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Letícia Lopes

Capa [cover]: Flirting with enigma, 2021
Óleo sobre linho [Oil on linen], 100 × 120 cm

Formada em Artes Visuais na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, a artista 
participa de mostras individuais e coletivas 
no Brasil e no exterior desde 2013. Seu 
trabalho, desenvolvido sobretudo na 
plataforma da pintura, já integra o acervo 
permanente do Museu de Arte Contemporânea 
do Rio Grande do Sul (MAC-RS).
 O trabalho de Lopes consiste em 
investigar estratégias visuais capazes 
de propor ambiguidades de percepção, seja 
entre noções de realidade ou de possíveis 
ficções. Em sua pesquisa, considera teorias 
antropológicas que especulam sobre as 
origens da pintura e do desenho, e as 
proximidades entre pensamento simbólico 
e crenças místicas, além da construção de 
linguagem que adviu do entendimento do poder 
atribuído à imagem, quando em um possível 
“cenário ritual”. 

Holding a BA in Visual Arts from the 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
the artist participates in group and solo 
exhibitions in Brazil and abroad since 2013. 
Her work, developed mainly on painting, 
already integrates the permanent collection 
of Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande 
do Sil (MAC-RS, Porto Alegre, Brazil).
 Lopes’ work consists in investigating 
visual strategies capables of proposing 
perception ambiguities, through the notions 
of reality or of possible fictions. In her 
research, she considers anthropological 
theories that speculate about the origin of 
painting and drawing, and the proximities 
between symbolic thought and mystical 
beliefs, besides the construction of language 
that came from the understandment of the 
power given to the image, when in a possible 
“ritual scenario”.  
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Procissão, 2022
Óleo sobre linho [Oil on linen], 100 × 200 cm
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Fundo, 2022
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 180 × 130 cm
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06
Anima, 2022
Exposição individual [Solo exhibition]; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de Estúdio Em Obra.
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Interior, 2022
Óleo sobre linho [Oil on linen], 120 × 200 cm

07





09
Anima, 2022
Exposição individual [Solo exhibition]; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de Estúdio Em Obra.
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Good luck charm, 2022
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 50 × 30 cm
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Banquetinho, 2022
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 40 × 60 cm
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Anima, 2022
Exposição individual [Solo exhibition]; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de Estúdio Em Obra.
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Sem título, da série Measuring my own cross, 2022
Óleo sobre linho [Oil on linen], 30 × 20 cm
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Anima, 2022
Exposição individual [Solo exhibition]; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de Estúdio Em Obra.
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Sem título, da série Measuring my own cross, 2022
Óleo sobre linho [Oil on linen], 30 × 20 cm
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Sem título, da série Measuring my own cross, 2022
Óleo sobre linho [Oil on linen], 30 × 20 cm
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Anima, 2022
Exposição individual [Solo exhibition]; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de Estúdio Em Obra.
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Suspensão, 2020
Óleo sobre linho [Oil on linen], 120 × 90 cm
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Poder furar minha barriga no teu delírio, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 120 × 100 cm
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O homem sem defeitos, 2020
Óleo sobre linho [Oil on linen], 70 × 30 cm
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Aparição (eu preciso saber interpretar os sinais) #19 e #20, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], políptico de 20 quadros [polyptych on 20 canvases], 30 × 20 cm cada [each]  
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Aparição (eu preciso saber interpretar os sinais) #3, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], políptico de 20 quadros [polyptych on 20 canvases], 30 × 20 cm cada [each]  
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Aparição (eu preciso saber interpretar os sinais) #4, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], políptico de 20 quadros [polyptych on 20 canvases], 30 × 20 cm cada [each]  
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Aparição (eu preciso saber interpretar os sinais) #10, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], políptico de 20 quadros [polyptych on 20 canvases], 30 × 20 cm cada [each]  
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Aparição (eu preciso saber interpretar os sinais) #2, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], políptico de 20 quadros [polyptych on 20 canvases], 30 × 20 cm cada [each]  
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Alvo (isto é uma dedicatória), 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], díptico [diptych], 50 × 60 cm cada [each]
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Cobra levitando, 2020
Óleo sobre linho [Oil on linen], 116 × 80 cm
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Caçando carneiros XXIII, 2016
Acrílica sobre tela [Acrylic on canvas], 130 × 110 cm
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Cabecinhas de Vênus, 2020
Óleo sobre linho [Oil on linen], 40 × 50 cm
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Flirting with enigma, 2021
Óleo sobre linho [Oil on linen], 100 × 120 cm

