
JUSTIFICATIVA PARA A I1MEXIGIBILIDADE E PRECO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANERIO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage indica o apoio à exposição do artista 

THIAGO ROCHA PITTA nas CAVALARIÇAS por representar importante pesquisa no campo das 

artes visuais. O artista, um dos mais destacados de sua geração, começou a trabalhar nos 

anos 90 e realizou relevantes mostras no Brasil e no exterior. Em 2006 o artista recebeu o 

Prêmio SESI - CNI Marcantonio Vilaça e participou da Bienal de Singapura. Em 2008 realizou 

exposições em Tokio, Berlin e em 2009 na Galeria Meyer Riegger, na Alemanha.

Nascido em Tiradentes (MG) em 1980, Thiago Rocha Pitta vive e trabalha no Rio de 

Janeiro. Começou a mostrar seus trabalhos em 2001, com intervenções ao ar livre. Desde o 

início sua obra busca uma relação íntima com a natureza. Pode-se dizer que em seus 

trabalhos a natureza é uma espécie de co-autora. Este aspecto fica evidente em obras como 

"Homenagem a William Turner", um vídeo de um pequeno barco pegando fogo, ou ainda no 

"Espelho/plataforma" construído sobre um abismo, em que o público é convidado a andar 

sobre o reflexo do céu. O artista possui ainda uma larga produção de pinturas e aquarelas, 

sempre buscando na linguagem estados poéticos para a matéria e suas mutações.

Thiago Rocha Pitta cresceu na cidade histórica de Tiradentes e mudou-se, quando 

adolescente, para a cidade serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Passou a viver na cidade 

do Rio em 1999, quando estudou artes na UFRJ. Além de estudar filosofia e estética em 

cursos livres. Em 2004 foi contemplado com o prêmio CNI SESI Marcantonio Vilaça. Integrou 

a 5o Bienal do Mercosul, Porto Alegre, RS, 2005. Expôs sua obra em diversas cidades do 

mundo.
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A proposta de exposição encaminhada pela empresa de produção de eventos Tisara 

Arte e Produção Ltda., representante do artista para o evento, está de acordo com os 

objetivos traçados pelo Plano Diretor da Escola e foi aprovada pela Comissão de Projetos, 

composta por Alexandre Sá, Guilherme Bueno e Ricardo Basbaum.

A exposição ocupará o espaço das Cavalariças da Escola entre os dias 02 de julho e 12 

de setembro do presente ano. O ingresso é gratuito e uma equipe de monitores 

especialmente capacitados pela Escola dará o suporte a visitantes e alunos de escolas 

públicas e privadas do Estado. A público visitante deverá atingir a marca de 10.000 pessoas, 

média alcançada nas exposições que ali foram exibidas no ano de 2009.

Mauro Saraiva, produtor da Tisara Arte e Produção Ltda., é representante exclusivo 

do artista no projeto e está apto a viabilizá-lo junto à Escola de Artes Visuais e Secretaria de 

Estado de Cultura uma vez que sua atuação é reconhecida no campo da arte, conforme 

comprovado no currículo em anexo.

Salientamos que o contrato social da referida empresa acostado aos autos prevê 

formas de atuação, tais como, produção e promoção de eventos artísticos e culturais e 

produção e execução de seminários e exposições de artes. Portanto, verificamos que a 

empresa Tisara Arte e Produção Ltda. e seu sócio Mauro Saraiva, estão aptos na 

formalização do contrato junto à SEC para realização da exposição do artista THIAGO ROCHA 

PITTA nas CAVALARIÇAS.

Por fim, declaramos que esse serviço custará a SEC R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

e que este valor está de acordo com o praticado no mercado.

Atenciosamente,

Diretora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage
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