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Texto Curatorial 

 

As teorias ocidentais sobre a beleza, foram percebidas nas obras dos primeiros            

pensadores da Grécia antiga, que ligavam sua origem à discussões e descrições objetivas.             

O conceito clássico de beleza passava por um estudo pontual teórico, avaliado de forma              

racional. 

  

À partir do Séc. XVI, estudiosos, filósofos, pensadores e artistas, passaram a discutir uma              

subjetividade no conceito de beleza, questionando o seu conceito clássico. 

O filósofo e Historiador David Hume (Séc. XVIII), foi parte importante deste processo,             

declarando em seus estudos que a “beleza não é definida pela qualidade da própria coisa.               

Ela existe meramente na mente de quem a contempla e cada mente percebe a beleza de                

forma diferente.” 

  

Em 1878, a escritora Margaret Wolfe Hungeford popularizou tal discussão, revisitando a            

frase de Hume, que deu origem à discussões entre a objetividade e a subjetividade              

conceitual da beleza, cerne de questões filosóficas. Segundo Hungeford, “a beleza está            

nos olhos de quem vê”. 

A frase, às vezes mal interpretada por alguns, nos remete à complexidade desta avaliação              

e ao reconhecimento da beleza relacionada à sua origem: a natureza. 

Somos reconhecedores da necessidade da revisão de nossos próprios valores e de nossa             

relação com a natureza, para entendimento completo do conceito de beleza e para             

chegarmos a digerir de forma filosófica tal conceito, igualmente tratado de maneira especial             

pelas Artes. 

  

À partir do Século XX, semelhante ao conceito da Arte, o conceito de beleza nos obriga a                 

analisar fatores históricos da humanidade, das diversas culturas e épocas, das diferentes            

visões e dos comportamentos. Assim como na Arte, um dos detalhes mais importantes a              

serem considerados é a interpretação dos aspectos situacionistas, iniciados no processo           

evolutivo, desafiando as teses clássicas. 
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O trabalho do artista Leopoldo Martins (1961), intitulado Musas, propõe um diálogo entre os              

dois universos, ou seja, a objetividade e a subjetividade da beleza, onde técnica e filosofia,               

são traduzidos através da visão estética de um artista que conhece o espaço e domina a                

matéria. 

  

Durante sua longa carreira, Martins foi capaz de apresentar através de sua arte a beleza,               

primeiramente em forma felina animalis, passando de maneira harmoniosa ao ofício da            

interpretação da beleza humana em sua maior expressão, o corpo feminino. 

  

O trabalho do artista, minucioso nos seus materiais e na sua relação pessoal com a               

matéria, nos instiga a reconhecer que a beleza vai além das discussões teóricas clássicas              

e nos toca de forma humana, intelectual e natural. 

Em cada linha e em cada curva nas obras de Leopoldo Martins, existe uma razão e um                 

pensamento, existindo portanto uma beleza filosófica intrínseca à execução teórica, a qual            

o artista domina com tanta facilidade. 

  

Mais uma vez em uma série inovadora, Leopoldo Martins representa de maneira poética as              

curvas do corpo feminino sem retratá-las de forma vulgar, ao contrário, traduzindo através             

de suas esculturas os movimentos, forças e gestos daquelas que nos alimentam            

cotidianamente de modo natural e harmônico. 

 

As Musas de Leopoldo Martins são belas mulheres e companheiras, que nos proporcionam             

o sentimento da relação da Arte com o Sagrado, como nas obras antigas, porém em uma                

releitura contemporânea contemplativa. Há certamente uma harmonia entre a Obra, o           

observador, a matéria e a natureza, que nos prova que a beleza é algo ainda mais elevado                 

do que meras teorias humanas. 

O trabalho do artista é um reflexo de nós mesmos naquilo que observamos e nos exorta a                 

um retorno à apreciação da natureza como forma de inspiração de nossas ações. 

  

Com uma carreira internacional já consolidada, o artista Leopoldo Martins segue os passos             

de nossos grandes mestres brasileiros nas Artes, com pesquisa, conhecimento e sabedoria            
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naquilo que faz, traduzindo em linguagem Universal a sua Obra e cumprindo seu papel na               

História da Arte no Brasil, com tanto esmero, dignidade, brio e elegância. 

 

  

 

 

        Ricardo Fernandes, 2013 
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Conceito 

Situado num dos bairros mais elegantes da cidade de Xangai o Jing’An Sculpture Park, em               

português, Parque de Esculturas Jing’An, lançou juntamente com o governo da China, a             

Bienal de Esculturas JISP de Xangai, no ano de 2010, na mesma ocasião da World Expo                

na cidade.  