37





Pintura para imagem rupestre 0 - Acontece ao anoitecer, 2018
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 200 × 180 cm
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Pintura para secador de garrafas do Duchamp, 2018
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 50 × 40 cm
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Há truques, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 80 × 100 cm
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Legitimando o transe, 2020
Óleo sobre linho [Oil on linen], 60 × 50 cm
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To begin the S by the lower curve, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 100 × 80 cm
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Hécate, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 200 × 150 cm
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Pintura para imagem rupestre (caça) - Moby Dick ou o Leviatã, 2018
Óleo e acrílica sobre tela [Oil and acrylic on canvas], 130 × 150 cm
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Encarnación, 2020
Óleo sobre linho [Oil on linen], 60 × 50 cm
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Vox grave II, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 70 × 100 cm
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Pintura para aparição II, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 120 × 80 cm
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Pintura para imagem rupestre (conflito/ritual) - machadinha Olmeca, 2018
Acrílica e óleo sobre tela [Acrylic and oil on canvas], 35 × 24 cm
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Pintura para aparição III - O santo guerreiro contra o dragão da maldade, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 50 × 40 cm
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Pintura para aparição IV - O santo guerreiro contra o dragão da maldade, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 50 × 40 cm
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Serendipity, 2017
Acrílica e massa acrílica sobre tela [Acrylic and acrylic putty on canvas], 90 × 90 cm
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Magia/eu acredito no mito da origem da pintura e Contato/eu ainda acredito no mito da origem da pintura, 2018
Óleo sobre tela [Oil on canvas], díptico [diptych], 120 × 90 cm cada [each]
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Sem título, da série Cadelas - Amor rápido, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 20 × 30 cm
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Sem título, da série Cadelas - Amor rápido, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 20 × 30 cm
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Sem título, da série Cadelas - Amor rápido, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 20 × 30 cm
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Sem título, da série Cadelas - Amor rápido, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 20 × 30 cm
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Sem título, da série Cadelas - Amor rápido, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 20 × 30 cm
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Sem título, da série Cadelas - Amor rápido, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 20 × 30 cm
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Sem título, da série Cadelas - Amor rápido, 2020
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 20 × 30 cm
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Figura 1, da série Ruína, Naufrágio, Fúria (Eu vi algo acontecendo, e tudo que eu tinha virou pó. Mas eu continuei existindo), 2017
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 70 × 70 cm
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Pintura para imagem rupestre (ritual/sexo) - Escultura pré-colombiana, 2017
Acrílica e óleo sobre tela [Acrylic and oil on canvas], 100 × 70 cm
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Putinha, 2020
Água sanitária sobre veludo alemão [Bleach on German velvet], 80 × 60 cm
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Pintura para imagem rupestre (sexo) - Vênus helênica sobre fotografia de editorial, 2018
Óleo sobre tela [Oil on canvas], 120 × 100 cm

69





De sombras e sonhos

 “Porque tudo canta e cantar é imenso” - Herberto Helder

A artista não se interessa pelas imagens nítidas e é 
de se supor que nas paisagens tomadas pelo sol, como a 
vista da praia ou do mar se perdendo na lonjura, como as 
ilhas, restingas, montanhas e até icebergs, prefira as 
miragens oscilantes produzidas pela separação entre as 
massas invisíveis de ar frio e quente, o assim chamado 
efeito “Fata Morgana”, que refrata a luz fazendo com que 
na distância o mundo flutue e dissolva-se. O interesse 
de Letícia Lopes, pende para as sombras e sonhos, para 
aquilo que não se sabe ao certo o que seja. E o que são as 
imagens sonhadas, qual sua substância? Provenientes do 
visto e vivido, a modalidade de imagens provenientes dos 
sonhos, mesmo quando cristalinas, são sempre anuviadas, 
organizam-se em encadeamentos truncados, aparentemente 
desconexos, arrastadas que são pelo “incompreensível 
vento do destino”, como sugere o narrador de “Breve 
romance de sonho”, obra prima de Arthur Schnitzler, o autor 
mais respeitado por Freud – não fora ele o responsável 
por “A interpretação dos sonhos” –, fonte de “De olhos bem 
fechados”, de Stanley Kubrick, todas as três certamente 
apreciadas pela nossa artista.
 Possível prova disso é “Fundo”, tela grandiosa e 
soturna (180 × 130 cm), em cuja extremidade inferior, 
percebe-se uma pessoa deitada – uma mulher?, admitamos 
que seja uma mulher – ao lado de uma cama sobre a qual 

