença espectral, fantasmagórica, 
e sua carta parece guiar o espectador 
nesse percurso (fantasmático) no trabalho 
de Chiaratti.

NIGTHS VANITAS, 2022
Artland, Milão, IT [pop-up solo]





a poet lays out his night
upon the table (cocteau), 2022
Acrílica sobre tela
80 x 80 cm



Carta original e escrita à mão, 1958

Caro senhor,
Desde Rimbaud, a poesia decolou. O vocábulo não 
advém mais da ideia, mas a ideia é que advém do 

vocábulo. Éluard tinha seu próprio som de flauta –
o sussurro da fonte. Não busque além.

A poesia não deve ser compreendida – deve ser 
sentida – tal como os mistérios da natureza que 

nos arrebatam e que não são feitos para nos 
arrebatar – e cujo significado profundo nos 

escapa.
Seu,

Jean Cocteau













BANDEIRAS DA VERTIGEM, 2022
Algodão e linho
4 peças | 100 x 100 cm cada



Em Abetardas, o artista mistura 
desenhos figurativos e abstratos em 
fragmentos narrativos nas peças que se 
pretendem artefatos, objetos eróticos, 
memorabílias.

A cerâmica maior é o busto do poeta 
e cineasta francês Jean Cocteau, que tem 
desenhado  em seu verso (ou dentro da 
sua cabeça) dois personagens 
identificados como Raymond Radiguet e 
Édouard Dermit, figuras centrais na sua 
vida criativa e homoafetiva. Os desenhos 
também são acompanhados de inscrições 
soltas como frases, anos e símbolos, de 
modo a construir um pequeno labirinto 
com inscrições biográficas nem sempre 
decifráveis. Em outra peça, há uma face 
desenhada junto à frase “Il sole in faccia”, 
título de livro sobre a vida e a obra de Van

Gogh, outro personagem que também 
reaparece em outras cerâmicas.  

A mescla de referências sugere um 
conjunto de vasos que tomam 
emprestados da representação mitólogica
clássica nas ânforas, um mundo poroso, 
permeado das imaginações, lembranças e 
historietas, que lidam com o desejo, o 
erotismo, o  clássico, o contemporâneo, o 
trágico, o romântico. Por fim, os trabalhos 
se inserem dentro de sua prática como 
uma expansão pictórica pulsante de temas 
recorrentes em seu trabalho, o 
homoerotismo e as referências à 
literatura.

ANONYMOUS colpito EROTIC, 2021
Viafarini-in-Residence, Milão, IT [residência]







ABETARDAS, 2021, Cerâmica vitrificada, 12 peças, Dimensões variáveis







Peça 1: 15 x 22 x 13 cm, Peça 2: 3 x 16 x 10 cm, Peça 3: 17 x 12 x 10 cm 



10 x 23 x 25 cm 



O’Hara e indica a sua presença o dia todo 
no espaço.

As pinturas e os objetos da parede se 
mesclam como uma constelação ao redor 
do pequeno postal do poeta à esquerda. 
São formas abstratas de sagração: das 
pinturas, um jarro antigo, um busto 
delineado só com linhas contra o linho cru, 
uma composição colorida e muito gestual 
à qual chamei de “cabeça de anjo”, pregos 
enferrujados que lembram vírgulas, um 
poema do O’Hara escrito e colado à mão 
toscamente. São fragmentos que invocam 
e adoram uma vida.

Para a minha estadia na Villa Lena, 
invoquei o espírito do poeta gay norte-
americano Frank O’Hara (1926-1966). 

As leituras do seu “Lunch Poems” me 
guiaram em uma jornada particular e 
religiosa. O ateliê, onde a luz natural 
entrava silenciosamente, me lembrou uma 
pequena capela de parede branca central 
conduzindo o espectador a uma espécie de 
altar por preencher.

Depositadas as pinturas, os objetos, a 
fotografia e a escultura, me arrebatou a 
sensação de calma. O objeto ao chão, 
empilhado de pedras e fragmentos, me 
gerou uma curiosidade nova, ao fim, 
percebi que simulava um relicário, 
contendo nele a presença de um corpo 
como apelo ao estado da mais pura graça 
e gozo. camisa “O Poeta do Sul” talvez seja 
a obra mais clara pois personifica o poeta

Poeta do Sul, 2020
Villa Lena Foundation, Palaia, IT [residência]







POETA DO SUL, 2020 
Acrílica sobre camisa do artista sobre mármore

155 x 60 x 24,5 cm  



LUNCH POEMS, 2020 
Gravura em metal a cores
56 x 40 cm
Edição de 30 + 5 AP

Em colaboração com 
Fondazione Il Bisonte, Florença, Itália



Como processo de pesquisa de 
residência remota no primeiro ciclo de 
2020 no Pivô, decidi criar um podcast 
chamado Pivote. 