 

Rapidamente considerado um dos eventos de arte mais importantes e representativos da            

Ásia, tamanha a qualidade curatorial e a importância estratégica da iniciativa, teremos o             

prazer de apresentar o primeiro artista brasileiro, Leopoldo Martins, selecionado como fruto            

da curadoria e parceria das galerias Ricardo Fernandes (Paris, França) e Purple Roof             

(Xangai, China), que trabalharam junto ao governo chinês e a banca de curadores do              

evento, nesta quinta edição.  

 

 

 
           Jing’An Sculpture Park, foto divulgação 

  

A Shanghai Sculpture Biennale, vista na imagem acima, já apresentou durante edições            

anteriores, artistas importantes da cena escultórica internacional, como os belgas Jan           

Fabre e Wim Delvoyer, além de grandes nomes como Jaume Plensa (Espanha) e             

Byoungho Kim (Coreia do Sul), Niki de Saint Phalle (França), dentre outros, todos             
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reconhecidos por parte de Museus e instituições no mundo, como importantes nomes da             

cena da Arte Contemporânea.  

 

O escultor Leopoldo Martins é portanto, o primeiro artistas brasileiro convidado pelo            

governo Chinês a apresentar suas obras na Bienal de Esculturas, que acontece de 18 de               

setembro 2018 a 20 de janeiro de 2019 na China. 

 

Em sua quinta edição, a Bienal de Esculturas de Xangai vem conquistando seu espaço              

como um dos eventos internacionais de maior visibilidade da região, apresentando o            

universo escultórico mundial e sua diversidade, de um ponto de vista contemporâneo e             

histórico. O evento, apresentado durante quatro longos meses, no principal parque-museu           

da megalópole cultural chinesa, abre as portas do local com grande cerimônia organizada             

pelo governo chinês, convidando comitivas governamentais de toda a China, além de            

Museus, críticos de arte consagrados, curadores internacionais e os principais          

colecionadores de arte do país e do mundo. 

 

O artista Leopoldo Martins estará expondo 6 obras monumentais, todas em bronze,            

escolhidas após muita pesquisa por parte do curador Ricardo Fernandes, engajado em sua             

defesa constante da arte brasileira internacionalmente e responsável pela participação do           

artista brasileiro, juntamente com a galeria Purple Roof de Xangai e a banca de curadores               

do governo chinês. Radicado em Paris, na França, há mais de 11 anos, Ricardo Fernandes               

vem trabalhando com o artista Leopoldo Martins, para que o trabalho do escultor seja              

reconhecido e acolhido pelos melhores profissionais que compõem o mercado internacional           

de arte contemporânea em todos os continentes.  

Neste minucioso trabalho de seleção, o escultor Leopoldo Martins apresentará cinco obras            

da série Musas, sendo: Celestial, Dança, Caçadora, Liberdade e Mulher Andando, além de             

uma obra de sua já consagrada série Felinos, intitulada: Pantera Andando. 

 

Na China, o artista possui obra monumental na principal praça pública da cidade de Wuhan               

(China Central) e suas obras também já fazem parte de prestigiosas coleções particulares             

e institucionais no continente, sendo artista respeitado num mercado e que vem crescendo             

de forma exponencial nesses últimos dez anos. 
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Na mesma ocasião, serão lançados na China o novo livro do artista, intitulado Musas,              

assim como o catálogo da     

exposição, impressos em   

edição limitada para   

colecionadores. O artista   

estará presente no evento    

de abertura, programado   

para o próximo mês de     

setembro, 2018. 

          Livro Musas, foto divulgação 

 

 

 

 

.  
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O Local 
 

Localizado no coração de Xangai, o Parque-Museu de Esculturas Jing'an foi fundado em             

outubro de 2007 e é um dos maiores parques do gênero na região, um projeto de 2005 do                  

grupo Beijing Institute of Architecture Design (BIAD). Este moderno parque de esculturas,            

apresenta lazer e importantes exposições de Arte Contemporânea, tendo sido nomeado no            

ano de sua inauguração como parque nacional, cobrindo uma área de 60.000 metros             

quadrados, dividido em seis áreas principais, destacando se dentre elas: Praça de Entrada,             

Galeria de Exposições, Galeria de Paisagens. O espaço paisagístico de cada área,            

incorpora séries de esculturas de grandes nomes contemporâneos internacionais, criando          

diferentes efeitos visuais, e, estarão acolhendo nesta edição da Bienal de Esculturas de             

Xangai, as obras do artista brasileiro Leopoldo Martins. 

