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Há muito tempo tenho trabalhado numa espécie de

relações em rede entre a investigação teórica e produção

de arte.

As questões que surgem me direcionam para o campo

das artes, mas também, para outras disciplinas como

comunicação e ciências, em especial aos estudos do

corpo e cognição. Me interessa sobretudo como a arte

produz modos de subjetividades.

Assim, tenho considerado obras artísticas como mapas

de conhecimento que cartografam a experiência de “ser

no mundo” em determinado meio.

Eu sempre gosto de lembrar a definição de mapa dada

por Deleuze e Guattari para quem o mapa é inteiramente

voltado para a experimentação do real: "O mapa é

aberto, é conectável em todas as suas dimensões,

desmontável, reversível, suscetível de receber modifica-

ções constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido,

adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser

preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação

social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo

como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou

como uma meditação.” (Deleuze; Guattari, 1995, p.22)

Mapas para Desorientar

For some time now I have been working on a kind 

of networked relationship between theoretical 

research and art production. 

The questions that arise are related to the field of 

arts, but also to other disciplines such as 

communication and science, especially studies of 

the body and cognition. I am especially interested 

in how art produces modes of subjectivity. I have 

been observing artistic works as maps of 

knowledge that map the experience of "being in 

the world" in a given environment. 

I always like to bring to mind the definition of map 

given by Deleuze and Guattari to whom map is 

entirely geared towards experimentation from the 

real. According to them: “The map is open, 

connectable in all its dimensions, collapsible, 

reversible, susceptible of constantly receiving 

modifications. It can be torn, reversed, adapted to 

assemblies of any nature, be prepared by an 

individual, a group, a social formation. One can 

draw it on a wall, conceive it as a work of art, 

construct it as a political action or as a 

meditation."

Maps to Disorint



Mapas artísticos, ao invés de orientar como é a função

usual de um mapa, existem para subverter, porque nos

trazem experiências que inauguram conceitos, por meio

de movimentos de deslocamento e desorientação.

Assim, mais do que tratar de materiais, conceitos ou

modelos estéticos, as obras apresentam relações

comunicativas entre o sujeito e o ambiente (outros

sujeitos, objetos e lugares). Segundo a teoria do

corpomídia (Greiner&Katz, 2015), corpo e ambiente não

são elementos apartados entre si, mas se constituem

numa relação de trocas e atualizações permanente. Por

exemplo, como todos os afetos e emoções influem no

estado do corpo. E nada é preservado pois tudo é fluxo,

tudo é acontecimento. Desde 2015 tenho trabalhado a

série Mapeamentos. Nessas obras, pretendo contestar a

ideia de território como uma coisa substantiva e sim

apresentá-la como processo, que se constitui

continuamente na relação entre os sujeitos e ambiente.

São mapas inventados e produzidos a partir de

monotipias com pigmento e solvente e algumas vezes,

com textos e linhas.

Mapas para Desorientar

Artistic maps, instead of being a guide - the usual 

function of a map -, exist to subvert, because they 

bring us experiences that inaugurate concepts, by 

way of dislocation movements and disorientation. 

Thus, more than dealing with materials, concepts 

or aesthetic models, the works present 

communicative relations between the subject and 

the environment (other subjects, objects and 

places). According to the theory of corpomidia

(Greiner & Katz, 2015), body and environment 

are not elements separated from each other, but 

constitute a permanent exchange of relationships 

and updates. For example, how all affections and 

emotions influence the state of the body. And 

nothing is preserved because everything is flow, 

everything is happening. 

Since 2015, I have been working on the series 

Mappings. In these works, my intention is to 

challenge the idea of territory as a substantive 

thing, rather, to present it as a process, which is 

continually constituted in the relationship between 

subjects and the environment. They are maps 

invented and produced from monotypes with 

pigment and solvent and, sometimes, with texts 

and lines.

Maps to Disorient



A série “Baía dos Territórios Movediços” é um trabalho

comissionado para a ilha Jumby Bay, em Antígua e

Barbuda, no Caribe.