está uma máscara. Pesa sobre ambos, figura e máscara, 
sendo esta mais clara, mais identificável do que aquela, 
uma faixa escura como um mar convulso dentro da noite. 
Vagas de azul profundo espicham-se de lado a lado 
interrompidas por vestígios esmaecidos de brancos, 
amarelos e vermelhos arroxeados. Acima dessa faixa, a 
partir de uma linha de horizonte indecisa, ergue-se um céu 
azul claro, atravessado por um amarelo pálido, dentro do 
qual entrevê-se um disco solar. A dupla – mulher e máscara 
– submersa no plano mais fundo da tela, que também é o do 
sono, não recebe nada dessa elevação. E aí convém pensar 
no título. No dessa pintura e no das outras apresentadas 
– “Procissão”, “Interior”, etc – para se concluir que seu 
interesse por imagens cambiantes estende-se às palavras; 
examina as palavras, sopesa-as até o ponto em que elas 
rompem seu compromissos com significados unívocos, 
ganham autonomia e carne, e passam à esfera da sugestão. 
Não são mais janelas transparentes, no mínimo basculantes, 
acenam com profusões de significados.
 “Fundo”? Afinal, a que a artista se refere? À tonalidade 
azul dominante da tela, cor sóbria e retraída? E ao seu 
protagonismo, ampliado por intermédio das pinceladas 
grossas, liberadas de um tratamento funcional? Ou ao 
plano inferior da tela, no qual jazem mulher e máscara? 
Ou seria ainda o que resta adormecido em cada um de nós, 
o canto mais recôndito, indeterminado, a salvo até mesmo 
da nossa vontade de compreensão? Resta ainda, e não menos 
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importante, a sonoridade, a gravidade da letra “u”, que 
dá concavidade à palavra, levando-a, a quem a lê ou fala, 
a ressoar em extratos ainda mais subterrâneos. Essas 
possibilidades, esses caminhos em aberto, são recorrentes 
em seus trabalhos, recursos ciosamente cultivados pela 
artista. 
 Letícia pensa como poeta, como tal ocupa-se em 
arrancar palavras e imagens de servidões indevidas, 
visões simplificadoras de um mundo complexo e misterioso. 
Comecei o texto aludindo ao efeito “Fata Morgana” e aos 
sonhos, mas como se pode depreender a partir de um breve 
exame do título de uma das obras, a coisa vai além. 
De onde vêm os animais protagonistas de “Procissão”? 
De imediato pensei em uma pequena alcateia de lobos-
guarás, animal símbolo da fauna brasileira, com sua 
pelagem amarelo-avermelhada, suas patas longilíneas 
elegantemente revestidas de preto. Em seguida notei a 
possível presença de hienas, conferindo dubiedade à cena, 
jogando por terra uma hipótese ingenuamente realista. 
O que seria uma cena extraída de um desses deliciosos 
documentários da vida animal, converte-se repentinamente 
na soldadura de cenas distintas, retiradas de contextos 
distintos. Falando de contextos, de onde mesmo vem essa 
lâmina d’água onde o bando de bichos chapinha as patas? 
A imagem tem um quê de sonho: espreitamos um desfile – 
uma procissão –  de bichos dentro da noite profunda; um 
pequeno milagre sob a forma de vidas construídas a base 

