










TRAVA NA POSE
Thiago de Paula Souza

“Trava na pose, oi oi
Chama no zoom dá um close
Trava na pose, éh
Ela chama no zoom dá um close.”
DJ Patrick Muniz, MC Topre, DJ OLLIVER

Provavelmente há 20 anos seria inimaginável pensar o papel que 
as redes sociais e os celulares ocupariam no nosso cotidiano e 
em nossas práticas de socialização. De um objeto de 
comunicação de luxo, em poucos anos, com os recentes 
avanços tecnológicos, ele adquiriu não apenas um status 
popular, mas também passou a ser responsável por boa parte 
das nossas tarefas diárias, tornando-se um mediador por 
excelência. Essa popularização aconteceu em paralelo a um 
momento peculiar na história do Brasil, visto que foi também ao 
longo dos últimos anos que acompanhamos milhões de 
brasileir_s acessando caminhos que pareciam apontar para uma 
vida mais próspera, subvertendo condições seculares de 
degradação. Esses caminhos haviam sido imaginados anos e 
anos antes de nós chegarmos aqui, por todas aquelas pessoas 
que lutaram para que o futuro ou o nosso presente fosse menos 
marcado pela violência que aterrorizava suas vidas.

A implementação de políticas afirmativas nas  principais 
universidades do país, fez com que o acesso a elas se 
tornasse um pouco mais democrático, resultando em uma 
mudança radical do perfil d_s estudantes, especialmente um 
aumento significativo da presença de pessoas negras e 
indígenas. A presença dessas pessoas nessas instituições 
somadas às redes sociais foi fundamental para a maneira 
como o conhecimento passou a ser produzido e 
compartilhado - qualquer uma delas, com um celular, poderia 
através do Twitter, do quase falecido Facebook ou do 
Instagram, apresentar outras perspectivas sobre o estar 
nesse mundo e questionar a perversidade do monopólio da 
verdade, até então salvaguardado por uma elite (intelectual) 
branca. As redes sociais foram importantes agentes nesse 
processo, operando como trampolins para a difusão de 
conteúdos, e também possibilitaram improváveis conexões 
ao promoverem a visibilidade de pesquisas e práticas 
artísticas. Jovens negr_s, indígenas e periféric_s, ensaiando 
outras formas de sociabilidade,  abriram brechas e de 
maneiras mais acessíveis, passaram a pautar toda uma série 
de discussões, que antes estavam mais restritas a círculos 
acadêmicos.



Essa guinada de narrativas também reverberou na produção e 
circulação de  imagens. O humor dos memes se estabeleceu 
como um elemento de crítica social e política, artistas se 
beneficiaram da visibilidade das plataformas digitais, e as 
selfies produziram novas e instantâneas formas de 
autorrepresentação, tornando-se uma parte onipresente da 
cultura visual contemporânea. Também possibilitaram que 
grupos historicamente marginalizados produzissem suas 
representações de si,  difundindo discussões críticas sobre 
padrões estéticos.

Na sua primeira exposição individual na Portas Vilaseca 
Galeria, intitulada Selfie, Rafael Baron reflete sobre o papel que 
o autorretrato digital adquiriu em nossas vidas, e pinta suas 
personagens - aparentemente a maioria delas é negra - em 
diversas situações e em diferentes formatos, porém todas em 
grandes dimensões. O colorido das composições das telas se 
assemelha a pixels ou glitches - vemos suas personagens 
representadas com os traços que já se tornaram 
característicos da pintura do artista - figuras humanas com 
grossos lábios em tons vermelhos e marcantes olhos escuros, 
quase cerrados. Ora sozinhas, como em “Fernanda” e “Aline”, 
ora em momentos de intimidade com possíveis amores, como 
em “Rodrigo e Helena” ou com amigas como em "Iguaçuanas", 
em todas as cenas criadas pelo artista suas personagens 
estão posando para selfies.  

Em algumas delas o celular se torna mais um elemento 
visível da composição, como em “Carla”, trabalho em que o 
chassi assume a forma do corpo da personagem, ou em 
“Sophia”, retratada em uma tela circular com o fundo azul, 
em que vemos a icônica maçã da Apple na capa de proteção 
do celular, nos lembrando que se em algum momento a 
internet chegou a ser um campo experimental utópico para a 
difusão de ideias, hoje não passa de mais um espaço 
colonizado, dessa vez, pelas grandes corporações de 
tecnologia. Ao adicionar o celular no plano, Baron produz um 
novo dado de leitura para aquelas imagens, talvez aquelas 
personagens não estejam apenas se auto-fotografando,  
mas também direcionando o foco de suas câmeras  para o 
próprio espectador, recusando a possibilidade de serem 
apenas contempladas.

Rafael Baron faz parte de um grupo de jovens artistas 
brasileir_s que se beneficiou dos avanços tecnológicos e de 
toda essa nova cadeia de sociabilidade digital que agora 
organiza parte das nossas relações. Ainda criança participou 
de  oficinas de desenhos, e no final de sua  adolescência 
começou a experimentar com a pintura. Suas primeiras 
referências foram as tradicionais figuras que compõem a 
narrativa oficial da história da arte, e ao se apropriar  da 
linguagem da pintura figurativa, assim como muitos outr_s 
artistas de sua geração, Rafael rearticula questões sobre 
representação e visibilidade, construindo, ao seu modo, um 
repertório imagético futuro.