 

 

O Jing'an Sculpture   

Park é único dentre os     

parques da China, que    

combina layout de   

esculturas e obras de    

arte contemporânea,  

paisagismo e  

cenografia de jardim   

contemporâneo, além  

de várias outras   

características distintas, criando um ambiente de parque-museu perfeito e abundante, no           

coração da cidade.  

O paisagismo, que inclui centenas de árvores e milhares de flores, é modificado a cada               

estação, das flores da primavera às folhas vermelhas e amarelas do outono, criando um              

ambiente de interatividade e abundância em cada uma das quatro estações. 

Foto Wordpress, divulgação 
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O Artista  

Bio  

  

O escultor Leopoldo Martins nasceu em 1961, na 
cidade de Belo Horizonte, Brasil. 

  

Em sua cidade, Leopoldo Martins desenvolveu sua       

refinada técnica de desenho, aperfeiçoando-se durante      

sua graduação em Design, tão fascinado até então,        

pelas formas tridimensionais. 

 

À partir desta paixão, o artista ampliou suas pesquisas         

e começou a transformar seus desenhos em graciosos        

objetos reais, sendo também fortemente influenciado      

por seu tio Meschesse, fundador do Departamento de        

Esculturas da Universidade Federal de Minas Gerais e        

autor de diversos monumentos na cidade, na década        

de 1960.      Foto Gui Guimaraens 

  

Foi no início dos anos 1990 quando Leopoldo Martins conheceu a importante escultora             

modernista Sonia Ebling, que o artista teve a grande oportunidade de trabalhar como seu              

aprendiz e discípulo, numa parceria que durou 10 anos. A artista, sempre incentivadora da              

carreira de Leopoldo Martins, reconheceu o potencial do artista e o encorajou a se lançar               

no mercado e a dedicar-se à arte da escultura.  

Aceitando o desafio, daí por diante o artista não parou de esculpir e desenvolver obras               

enriquecidas de grande bom gosto estético. 
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De uma observação detalhada da natureza e de sua grande paixão pelos animais             

selvagens, Leopoldo Martins desenvolveu a série intitulada “Felinos”.  

A mesma série foi exibida no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro no ano de                  

2003, quando devido ao grande sucesso da exposição o artista percebeu que realmente             

conseguiu vencer os limites de seus próprios desafios, conduzindo suas obras a            

produzirem um sentimento de harmonia, emoção e força no toque, nos materiais, na             

estética visual. Tal trabalho delicado e detalhista proporcionou ao artista grande prestígio e             

o reconhecimento de seu trabalho no mercado, sempre apoiado por sua grande mestre nas              

artes, até aos últimos dias de vida da grande artista.  

  

A sua nova série intitulada “Mulheres” e iniciada desde os anos 90, veio à tona tendo                

seguido os mesmos passos de desenvolvimento de seus trabalhos, com carinho e            

dedicação, confirmando a grande capacidade de interpretação da forma e certamente           

chamando a atenção do trabalho para grandes instituições e Museus no mundo todo.  

 

Foi desta trajetória de reconhecimentos que surgiu também o         

convite ao artista, para ser o primeiro escultor brasileiro convidado          

a participar da Bienal de Esculturas da cidade de Xangai, na           

China, organizada pelo governo chinês, quando o mesmo        

apresenta os artistas contemporâneos de maior destaque do        

mundo. 

 

 

 
 

 Foto Lucia Adverse 

Curriculum Vitae 

 

Exposições Individuais 

  

2015 Musas, Nigra Shafo, São José do Rio Preto, Brasil 
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 Aqua - Cristal, Ponteio, Belo Horizonte, Brasil 

 Memória Animal, Consulado da França no Brasil, São Paulo, Brasil 

  

2014 Show Bolt, São Paulo, Brasil 

 Squini Art, São Paulo, Brasil 

 Esculturas Leopoldo Martins, Galeria Lisie Mallmann, Porto Alegre, Brasil 

Felinos, Galeria Ricardo Fernandes, Paris, França 

Exposição de Arte do Yacht Clube de Ilhabela - 41ª Corrida Náutica, São Paulo, 

Brasil 

Exposição da Hípica de São Paulo, São Paulo, Brasil 

  

2013 Musas, Palácio da Liberdade, Gov. do Estado de MG, Belo Horizonte, Brasil 

Art Aspen, Wynwood Art Group, Aspen, EUA 

Felinos, Paris, França 

  

2012 Cats, Galeria Ricardo Fernandes, Paris, França 

  

2011 Xingu, Galeria Ricardo Fernandes, Paris, França 

A Floresta Encantada, Leopoldo Martins no Centro Cultural de Billettes, Paris,  

França 

  

