
 
 
 

55SP inaugura espaço solo de Fabia Schnoor – Post it Drawings  
Na série onde a artista usa o post it para pequenos desenhos e nos faz lembrar 

que é preciso esquecer.  
 
 

 
 
 

	
	
A 55SP convida no dia 19 de Junho, terça Feira às 19h para a abertura da 
exposição “Post it Drawings” de Fábia Schnoor, a mostra acontece no 
espaço expositivo da 55SP em Santa Cecília. 

Na Serie Post it Drawings, Schnoor faz uso do post it como suporte para 
pequenos desenhos. Normalmente usado como utilitário de organização ou 
lembrete para cumprir tarefas, aqui o post it entra como uma lembrança de que é 
preciso esquecer.  É preciso não correr contra o tempo, mas parar para ver o 
tempo correr. É importante as vezes não ser preciso. Os desenhos aqui 
permitem a oportunidade de trocar a angustia de recuperar ou atingir algo por 
estar presente no átimo de cada momento. Criam o lembrete de levantar a 
cabeça para olhar a paisagem e sentir estar vivo nesse instante, que passa. 
 



Como é comum no processo de trabalho da artista, se alternam momentos onde 
o acaso atua, com outros de decisões rigorosas. O instante impera em um 
acontecimento deixando seu registro a ser decifrado nas releituras que se 
configuram na imagem. 
Se em outras series esses fatos criam redes, trajetos ou mapas, na serie Post it 
drawings as manchas de nanquim ou tinta de caneta, atravessam as folhas dos 
blocos, fazendo a mancha aparecer. A unidade do papel organizada na ordem 
remete ao frame do cinema ou uma unidade sonora que na sequencia permite o 
movimento, o ritmo ou narrativa e a reconstrução do tempo em um novo 
instante.  
 
O solo show de Fabia, que tem presente em seu trabalho o trato com o tempo e 
a memória,  marca o lançamento dos multiplos da série: Traças,pontos e linhas. 
A artista utiliza imagens de um livro antigo sobre animais que, com o tempo, 
foi comido e marcado por traças. A partir desses furos a artista imagina 
novos sentidos, conectando em caneta, ou fio de linha, um furo a outro 
criando ocupações gráficas e geométricas. A justaposicão da imagem 
organica dos animais com as o espaço geometrico e racional cria novos 
significados e relaões. 
 

 
 
Traças, pontos e linhas.  Crédito: Leandro Porto 
 
 
 
 



Fabia Schnoor 

Fábia Schnoor (n. 1976), mora e trabalha no Rio de Janeiro, tem formação 
em artes visuais, arte educação e design. Schnoor participou do curso 
História e Tempo: História e Cultura da Memória, na PUC-Rio, e  A Imagem 
em Questão na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, aprofundando 
questões acerca da memória e do tempo, temas predominantes em seus 
trabalhos e estudos. Mais recentemente  participou do programa Imersoes 
Poéticas com Marcelo campos e Marisa Flórido. 

Schnoor é representada pelo Escritório de Arte Martha Pagy (RJ). 

Nos últimos anos, as obras da artista foram exibidas em diversas exposições 
no Brasil e no exterior, como “Residual Benefits” no Instituto de Arte 
Contemporânea de Phoenix (EUA), e “Noite Azul Elétrico, na Galeria Mendes 
Woods (SP)—um show em grupo curado por Ricardo Sardenberg. 

Em 2014 a artista foi Indicada para a quinta edição do prêmio PIPA. 

Fora isso, Schnoor faz a série de intervenções urbanas, intitulada “Hand 
Made”, que toma lugar em muitas cidades incluindo Rio de Janeiro, Salvador, 
Paris, Amsterdam, Londres e Basel. 

Novo espaço  
A 55SP nasceu em março de 2015 com a missão de democratizar o acesso às 
obras de grandes artistas brasileiros e internacionais. Além de lançar e 
comercializar as obras, a 55SP realizou diversas exposições em espaços de arte 
independentes, como a Plataforma91, Cartel011, Pair e Emma Thomas. Em seu 
novo espaço, ao lado da galeria Pilar, a 55SP terá apresentações musicais, 
lançamentos de livros de arte, cursos e talks com artistas e convidados. 
“Continuaremos com a plataforma online com todo o acervo da 55SP, o espaço 
físico vem da vontade de agregar, trazer ao espaço projetos especiais, parcerias 
de edições, performances de arte sonora, cursos e também conversas entre 
artistas”, finaliza Julia Morelli. 
 
Sobre a 55SP 
Criada para difundir a arte contemporânea, a 55SP vem fomentando o novo 
colecionismo e a relação do comprador com arte e a produção artística. Além de 
trabalhar divulgando novos artistas, aposta em nomes consolidados do mercado, 
produzindo, com o suporte de curadores, edições limitadas e exclusivas de 
obras. Também é responsável por exposições, performances e ocupações que 
podem acontecer exclusivamente online, em galerias ou até mesmo em espaços 
comuns.  
 
55SP @ Fabia Schnoor – Post it Drawings 
Abertura: 19 de junho, terça-feira, às 19 horas - Gratuito 



Local: Rua Barão de Tatuí, nº 377, Santa Cecília 
Horário de funcionamento: de 2a a 5a f com hora marcada  | sexta-feira das 11 às 
19 horas e aos sábado das 11 às 17 horas 

Telefone: +55 11 981933455 ou + 55 11 995036551  

 
Mais informações em  www.55sp.art  

Email 55sp@55sp.art  

Instagram @_55sp  

 

 

 