de pinceladas rápidas e cores contrastantes, acendendo 
a escuridão, iluminando o chão líquido; um véu movente e 
diáfano que de algum modo remonta a surpresa ancestral de 
apreender o dado selvagem circulando a nossa volta.
 Letícia é uma colecionadora de imagens e objetos: “Eu 
caminho muito, por toda parte e sempre que posso. Entro 
em todo e qualquer lugar que venda livros ou objetos 
obsoletos (essa palavra eu tolero, mas não aplico), 
antiguidades, tralhas (essa palavra eu adoro), de outras 
pessoas, outros tempos.” Entende-se o porque dessa reação 
ao termo obsoleto: os objetos não cessam. O memorável 
Herberto Helder, poeta entre os preferidos da artista, 
alerta em seu poema “Não toques nos objetos imediatos”: 
“Uma jarra com um crisântemo transparente / tem um tremor 
oculto”. A artista toma imagens e objetos e os vai reunindo, 
arranjando-os com apuros cenográficos sobre tecidos 
estampados como um palco ou como um estudioso da escola 
de Warburg, menos interessado em organizações por família 
e similaridades, e mais no entrechoque formal e simbólico 
das tralhas coletadas. Cada objeto e imagem, de uma colher 
a uma carta de tarô, carrega consigo uma miríade de 
significados, de tal modo que a sobreposição, justaposição 
e aproximação mútua abre perspectivas insuspeitadas, faz 
ressoar cantos imemoriais. Trata-se de um equívoco supor 
que objetos sejam triviais, até mesmo o mais corriqueiro 
coelho de porcelana, fabricado com o intuito simples de 
decorar uma mesa, nasceu do fascínio pela natureza, da 
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percepção do nosso enredamento recíproco com ela. Daí a 
enigmática série de pequenas telas onde sempre uma figura 
humana com os braços abertos recebe sobre as costas a 
representação de um animal. Hoje em dia que a tatuagem 
virou um procedimento comum, valeria a pena discutir os 
fundamentos mítico-religiosos dessa prática, que em parte 
faz da própria pele a superfície em que se apresenta os 
valores que se pretende cultuar.
 Num tempo como o que vivemos, em que a literalidade 
dos reality shows e das guerras viraram uma atração maior, 
Letícia Lopes evita os argumentos solares, defendendo o 
mistério e o enigma como princípios do que efetivamente 
importa.

Fevereiro, 2021
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Of shadows and dreams

 “Because everything sings and singing is immense [Porque 
tudo canta e cantar é imenso]” - Herberto Helder

The artist is not interested in clear images and it is to be 
assumed that in landscapes taken by the sun, such as the 
view of the beach or the sea getting lost in the distance, 
such as islands, sandbanks, mountains and even icebergs, 
she prefers the oscillating mirages produced by the 
separation between the invisible masses of cold and hot 
air, the so-called “Fata Morgana” effect, which refracts 
light causing the world to float and dissolve in the 
distance. Letícia Lopes’ interest leans towards shadows 
and dreams, towards what is not known for sure. And what 
are dreamt images, what is their substance? Coming from 
what has been seen and experienced, the modality of images 
coming from dreams, even when crystalline, are always 
clouded, they are organized in truncated, apparently 
disconnected chains, dragged by the “incomprehensible 
wind of destiny”, as the narrator of “Traumnovelle”, 
a masterpiece by Arthur Schnitzler, the author most 
respected by Freud – he was not responsible for “The 
Interpretation of Dreams” –, source of Stanley Kubrick’s 
“Eyes Wide Shut”, all three certainly appreciated by our 
artist.
 A possible proof of this is “Fundo”, a grand and gloomy 
canvas (180 × 130 cm), at the lower end of which one can 
see a person lying down – a woman? let’s say it’s a woman 

- beside on bed where lays a mask. It weighs on both figure 
and mask, the latter being lighter, more identifiable than 
the former, a dark band like a convulsing sea in the night. 
Waves of deep blue stretch from side to side, interrupted 
by fading traces of whites, yellows and purplish reds. 
Above this band, from an uncertain horizon line, rises 
a clear blue sky, crossed by a pale yellow, within which 
a solar disk can be glimpsed. The duo – woman and mask – 
submerged in the deepest plane of the canvas, which is 
also that of sleep, receives nothing from this elevation. 
And then think about the title. In this painting and in 
the others presented – “Procissão”, “Interior”, etc – to 
conclude that her interest in changing images extends 
to words; examines the words, weighs them up to the point 
where they break their commitment to univocal meanings, 
gain autonomy and flesh, and pass into the sphere of 
suggestion. They are no longer transparent windows, 
at least tilting ones, they beckon with profusions of 
meanings.
 “Fundo”? After all, what is the artist referring 
to? To the dominant blue hue of the canvas, sober and 
withdrawn? And to its protagonism, amplified through 
thick brushstrokes, freed from a functional treatment? Or 
to the lower plane of the canvas, on which lie woman and 
mask? Or is it still what remains dormant in each of us, 
the most hidden, undetermined corner, safe even from our 
will to understand? There is still, and no less important, 
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the sonority, the gravity of the letter “u”, which gives 
concavity to the word, leading it, to those who read or 
speak it, to resonate in even more subterranean extracts. 
These possibilities, these open paths, are recurrent in 
her works, resources jealously cultivated by the artist. 
 Letícia thinks like a poet, as she dedicates herself 
to extract words and images from undue servitude, 
simplifying visions of a complex and mysterious world. 
I started the text alluding to the “Fata Morgana” effect 
and dreams, but as can be seen from a brief examination 
of the title of one of the works, the thing goes further. 
Where do the protagonist animals of “Procissão” come 
from? I immediately thought of a small pack of maned 
wolves (“lobos-guarás”), an animal that is a symbol 
of Brazilian fauna, with its reddish-yellow fur, its 
elongated paws elegantly covered in black. Then I noticed 
the possible presence of hyenas, lending dubiousness 
to the scene, throwing a naively realistic hypothesis 
to the ground. What would be a scene taken from one of 
those delicious documentaries of animal life, suddenly 
becomes the welding of different scenes, taken from 
different contexts. Speaking of contexts, where does 
this water slide where the flock of animals splash their 
paws come from? The image has something of a dream: we 
watch a parade – a procession – of animals in the deep 
night; a small miracle in the form of lives built on quick 
brushstrokes and contrasting colors, lighting up the 