2010 Esculturas de Leopoldo Martins, Museu Inimá de Paula (MIP), Belo Horizonte, Brasil 

  

2009 Felinos, Galeria Nayla, Londres, Reino Unido 

  

2008 Esculturas, Galeria Espaço Dart, Belo Horizonte, Brasil 

  

2006 Mostra Felinos, Galeria Minas Tênis Clube, Belo Horizonte, Brasil 

  

2003 Os Grandes Felinos, MNBA - Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasil 

  

Exposições Coletivas 
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2017 aestival 07 Contemporary Art Summer Show, Centre Culturel Cloître des Billettes,  

Paris, França  

Galeria Zilda Fratelli, Curitiba, Brasil 

  

2015 Galeria Art México, Cidade do México, México 

  

2014 Vianna, Boca Raton, Florida, EUA 

Wynwood Art Group, Miami, EUA 

Expoarte, Brasília, Brasil 

As Cores do Brasil, Johnson & Johnson, Paris, França 

  

2013 Art Walk Miami, Galeria Wynwood, Miami, EUA 

Prime Art Selection, Galeria Ricardo Fernandes, Paris, França 

Collective Summer Exhibition, Galeria Ricardo Fernandes, Paris, França 

  

2012 Printemps d’Art, Galeria Ricardo Fernandes, Paris, França 

Game of Arts, Castelo de Bouffémont, França 

XVI Feira Internacional de Arte Contemporânea, Xangai, China 

Tesouro Contemporâneo, Paris, França 

Tempo Livre para a Arte, Paris, França 

Art Canton, Cantão, China 

  

2011 Cheminer d’arbre en arbre au Parque Bagatelle, Paris, França 

Happy End, Paris, França 

Art Canton, Cantão, China 

Feira de Arte, Xangai, China 

De A a Z, Paris, França 

Collectible - Collectable, Paris, França 

Leopoldo Martins no Parque da Bagatelle, Paris, França 

Feira Internacional de Arte de Cantão, Guangzhou, China 

Feira Internacional de Arte Contemporânea, Pequim, China 
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Exposição Internacional do Luxo de Guangzhou, China 

XV Feira de Arte Contemporânea / Xangai / China 

  

2010 Pas si Bêtes, Centro Cultural Peugeot, Paris, França 

Animal Art, Art Europe, Nova York, EUA 

Salão de Antiguidades e Arte Contemporânea, Paris, França 

Animal Art, Centro Cultural Peugeot, Paris, França 

  

2009 L’Univers Brésilien, Galeria Everarts, Paris, França 

Salão de Arte do Carrousel du Louvre, Paris, França 

Felinos, S Nayla Gallery, Londres, Inglaterra 

  

2007 Esculturas e Objetos, Galeria Aide, Nova Lima, Brasil 

Exposição com Humberto Nigi, Galeria Espaço Dart, Belo Horizonte, Brasil 

  

2004 Esculturas à Beira Mar, Sidney, Austrália 

 

2002 Escultores Brasileiros, Galeria de Arte MV, Belo Horizonte, Brasil 

  

2000 Primeiras Peças com Sonia Ebling, Teatro Nacional, Brasília, Brasil 

  

1985 Mostra com Eduard Steven Plate, Galeria Anne Plumb, Nova York, EUA 

  

1984 Mostra Warren e La Rosa com Rafael Morales, Nova York, EUA 

  

Premiações 

  

2010 Pas si Bêtes, Artista de Honra do Centro Cultural Peugeot, Paris, França 

  

2009 Académie des Arts, Sciences et Lettres Paris, França 

  

2006 Forma - Semana da Escultura na Galeria Mallmann, Porto Alegre, Brasil 
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Principais Galerias, Museus e Instituições que Possuem Obras do Artista 

 

Galeria Arte Aplicada, São Paulo, Brasil 

 

Galeria DotArt, Belo Horizonte, Brasil 

 

Getty Museum, Los Angeles, EUA 

 

Instituto Brennan, Recife, Brasil 

 

Itaú Cultural, São Paulo, Brasil 

 

Coleção Milú Vilela, São Paulo, Brasil 

 

Museu Gerdau Minas e Metais (MM Gerdau), Belo Horizonte, Brasil 

 

Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (MNBA), Brasil 

 

Livraria Nacional de Artes de Taiwan, Taipei, Taiwan 

 

Coleção de Arte do Papa Francisco no Estado do Vaticano, Vatican City  

 

Ricardo Fernandes Gallery, Paris, França 

 

Sociedade Hípica de São Paulo, São Paulo, Brasil 

 

Wuhan Park of Central China, Wuhan, China 

 