Periodicamente, apresentei episódios 
novos contendo exercícios de contos 
homoeróticos gravados e editados por 
mim seguidos, eventualmente, por 
entrevistas a escritores, curadores e 
artistas. 

O podcast me permitiu juntar dois 
assuntos que sempre permearam o meu 
processo: a literatura e o erotismo.

PIVOTE, 2020
Pivô, São Paulo, BR [residência]



PIVOTE, 2020 - continua
Áudio
Entre 5’ – 60’ 

Disponível no link:
https://open.spotify.com/show/7lqyvjC4MBpYhtVsNQJLci

https://open.spotify.com/show/7lqyvjC4MBpYhtVsNQJLci


Programa Aberto do Pivô: leitura com os poetas Fabiana Faleiros, Ricardo Domeneck e Verónica Yattah
Disponível no link: https://www.matheuschiaratti.com/pivote

https://www.matheuschiaratti.com/pivote


Amores falidos, volúveis e frágeis, 
desejos expressivos e velados; memórias 
de corpos, momentos e viagens, do Brasil 
caipira, religioso, dos seus enfeites e 
procissões coexistem ao lado de 
referências da literatura, da história da 
arte e da arte contemporânea e se fundem 
no campo pictórico de Chiaratti. 

Umbigo do Desejo,  primeira 
exposição individual do artista no Brasil, 
traz na forma de construções subjetivas 
livres, vivências e lembranças tornadas 
imagens cifradas, reinventando, entre 
abstração e figuração, histórias dentro da 
história.

A articulação de elementos na forma 
de rebus evoca uma construção técnica, 
quase cinematográfica da imagem. A 
proposta possibilita a captura e a

Umbigo do Desejo, 2019
Quadra, Rio de Janeiro, BR [solo]
Curadoria Julie Dumont

revelação de uma essência maior daquilo 
que o olhar consegue capturar, dialogando 
assim com os conceitos desenvolvidos por 
Walter Benjamin a respeito da fotografia e 
do cinema que talvez não à toa 
constituíram a formação e o foco do 
artista antes de se dedicar à pintura.

Na sua pintura, as lembranças 
íntimas estão tratadas como segredos e, 
portanto, guardadas com cuidado. Assim 
como no percurso da obra do artista, a 
exposição está construída na forma de um 
diário e desvela num emaranhado de 
formas e símbolos a ambiguidade dos 
sentimentos e situações de mundos 
intrincados e afetivos. Nesta construção, a 
imagem e a linguagem se condensam e 
abrem, apesar do enredo formado, uma 
fenda onde o indizível aparece. 
Julie Dumont



CPL, 2018, Óleo e acrílica sobre tela, 150 x 195 cm



Caixeta, 2015-2019 é um trabalho composto por
mais de 600 páginas impressas de conversas de
WhatsApp entre mim e meu namorado à época.
Ambos personagens são nomeados folha a folha e
compartilham nuances de humor, expectativas,
declarações e brigas. Ao fim, a relação de um
pouco mais de 6 meses é resumida em páginas
acopladas em uma caixa de acrílico à disposição
do espectador. A apresentação é sobre uma
prateleira de madeira para leitura do público.





CAIXETA, 2015-2019 
Impressão sobre papel de conversas de WhatsApp com ex-namorado em caixa de acrílico
10 x 36 x 27 cm
Edição de 5 + 1 AP

Clique no link para ler um trecho (em Português):
https://issuu.com/chiaratti/docs/trecho_caixeta

https://issuu.com/chiaratti/docs/trecho_caixeta


Durante a minha estadia de um mês 
na residência Palazzo Monti em Brescia, 
na Itália, me debrucei sobre as leituras da 
obra e biografia do poeta francês Arthur 
Rimbaud (1854-1891), com ênfase à 
história do seu famigerado e tumultuoso 
caso amoroso com o poeta Paul Verlaine 
(1844-1896). 