   



RAFAEL BARON
Julia e Pedro, 2021
Acrílica sobre espelho
120 x 100 cm
Edição: única









RAFAEL BARON
Sophia, 2021
Acrílica e colagem sobre tela
120 x 120 cm
Edição: única



RAFAEL BARON
Sábado à noite, 2021
Acrílica e colagem sobre tela
180 x 160 cm
Edição: única









RAFAEL BARON
Carla, 2021
Acrílica sobre tela
124 x 60 cm
Edição: única









RAFAEL BARON
Penélope e Matisse, 2021
Óleo sobre sobre tela
150 x 150 cm
Edição: única







RAFAEL BARON
Rafaela e Tatiana, 2021
Acrílica sobre tela
180 x 200 cm
Edição: única





RAFAEL BARON
Daiana e João, 2021
Acrílica sobre tela
150 x 150 cm
Edição: única





RAFAEL BARON
Rodrigo e Helena, 2021
Acrílica sobre couro sintético
120 x 100 cm
Edição: única





RAFAEL BARON
Fernanda, 2021
Acrílica e colagem sobre couro sintético
120 x 110 cm
Edição: única







RAFAEL BARON
Aline, 2021
Acrílica sobre tecido veicular
200 x 180 cm
Edição: única



RAFAEL BARON
Souveniers, 2021

Acrílica sobre jeans
80 x 100 cm
Edição: única











RAFAEL BARON
Friends, 2021
Acrílica sobre tela
150 x 150 cm
Edição: única





RAFAEL BARON
Iguaçuanas 2, 2021
Acrílica sobre espelho de camarim
180 x 180 cm
Edição: única





RAFAEL BARON
Diego, 2021
Acrílica sobre espelho de camarim
180 x 180 cm
Edição: única



RAFAEL BARON (1986 - Nova Iguaçu, RJ. Vive e trabalha 

entre Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, RJ) é graduado em 

Teologia, pela FAECAD, e possui formação em Fotografia e 

Fotografia de Estúdio pelo SENAC (RJ). Estudou Desenho 

(com Sérgio Dias), Pintura (com Celso Mathias) e História 

da Arte (com Thiago Martins). Também frequentou cursos 

livres na Escola de Artes Visuais do Parque Lage - EAV - RJ. 

Na sua prática artística, desenvolve estudos e pesquisas 

sobre a pintura figurativa, com um olhar para a poética 

contemporânea. Seu trabalho parte da leitura da figura 

humana, por meio da qual detecta as subjetividades da 

personalidade de cada indivíduo, buscando características 

singulares no processo de criação de seus personagens. Na 

sua pesquisa, aborda problemáticas do preconceito social, 

racismo, LGBTfobia, misoginia, etc. Defende a arte como 

uma poderosa ferramenta de comunicação, que possa 

contribuir para uma vivência social harmoniosa. Ao propor 

um diálogo aberto sobre a tolerância e a representatividade, 

o artista convida o espectador a uma coautoria com cada 

um de seus personagens.

Rafael foi o vencedor do concurso “Garimpo” no biênio 

2019/2020. Promovido pela revista Dasartes, é voltado 

para artistas brasileiros em fase de consolidação de 

carreira que nunca tenham tido uma individual em uma 

instituição de arte. Em 2021, Rafael apresentou seus 

trabalhos pela primeira vez fora do Brasil. Em Los 

Angeles (EUA), apresentou a individual “Entitled”, no 

espaço The Cabin; e também participou das mostras 

coletivas “Roll with It”, na galeria  Scott Miller Project, 

em Birmingham (Alabama) e “Fragmented Bodies III”, 

na albertz benda gallery, em Nova York, onde também 

está programada uma exposição individual em 2022. 

Em 2021, o artista foi comissionado para participar da 

exposição coletiva "Crônicas Cariocas", no MAR - 

Museu de Arte do Rio, onde apresenta um painel com 

quarenta pinturas em pequeno formato, além de duas 

telas em médio formato. Seus trabalhos fazem parte 

de coleções privadas no Brasil e no exterior, e também 

da coleção institucional do Museu de Arte do Rio.



THIAGO DE PAULA SOUZA (1985 - Taboão da Serra, SP. Vive 

e trabalha em São Paulo, SP) é curador e educador 

licenciado em Ciências Sociais, pela Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). Atualmente, é doutorando do programa 

de Prática Artística da Academia de Artes e Design da 

Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Participou do 

programa  Propositions  for Non-Fascist-Living [ Proposições 

para uma vida não fascista ], organizado pela bak 

(base voor actuele kunst), em Utrecht, Países Baixos, onde 

tambem fez a curadoria de Tony Cokes - To live as equals 

(Viver como iguais). Com a curadora Gabi Ngcobo, criou a 

plataforma  I’ve  Seen  Your  Face  Before [ Já vi seu rosto 

antes ], parte do projeto Ecos do Atlântico Sul, do 

Goethe-Institut São Paulo. Em 2018, também com Gabi 

Ngcobo, integrou a equipe curatorial da 10a Bienal de 

Berlim, intitulada We Don’t Need Another Hero [ Não 

precisamos de outro herói ]. É co-curador com Diane Lima e 

Beatriz Lemos da exposição “O rio é uma serpente”, 3ª 

Trienal de Artes do SESC-Sorocaba - atualmente em cartaz -, 

e advisor para o 58th Carnegie International.
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