darkness, illuminating the liquid floor; a moving and 
diaphanous veil that somehow goes back to the ancestral 
surprise of apprehending the wild data circulating around 
us.
 Letícia is a collector of images and objects: “I walk 
a lot, everywhere and whenever I can. I go anywhere that 
sells books or obsolete objects (that word I tolerate, 
but I don’t apply), antiques, junk (that word I love), from 
other people, other times.” The reason for this reaction 
to the obsolete term is understandable: objects do not 
cease. The memorable Herberto Helder, one of the artist’s 
favorite poets, warns in his poem “Não toques nos objetos 
imediatos” (“Do not touch immediate objects”): “Uma jarra 
com um crisântemo transparente / tem um tremor oculto” 
(“A vase with a transparent chrysanthemum / has a hidden 
tremor”). The artist takes images and objects and brings 
them together, arranging them with scenographic precision 
on printed fabrics like a stage or like a scholar of the 
Warburg school, less interested in organizations by family 
and similarities, and more in the formal and symbolic 
clash of the junk collected. Each object and image, from a 
spoon to a tarot card, carries with it a myriad of meanings, 
in such a way that the superposition, juxtaposition and 
mutual approximation open unsuspected perspectives, 
makes immemorial songs resonate. It is a mistake to assume 
that objects are trivial, even the most common porcelain 
rabbit, made for the simple purpose of decorating a table, 
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was born out of a fascination with nature,
perception of our reciprocal entanglement with it. Hence 
the enigmatic series of small canvases where a human 
figure with open arms always receives the representation 
of an animal on its back.
 Nowadays, when tattooing has become a common 
procedure, it would be worth discussing the mythical-
religious foundations of this practice, which in part 
makes the skin itself the surface on which the values   that 
are intended to be worshiped are presented. In a time like 
the one we live in, in which the literality of reality shows 
and wars have become a major attraction, Letícia Lopes 
avoids solar arguments, defending mystery and enigma as 
principles of what actually matters.

February, 2021
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Anima, 2022
Exposição individual [Solo exhibition]; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de Estúdio Em Obra.
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Letícia Lopes
Exposições individuais [Solo exhibitions]

2022 Anima, VERVE; São Paulo, SP, Brasil;
2021 Overnight Operations, SP-ARTE, VERVE; São Paulo, SP, Brasil;
2019 I wanna be adored, Centre Intermondes; La Rochelles, França;
2018 Por uma graça alcançada, Prêmio Novíssima Geração, Museu do Trabalho; Porto Alegre, RS, Brasil;
2018 A hora mágica, Galeria Aura; São Paulo, SP, Brasil;
2016 Presença sinistra, Santander Cultural; Porto Alegre, RS, Brasil;
2015 Ode a Phogos (ou “Como é bom não ter memória”), Galeria Ecarta; Porto Alegre, RS, Brasil;
2015 Exagerar já é um começo de invenção, Casa Paralela; Pelotas, RS, Brasil;
2014 Em minha fome, mando eu, III Prêmio do Instituto Estadual de Artes Visuais, Casa de Cultura Mário 

Quintana; Porto Alegre, RS, Brasil;

Exposições coletivas [Collective exhibitions]

