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As pinturas de Camile Sproesser cruzam narrativas pessoais e fantásticas a um só
tempo. Em composições destacadas pela vivacidade das cores, a artista invoca a
potência simbólica de animais, figuras humanas e outros signos da natureza e da
cultura para abrir suas possibilidades de representação hoje.

Entre retratos e visões, o universo poético de Sproesser é satírico, lúdico e
destemido. Ao beber de referências literárias e mitológicas diversas, a artista
atravessa histórias do passado com as questões sociais e identitárias do feminino no
tempo presente. Neste sentido, as imagens conjuradas em suas telas não estabelecem
juízos objetivos sobre os temas que abordam, preferindo reverberar humores e
sentidos mais próximos do instinto.



Lisergia
160x120cm

aquarela, acrílica e óleo sobre tela
2021



Erupção
160x120cm

aquarela, acrílica e óleo sobre tela
2021



Folia
160x120cm

aquarela, acrílica e óleo sibre tela
2021



Pirigata
70x50cm

óleo sobre tela
2021



Zebra Cake
50x70cm

óleo sobre tela
2021



Julian as Bacchus with baby leopard
70x50cm

óleo sobre tela
2020



Young Faun
70x50cm

óleo sobre tela
2020



Death Star
80x60cm

óleo sobre tela
2020



3 AM sun
150x120cm

óleo sobre linho
2020



Swoon
150x120cm

óleo sobre tela
2020



Cabeça de Orfeu
100x90cm

óleo sobre tela
2020



Xamã
120x90cm

óleo sobre tela
2019

 



The Slap
150x120cm

óleo sobre linho
2019



Judith (Bolsonaro's head)
160x140cm

óleo sobre tela
2019



Accomplished
100x90cm

óleo sobre linho
2019



Ronda
100x90cm

óleo sobre linho
2019



The Sleepers
100x90cm

óleo sobre linho
2019



Faquinha
40x30cm

óleo sobre tela
2019



Cutelo
40x30cm

óleo sobre tela
2019



self-portrait in 2019
80x60cm

óleo sobre tela
2019



Drakon Oroboros
80x60cm

óleo sobre tela
2018



Wounded Heart 
170x190cm

óleo sobre tela
2018



Struggle
190x170cm

óleo sobre tela
2018



Mangia
70x50cm

óleo sobre tela
2018



The Fortune Dealer
150x200cm

óleo sobre tela
2018
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Entrevista com Felipe Molitor 
Setembro de 2020

Camile, toda a figuração que baseia seu trabalho,
sejam animais, pessoas ou objetos, é altamente
alegórica. Você poderia comentar de onde vem
esse repertório, isto é, essas imagens mágicas
surgem da sua imaginação e vivência, ou também
aparecem a partir de referências, por exemplo, da
poesia e da literatura? 

Tem a ver com o imaginário ocultista, xamânico,
mitológico, de sonhos, de visões. De leituras
também. Conversas, andanças. Até de piadas ruins.
Acredito que tudo que a gente olha, ouve e sente
se transmuta no inconsciente e vem à tona no
trabalho. É alquímico. Me interessa a relação de uma
concha com uma pedra, por exemplo, os diferentes
reinos e diálogos entre eles. Gosto muito de
algumas histórias bíblicas e da mitologia africana,
grega e romana também. No fim, quem reina
sempre é o caos e sua dança perfeita com o
cosmos. 

 

Suas obras parecem se desviar pouco do projeto e
do desenho inicial previsto para elas. O quanto
você gosta de controlar os processos mais
técnicos, e como sua prática artística foi se
transformando sobre isso? 

Desde que comecei a pintar figuras eu rabiscava
um mapa meio tosco no papel do que seria e em
que lugar estariam os elementos. E depois
desenhava na tela e pintava. Hoje em dia desenho
no ipad com a canetinha e é uma viagem ficar
colorindo. Mas o jogo com o pincel na tela, a mão e
o olho, tem vida própria. Posso dizer que as
pinturas permanecem fiéis à idéia inicial sim, na
maioria da vezes, mas claramente acontecem
coisas que não estavam previstas e aí que
acontece a grande mágica da pintura; os acidentes. 



