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Mata, 2020
óleo sobre tela
50 x 50 cm



Sem título, 2020
óleo sobre linho
53 x 43 cm



Bambuzal, 2020
Série Matéria
óleo sobre tela
30 x 24 cm 



Massa, 2020
óleo sobre tela
60  x 60 cm



Tecido, 2020 - óleo sobre tela - 70 x 90 cm 



Sem título, 2020 - óleo sobre tela - 60 x 90 cm



Sem título, 2020 - óleo sobre tela - 24 x 30 cm



Soleil, 2020 
Série Matéria
óleo sobre tela 
20 x 20 cm



Tecido, 2020 - óleo sobre tela - 70 x 90 cm 

Sem título, 2020 
óleo sobre tela 
46 x 38 cm



Sem título, 2020 - óleo sobre tela - 60 x 90 cm

Sem título, 2020
óleo sobre tela
25 x 25 cm



Sem título, 2020
óleo sobre tela
25 x 25 cm

Sem título, 2020 - óleo sobre tela - 24 x 30 cm

Sem título, 2019
acrílica sobre linho
30 x 24 cm



Sem título, 2019 - Série Matéria - óleo sobre tela - 27 x 35 cm



Tronco, 2019
óleo sobre tela
150 x 150 cm



Sem título, 2020
óleo sobre tela
25 x 25 cm

Está tudo bem, mãe, 2019
acrílica sobre tela
120 x 80 cm



Sem título, 2019 - acrílica sobre tela - 30 x 40 cm

Sem título, 2020
óleo sobre tela
25 x 25 cm



Ipomoea batatas, 2019 - óleo sobre tela - 60 x 80 cm

Sem título, 2019 - Série Matéria - óleo sobre tela - 27 x 35 cm



Hiato, 2018 - óleo sobre tela -150 x 200 cm



Oração ao tempo, 2018 
óleo sobre tela
71 x 50 cm



Sem título, 2019 - acrílica sobre tela - 30 x 40 cm

Sem título, 2018
óleo sobre tela
60 x 60 cm



Sexta-feira, 2019 
acrílica sobre tela 
50 x 50 cm



Notes from Berlin, 2019 - óleo sobre tela - 15 x 15 cm (cada)



Fernando Brum
Rio de Janeiro, 1989. Reside e trabalha no Rio de Janeiro
Formado em Design pela PUC-Rio. Realizou cursos de pintura na Escola de Artes Visuais 
do Rio de Janeiro, Parque Lage.

Participou de diversas feiras, exposições coletivas e individuais no Brasil e no mundo. Em 
2015 e 2016 participou da Art Lima no Peru com a Galeria TAC. Expôs trabalho também 
na feira de arte contemporânea em Boca Ratón em Miami/EUA. Em 2017 realizou uma 
exposição no Rio de Janeiro com a curadoria de Isabel Sanson Portella e nesse mesmo ano 
fez uma individual na Galeria TAC em Lima no Peru. Em 2019 fez uma residência artística 
em Berlim na Alemanha, e ao término da residência fez uma exposição individual na Galeria 
coGalleries, no centro de Berlim. Nesse mesmo ano fez uma outra exposição individual na 
Galeria Z42 no Rio de Janeiro com a curadoria de Fernando Cocchiarale.

Sua pesquisa no campo pictórico está relacionada com a sua observação do cotidiano. Ao 
explorar o conceito de paisagem de maneira nostálgica, ele investiga a dinâmica da 
paisagem, incluindo a manipulação de seus efeitos e os limites do espetáculo com base em 
nossas suposições do que a cena retratada significa para nós. Em vez de apresentar uma 
realidade factual, uma ilusão é fabricada para conjurar os reinos da nossa imaginação. Suas 
pinturas estabelecem um elo entre a realidade da paisagem e aquela imaginada por seu 
espectador. Os trabalhos se concentram em questões concretas que determinam nossa 
existência. Ao tomar a vida cotidiana como assunto enquanto comenta a percepção da 
estranheza dos elementos retratados, ele usa um vocabulário visual que aborda a paisagem 
e paleta de cores da cidade de onde cresceu. O trabalho incorpora o tempo e o espaço, 
um universo ficcional e experimental que só surge pouco a pouco, como se contasse uma 
história. 



Atividades

                    Exposição Individual - Galeria Z42 - The Land, Scape - curadoria Fernando Cocchiarale - RJ / Brasil

                    Exposição Individual - coGalleries - Stille - Berlim,  Alemanha

                    Exposição Coletiva / Eixo Arte - RJ / Brasil

                    Art Basel Miami - EUA

                   Exposição Individual - Galeria TAC - Otro Jardín - Lima, Peru

                   Exposição Coletiva - Galeria TAC - Lima, Peru

                   Exposição Individual - Paisagens - curadoria Isabel Sanson Portella RJ / Brasil

                   Exposição Individual - Todos os que sabem estão sendo vigiados - Casa Rio - RJ / Brasil

                   Exposição Coletiva - Galeria Toulouse RJ / Brasil

                   Aliança Francesa - Niterói RJ / Brasil

                    Art Lima - Peru

                   Boca Ratón Art Fair - Miami/EUA

                   Art Lima - Peru

                  Exposição Coletiva- Rotatory - Olho da Rua - RJ  / Brasil

                  Exposição Coletiva - ART Y.Z. Visionary - RJ / Brasil

                  Exposição Coletiva - Casa 70 - RJ / Brasil

                  Exposição Coletiva   3 Salão de Artes Visuais CCFA –  Instituro Cultural Germânico – RJ / Brasil

                  Exposição Coletiva - Jardim Suspenso/Morro da Babilônia – RJ / Brasil

 

Residência Artística
 

2019           coGalleries - Berlim,  Alemanha

Coleções

 
Zyan Zein, Rio de Janeiro/Brasil

Leo  Kuelbs Collection - Nova York/EUA

Cláudio Valansi, Rio de Janeiro/Brasil

Coleções privadas

2015

2016

2017

2019

2013