Galeria Zilda Fraletti, Curitiba, Brasil 

  

Principais Coleções Particulares que Possuem Obras do Artista 
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Andréa Bocelli, Roma, Itália 

 

Bruce Winter, Nova York, EUA 

 

Carmen Merick Veiga, Rio de Janeiro, Brasil 

 

Chen Wugang, Taipei, Taiwan 

 

Fausto Silva (Faustão), São Paulo, Brasil 

 

Flávia Alessandra, São Paulo, Brasil 

 

Hebe Camargo, São Paulo, Brasil 

 

Gisele Bundchen, Los Angeles, EUA 

 

Otaviano Costa, São Paulo, Brasil 

 

Ivete Sangalo, São Paulo, Brasil 

 

Joe Milton, Miami, EUA 

 

Paula Lima, São Paulo, Brasil 

 

Pascale Lismonde, Paris, França 

 

Richard Meyer, Miami, EUA 

 

Livros e Catálogos 
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2015 Musas, Pascale Lismonde 

Paris, França 

 

2013 Musas, Ricardo Fernandes 

Paris, França 

 

2012 More Nature in Our Lives, Ricardo Fernandes 

Xangai, China 

 

2011 Leopoldo Martins, A Florestra Encantada, Ricardo Fernandes e Any Collin 

Paris, França 

 

2009 Felinos - Leopoldo Martins, Jacob Kintowitz 

São Paulo, Brasil 

L’Univers Brésilien, Everarts Gallery 

Paris, França 

 

2003 Os Grandes Felinos, Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, Brasil 
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Texto Crítico 

 
               Foto Portrait, Lucia Adverse, 2015 

 

Dos Felinos às Mulheres 

“Quando se pergunta a Leopoldo Martins o porquê de sua passagem das esculturas dos              

felinos às das musas, ele evoca um caminho natural, que o teria impulsionado do universo               

animal ao universo feminino, marcado pela sensualidade de ambos. É realmente evidente:            

na escultura Andando II já se percebe o caráter “felino” de sua démarche. 

Além disso, o bronze é conhecido por suas qualidades sensuais, suas superfícies            

particularmente lisas que atraem o toque. Entre vários conselhos aos alunos de sua             

Academia, Matisse lembrava o quanto “o escultor deve sentir, no ato de esculpir, os              

imperativos do volume e da massa, pois a escultura deve convidar o espectador a              

segurá-la, como se fosse um objeto” (1). Essa é uma pulsão realmente irresistível diante de               

certas esculturas muito lisas de Leopoldo Martins. 
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Mas é importante destacar esse “caminho natural” que o fez passar dos felinos às              

mulheres, pois parece que há aí, manifesta, uma memória arcaica da criação artística.             

Assim como na história da humanidade em geral (e na história particular de cada homem) o                

estado animal em quatro patas precede a postura ereta, nas antigas pinturas parietais a              

representação dos animais também precedeu o surgimento da silhueta humana dos           

caçadores. Consciente ou não, Leopoldo Martins inscreve assim naturalmente a evolução           

de sua obra na história da humanidade e de suas mais antigas expressões artísticas.” 

 

Extrato do Livro “Musas” de Pascale Lismonde, tradução de Luciana Hidalgo 
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Informações Gerais 

 

Título da Exposição: Bienal de Esculturas de Xangai 2018 - JISP 

 

Artista: Leopoldo Martins 

 

Descrição: Quinta edição da Bienal de esculturas de Xangai, organizada  

pelo governo da China. 

O artista apresenta 5 obras da série Musas e 1 obra da série             

Felinos. 

Serão apresentados livros das duas séries. 

 

Vernissage: 18 de setembro de 2018 

 

Exposição: 18 de setembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 

 

Endereço: Jing An Diao Su Gong Yuan 

500 Bei Jing Xi Lu 

Jingan Qu,  

Shanghai Shi, China, 200085 

 

Informações: www.ricardofernandes.biz 

 

Email: contact@ricardofernandes.biz 

 

WhatsApp / Tel: + 33 6 81 35 12 87 

 

WeChat: RFernandesGallery 
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Fotos 

 

        Celestial, foto Jomar Bragança  
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          Dança, foto Jomar Bragança 
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          Liberdade, foto Jomar Bragança 
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       Mulher Andando, foto Jomar Bragança 
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      Pantera Andando, foto Jomar Bragança 

 

 

 

 

 

Todas as fotos e ilustrações são protegidas por direitos autorais.  

 

Para maiores informações e fotos em alta definição, cedidas para mídia devidamente            

credenciada, gentileza contactar-nos via e-mail: contact@ricardofernandes.biz 
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