2021 Iconocrise, Galeria ISTA; Porto Alegre, RS, Brasil;
2020 75 anos de Aliança Francesa, Memorial do Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS, Brasil;
2020 Do corpo objeto ao animal político, Arte Londrina 8; Londrina, PR, Brasil;
2020 Sauna Mística, AM Galeria Escritório de Arte; São Paulo, SP, Brasil;
2019 Entre ilusões, magnéticas, Galeria Bolsa de Arte; Porto Alegre, RS, Brasil;
2019 Faltava-lhe um defeito para ser perfeita, Museu do Trabalho; Porto Alegre, RS, Brasil;
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Letícia Lopes
2019 Devir Ciborgue, LINHA; Porto Alegre, RS, Brasil;
2019 Projeto Banheirão, Inaiguração Oficial da Represa do Pacaembu; São Paulo, SP, Brasil;
2019 Exercícios de convivência, Porão do Paço Municipal; Porto Alegre, RS, Brasil;
2019 Pintura como presságio, Porão do Paço Municipal; Porto Alegre, RS, Brasil;
2018 Lento Crepúsculo, Pinacoteca Ruben Berta; Porto Alegre, RS, Brasil;
2018 Caixa-preta, Fundação Iberê Camargo; Porto Alegre, RS, Brasil;
2018 O lugar enquanto espaço, Baró Galeria; São Paulo, SP, Brasil;
2018 Na beirada da superfície, Boiler Galeria; São Paulo, SP, Brasil;
2018 Atlas n.1, Galeria Prego; Porto Alegre, RS, Brasil;
2017 Devaneios, Galeria Aura; São Paulo, SP, Brasil;
2017 Novíssima Geração, Museu do Trabalho; Porto Alegre, RS, Brasil;
2017 Afinidades Eletivas, C. Galeria; Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
2017 Memória do que vem, futuro do que foi, Museu de Artes Visuais Ruth Schneider; Passo Fundo, RS, Brasil;
2017 Arte contemporânea do Rio Grande do Sul, Czech Centre Prague; Praga, República Tcheca;
2017 Scènario, Galeria AURA; São Paulo, SP, Brasil;
2017 Acervo Compulsório, Fundação Ecarta, Centro Universitário Franciscano; Santa Maria, RS, Brasil;
2016 MOODBOARD, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS, Brasil;
2016 Faturas, Memorial do Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS, Brasil;
2016 Planos Densos, Paço Municipal; Porto Alegre, RS, Brasil;
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Letícia Lopes
2015 Exigências do Desenho, Acervo Independente; Porto Alegre, RS, Brasil;
2014 Arte.RS, Memorial do Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS, Brasil;
2014 Retrospectiva Prêmio IEAVI, Galeria Augusto Meyer, Casa de Cultura Mário Quintana; Porto Alegre, RS, 

Brasil;
2014 Polarizações - Região Sul, Atelier Subterrânea; Porto Alegre, RS, Brasil;
2014 1a. Exposição Coletiva, Acervo Independente; Porto Alegre, RS, Brasil;
2014 Leilão Subterrânea, Atelier Subterrânea; Porto Alegre, RS, Brasil;
2013 Mercado Paralelo, Casa Paralela; Pelotas, RS, Brasil;
2013 20º Salão de Artes Plásticas de Praia Grande, Palácio das Artes; Praia Grande, SP, Brasil;

Prêmios [Awards]

2021 Prêmio PIPA, Indicada [Nominee];
2019 Prêmio PIPA, Indicada [Nominee];
2019 Prêmio Arte Contemporânea Aliança Francesa, Aliança Francesa; La Rochelle, França;
2017 Prêmio Novíssima Geração, Museu do Trabalho; Porto Alegre, RS, Brasil;
2016 Prêmio Açoriano de Artes Visuais, Indicada nas categorias “Destaque em Pintura” e “Artista Revelação” 

[Nominee on the “Painting” and “Breakthrough artist” categories];
2014 Prêmio IEAVI, Melhor Exposição com [Best exhibition with] “Em minha fome, mando eu”; Casa de Cultura 

Mário Quintana; Porto Alegre, RS, Brasil;
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Publicações [Publications]

2017 Pinturas Delinqüentes: revelações noturnas à margem da tolerância estética ocidental (e suas infiltrações bem-

sucedidas), Editora Cactus;

Coleções públicas [Public collections]

 Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS, Brasil;
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