O uso entusiasmado de cores vibrantes e um
ponto de vista divertido das suas pinturas
tanto podem sugerir um universo cômico,
infantil, quanto satírico e sinistro. Como você
encara a ambiguidade desses sentimentos? 

Gosto da ideia dos deuses pagãos e das
entidades que podem ser boas e más ao
mesmo tempo. Raivosas e brilhantes. Os Exús,
as Fúrias, os Faunos. Todos os Orixás, e outras
tantas por aí. Essa ambiguidade é inerente ao
instinto de todos os seres vivos. Meu trabalho
reflete isso. 

Ainda que predomine uma atmosfera
fantástica, em muitos trabalhos você aborda
reflexões sobre o feminino e o feminismo. De
que maneira essas questões sociopolíticas
estão implicadas, objetiva e subjetivamente, na
sua obra? 

Sou feminazi antifascista antirracista sangue
nos olhos (risos). É isso. 



Formação

 2004/2007     Jornalismo - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) 

2007/2008     Literatura - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) 

 2009/2012      Artes Visuais - Centro Universitário Belas Artes (CUBA)

 2013/2015       Direção Cinematográfica - Academia Internacional de Cinema (AIC)

Exposições Individuais 

2022           "Macunaíma"- Marli Matsumoto, Projeto Vênus, São Paulo, Brasil

2021            "Perfeição" - Lanterna Mágica, Projeto Vênus, São Paulo, Brasil

2020           "A Adoração de um estranho lobo chamado Júpiter" - Projeto Vênus, São Paulo, Brazil

2019            "Fevereiro" -  Mendes Wood DM, São Paulo, Brazil

2019            "Balbúrdia"- Casa do Olhar Luis Sascilotto, Santo André, Brazil

2018            "Pantera Serpente e outros amuletos" -  Mercedes Viegas Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brazil

2016            "Purzelbaum Blaublau" - The Liegenschaft, Institut für Alles Mögliche, Berlin, Germany 

Exposições Coletivas 

2022            "Alegria, uma invenção" - Central Galeria, São Paulo, Brasil

2021             "Cake Show"- The Pit, Los Angeles, United States

2021             "Algoritmo Cósmico" - Zipper Galeria, São Paulo, Brasil

2021             "9 Horizontes" - Mercedes Viegas Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil  

2020            "Everyday is Sunday"- Uta Artist Space, Los Angeles, Estados Unidos

2020            "The Hauting" - Chesa Planta, St. Moritz, Suíça 
   

CV



2020            "Nine out of Ten" - Projeto Vênus, São Paulo, Brasil

2020            "Breves Narrativas do Sonho" - Casa da Luz, São Paulo, Brasil

2019             "Pequenos Formatos" - Mercedes Viegas Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil

2019             "Cordel" - Unibes Cultural, São Paulo, Brazil

2019             "Somos da Casa" - Casa 70, Lisboa, Portugal

2018             "Descontrução do Ser" - Galeria Crua, São Paulo, Brasil

2018             "O Contexto da Linha" - Mercedes Viegas Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil

2018             " Festival Temporal", Asunção, Paraguay
 
 2018             "XI Salão Nacional Victor Meirelles", Florianópolis, Brasil
 
 2017              "Salão de Verão" - Casa da Xiclet, São Paulo, Brazil 

2017                "Sauna Mixta" - Copan, Residência Capacete , São Paulo, Brazil

 2016              "10# Proyecto Múltiplo" - Pera de Goma, Montevideo, Uruguay 

2016              "Sauna Mixta" - Jóquei Clube, São Paulo, Brazil

 2016              "Adolf Illustrator" at Kanzlei, Institut für Alles Mögliche, Berlin, Alemanha 

Residências 

2022               The Studios at MASS MoCA

2019               Virginia Center for the Creative Arts

2016               Institut für Alles Mögliche, Berlin, Germany