Intitulado rivolvita, o projeto 
apresentava além de poemas, pinturas, 
desenhos em acrílica, óleo, carvão e lápis 
em obras que retratavam livremente 
personagens da biografia de Rimbaud, 
paisagens inventadas de seu autoexílio na 
África. Ao final da residência, fiz uma 
“peregrinação” à cidade natal do poeta, 
Charleville-Mézières, na França.

rivolvita, 2018
Palazzo Monti, Brescia, IT [residência]



BRIXIA, 2018
Acrílica sobre linho
280 x 500 cm

Fachada do Palazzo Monti



Vista da instalação



Vista da instalação



SKETCHBOOK II 
RIMBAUD VERLAINE RIVOLVITA, 2018 

Acrílica e carvão sobre linho
150 x 140 cm





AUTORRETRATO EM CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 2018, Fotografia em emulsão de prata, Edição de 3+2 AP



arte_passagem é a ocupação 
artística de uma vitrine na Galeria das 
Artes, no centro de São Paulo, onde 
periodicamente um artista é convidado a 
intervir através de propostas que 
dialoguem com o entorno do centro da 
cidade. Para a minha intervenção, me 
baseei em pesquisa na poesia dos 
escritores marginais da década de 1960-
70, Roberto Piva (1937-2010) e Claudio 
Willer (1940), que viviam a cidade como 
elemento disparador da criação a partir de 
encontros e deambulações pelo centro, 
pautados, sobretudo, pelo conceito do 
“Acaso Objetivo”, do Surrealismo.

Nesse sentido, criei uma vitrine que
instigava o espectador a percorrer o
entorno da galeria e a observar objetos
simbólicos escondidos ao transeunte
desatento (o leão mitológico de São

Hotel Esfinge, 2018
arte_passagem, São Paulo, BR [solo]

Marcos na esquina da r. 7 de Abril com a 
r. Bráulio Gomes e a estátua de Dante 
Alighieri, na Praça Dom José Gaspar). A 
pintura Esfinge, disposta na vitrine, não só 
simbolizava essa descoberta, bem como 
reproduzia um desenho misterioso 
encontrado nas imediações e replicado em 
pinturas coloridas e soltas pelo centro, que 
ao passar do tempo foram carregadas 
espontaneamente para outras ruas e 
avenidas da cidade.

A exposição abriu concomitante a 
uma Aula Aberta sobre o “Acaso Objetivo” 
com o poeta Claudio Willer na livraria
Tapera Taperá, em São Paulo.

Disponível neste
link:https://www.facebook.com/404602946397359
/videos/467562563747120/?__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_card

https://www.facebook.com/404602946397359/videos/467562563747120/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card




Uma das pinturas da Esfinge na região da Praça da República, São Paulo, 2018



ROBERTO PIVA
PIAZZAS, livro de poesias
Publicado pela Kairós, 1980.
Na capa, a fotografia da estátua de 
Dante, na Praça Dom José Gaspar. 
Exatamente no mesmo lugar
onde foi encontrado o 
desenho anônimo da Esfinge

arte_passagem, São Paulo



Dante com a pintura da Esfinge,
Praça Dom José Gaspar

arte_passagem, São Paulo





EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS [selecionadas]
2022 Pau Lavrado, Quadra, São Paulo
2022 Fortuna Balnearis, Edicola Radetzky, Milão
2019 Umbigo do Desejo, Quadra, Rio de Janeiro
2018 Hotel Esfinge, arte_passagem, São Paulo
2014 Para espantar fantasmas, Prefeitura de Birigui

EXPOSIÇÕES COLETIVAS [selecionadas]
2022 Vai na Fé, Museu de Arte Sacra, São Paulo
2022 O Paraíso dos Marrecos, FONTE, São Paulo
2022 Heat, Quadra, Rio de Janeiro
2021 Male Nudes: a salon from 1800 to 2021, 
Mendes Wood DM, São Paulo
2021 Brisa, Quadra, São Paulo
2021 Prossimamente, Bari, Italy
2020 Palazzo Monti: Transatlantico, Mana 
Contemporary, New Jersey, USA 
2020 Suave coisa nenhuma, OMA Galeria, São 
Bernardo do Campo, Brasil
2019 Pazzo Palazzo, Palazzo Monti, Brescia, Itália
2019 Galerie21, Livorno, Itália
2018 46º Salão de Arte Contemporânea Luiz 
Sacilotto, Santo André, Brasil
2018 O Maravilhamento das Coisas,
Galeria Sancovsky, São Paulo
2015 Uno. Convoi, Buenos Aires, Argentina
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RESIDÊNCIAS E PRÊMIO
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PUBLICAÇÕES
2021 Firmeentão, Editora Primata, São Paulo
2014 Alma Fuerte, Sta Rosa Editora, Buenos Aires
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2021-22 Ateliê 397, São Paulo
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Geiger, SESC Avenida Paulista, São Paulo
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2016-17, 22, Oficina de Escrita Criativa com
Marcelino Freire. Centro Cultural b_arco, São Paulo
2016 Estudos curatoriais. Galciani Neves, José 
Augusto Ribeiro, Benjamin Seroussi, Videobrasil

2010 Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
2007-2012 Imagem e Som, Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar)