Jumby na língua indígena significa espírito, fantasma, ou

apenas o outro, o desconhecido.

Nas imagens estão escritos os nomes dos povos que

habitam e/ou habitaram a região. A ideia que moveu a

produção das obras foi os fluxos de pessoas e povos que

transformam continuamente as relações culturais na

pequena ilha.

Baía dos Territórios Movediços 

The ”Bay of Shifting Territories" series is

commissioned work for a hotel in Jumby Bay

Island, Antigua and Barbuda, Caribbean.

Jumby, in the indigenous language, means spirit,

ghost, or just the other, the unknown.

Written in the images are the names of the people

who inhabit and/or inhabited the region. The idea

that moved the production of the works was the

flows of persons and peoples continuously

transforming the cultural relations in the small

island.

Bay of Shifting Territories



Baía	dos	Territórios	Movediços	II	(Bay of Shifting Territories)	|	85	x 70	cm	|	Monotype,	graphite and metallic pigment |	2018



Baía	dos	Territórios	Movediços	V	(Bay of Shifting Territories V)	 |	85	x 70	cm	|	Monotype,	graphite and metallic pigment|	2018



Baía	dos	Territórios	MovediçosI V	(Bay of Shifting Territories V)	 |	85	x 70	cm	|	Monotype,	graphite and metallic pigment|	2018



O projeto “Rios Flutuantes” é inspirado nas correntes de

umidade e vapor que são produzidas pela floresta

amazônica. Esses chamados “rios voadores”, que têm

volume de água maior que o rio Amazonas, são

responsáveis pela umidade em uma enorme região da

América do Sul. Através das correntes de vento eles

irrigam desde Cuiabá até Buenos Aires, de São Paulo até

a Cordilheira dos Andes. Os rios voadores também

garantem trocas de gases vitais na atmosfera.

O Projeto para a serie Rios Flutuantes apresentará uma

instalação com desenhos, linhas e textos. Também faz

parte do projeto a produção de esculturas metálicas e o

vídeo “Para o céu”.

Rios	Flutuantes

The "Floating Rivers” project is inspired by the

currents of humidity and steam that are produced

by the Amazon forest. These so-called "flying

rivers", which have volume of water greater than

the Amazon River, are responsible for the

moisture in a huge region of South America.

Through the wind currents they irrigate from

Cuiabá to Buenos Aires, from São Paulo to the

Andes. Flying rivers also ensure vital gas

exchanges in the atmosphere.

The Project for the series “Floating Rivers” will

present an installation with drawings, lines and

texts. Also part of the project is the production of

metal sculptures and the video "Para o Céu".

Floating Rivers



Floating	Rivers|	130	X 95cm	|	Inkjet print,	monotype,	graphite and ink pen	|	2017



Floating	Rivers	|	To the Sky	|	Video |	2019	



“Ao	invés	de	isolar-se,	a	ilha	encontra	o	mar”.

Queria	produzir	trabalhos	sobre	as	relações	das	pessoas	

com	o	território,	com	sua	topologia	e	clima.	A	questão	

de	o	país	ser	uma	ilha	é	importante	para	eles.	Mapas	da	

Islândia	estavam	quase	sempre	presentes	nas	casas.	O	

inverno	é	severo	não	apenas	por	causa	do	frio,	mas	pela	

falta	de	luz.	É	necessário	ser	forte,	obstinado,	enfrentar	

desafios,	tal	como	as	noites	intermináveis,	os	fortes	

ventos	e	as	nevascas.	

Mas	a	primavera	trazia	muita	água,	luz	e	calor.	Escutei	de	

uma	família	sobre	como	o	desaparecimento	rápido	da	

neve	ainda	os	impactava.	Também	havia	o	baby	boom	

dos	animais	– muitos	patinhos,	cordeiros	e	potros,	e	logo	

os	insetos.	

Nos	desenhos,	trabalhei	com	carvão	e	pigmento	

metálico.	Eram	materiais	que	se	relacionavam	com	

elementos	fortes	da	paisagem	– o	solo	vulcânico	e	a	

água.	As	manchas	geradas	pelas	monotipias	são	quase	

aleatórias.	

Inventando Ilhas

"Instead of isolating, the island meets the sea."

I wanted to produce works based on the relations

between people and the territory, with its topology

and climate. For them, it is important that the

country is an island. Maps of Iceland were almost

always present in their homes. Winter is severe

not only because of the cold, but also, due to the

lack of light. It is necessary to be strong,

obstinate, to face challenges, such as endless

nights, strong winds and blizzards.

However, Spring brings a lot of water, light and

heat. I heard from a family that the rapid

disappearance of the snow still hit them. There

was also the baby boom of the animals - many

ducklings, lambs and foals, followed by the bugs.

In the drawings, I worked with coal and metallic

pigment. These materials relate to strong elements

of the landscape - the volcanic soil and the water.

The spots generated by the monotypes are almost

random.

Inventing Islands



Essas	superfícies	quase	topográficas	me	sugeriram	

bordas	as	quais	fui	contornando	com	a	tinta	dourada.	

Comecei	a	inventar	ilhas.	Nos	desenhos	ocorre	uma	

relação	entre	dois	possíveis	territórios.	Um	apresenta	

relevos,	é	firme	e	determinado,	e	outro	é	plano,	é	

reflexo	de	luz,	indeterminado	como	a	água	do	mar.	É	ilha	

mas	também	pode	ser	eu,	você,	um	sujeito.	É	mar	mas	

pode	ser	o	mundo,	o	outro,	o	desconhecido.	

A	ilha	e	o	mar,	o	sujeito	e	o	outro.	

Esses	desenhos	são	mapas	de	encontros.

A	série	foi	produzida	durante	residência	artística	em	NES	

Artist Residency,	Skagaströnd,	Islândia.

Inventando Ilhas

These almost topographical surfaces suggested

edges that I used gold paint to go around it.

I began to invent islands.

In the drawings there is a connection between two

possible territories. One, with reliefs, is firm and

determined, the other is flat, is a light reflection,

indeterminate as sea water. It's an island, but it

can also be me, you, someone. It is the sea but it

can be the world, the other, the unknown.

The island and the sea, the subject and the other. 

These drawings are maps of encounters. 

The series was produced during an artistic 

residency at NES Artist Residency, Skagaströnd, 

Iceland.   

Inventing Islands



Untitled	1/6	|	0,68	X	0,66m	|	monotype	and	metallic	pigment	on	paper	|	2016



Untitled	2/6	|	0,68	X	0,66m	|	monotype	and	metallic	pigment	on	paper	|	2016



Untitled	3/6	|	0,68	X	0,66m	|	monotype	and	metallic	pigment	on	paper	|	2016



Untitled	4/6	|	0,68	X	0,66m	|	monotype	and	metallic	pigment	on	paper	|	2016



Cartas de viagens e outras imagens quase líquidas

Agnaldo Farias

À primeira vista esses trabalhos sugerem mapas,

impressão reforçada pelo título da série, Carta de

viagem. Mas mapas são representações de territórios,

construídas a partir de observações feitas à distância,

tão exatas quanto possível for, como, por exemplo, as

vistas aerofotogramétricas, obtidas por câmeras fixadas

em satélites ou, mais baixas e minuciosas, em aviões e

helicópteros, sobrevoando a superfície como pássaros

que desde sempre invejamos pela fascinante

tranquilidade com que atravessam o ar sustentando-se

nele. Mas Ana Amélia Genioli não faz mapas, não

descreve territórios, o que seria, talvez, simples, mas,

diversamente, funda-os, cria-os por meio de lápis,

pigmentos e solvente sobre papel, ou seja, compostos

minerais, e lembremo-nos que lápis são minas de grafite,

Escritura das águas

Travel letters and other almost liquid images

Agnaldo Farias

At first glance these works suggest maps,

impression reinforced by the title of the series,

Travel Letters. But maps are representations of

territories, built from observations made at a

distance, as accurate as possible, for example, the

aerophotogrametric views obtained by cameras

on satellites or lower and more detailed in

airplanes and helicopters, flying the surface like

birds that have always envied by the fascinating

tranquility that cross the air holding on it.

But Ana Amelia Genioli does not make maps, she

does not describe territories, which would be,

perhaps simple, but, otherwise, she founded them,

create them by pencil, pigment and solvent on

paper, or mineral compounds, and let's remember

that pencils are mines of graphite,

Water Scriptures



e um líquido que dilui ambos, que os faz fluir pelo

campo branco do papel, adivinhando suas comissuras,

rodeando suas escarpas e cordilheiras microscópicas,

espraiando-se ao sabor da gravidade e na direção dos

gestos dispendidos no processo de confecção, sempre

obedecendo aos apelos secretos do papel, levando-o

para lá e para cá, chegando a resultados para nós

imprevistos. A alusão à terra, à terra mapeada,

escrutinizada, não acontece, pois, por via indireta, como

se Ana Amélia estivesse de um lado e o objeto

observado, uma fração de um território qualquer, um

fragmento de paisagem, de outro.

Por meio de montes de pigmentos diluídos, os

movimentos repetidos da monotipia criam linhas, geram

incisões irregulares, tortuosas, mais ou menos cortantes,

como os rios que ao longo dos séculos vão erodindo as

pedras em valas íngremes, como as cumeeiras das

cadeias de montanhas, resultantes de formidáveis

rachaduras de placas e impactos tectônicos acontecidos

em tempos geológicos remotos.

Escritura das águas

and a liquid that dilutes both, which makes them

flow through the white field of the paper, guessing

their commissures, surrounding its cliffs and

microscopic ridges, she scatters throughout the

flavor of gravity and in the direction of spent

gestures in the process of making, always obeying

the secret appeal of the paper, taking it to and fro,

reaching results unexpected for us. The allusion to

land, the mapped land, scrutinized, does not

happen by indirect means, as Ana Amelia was on

one side and the observed object, a fraction of a

any territory, a landscape fragment on the other.

Through monotypes of diluted pigments, the

repeated movement of printing monotype creates

lines, causing irregular incisions, tortuous, more

or less sharp, like the rivers over the centuries

erode the rocks on steep ditches, like the ridges of

chains mountains, resulting of formidable cracks

plates and tectonic impacts that took place in

remote geological times.

Water Scriptures



As	linhas	são	sismógrafos	das	pulsões	internas	ao	artista,	

realizadas	sem	que	haja	um	projeto	claro.	E	se	são	assim,	

o	que	acontece	com	os	pigmentos	em	pó	ainda	é	mais	

radical,	posto	que	escorrem	sem	que	se	possa	controlá-

los,	ainda	que	ela	possa	refrear	ou	mudar	de	rumo	o	

sentido	de	uma	vaga	líquida,	ou	cortá-la,	por	

sobreposição	com	uma	outra.	A	disciplina,	o	foco,	os	

cuidados	da	artista	foram	compondo	essas	cartas	de	

viagem	nas	quais	também	se	pode	ler	excertos	de	textos	

com	os	quais	elas	foi	se	encontrando	nos	últimos	anos,	

escritos	de	Genet,	Becket,	Uno,	dela	mesmo,	todos	de	

algum	modo	versando	sobre	a	busca	de	um	corpo	

peregrino,	varrendo	áreas	e	distâncias	imensas	sem	nada	

a	sofrear	sua	força	vital,	como	uma	carta	cujo	conteúdo	

despejado	pela	mão	que	empunha	um	lápis	ou	caneta,	

vai	jogando,	lembrando	Genet,	com	o	branco	da	folha	de	

papel	para	produzir	sentido.

Escritura das águas

The lines are seismographs of internal pulsions to

the artist, performed without a clear project.

And if they are so, what happens to the powder

pigment is even more radical, since run down

without being able to control them, even though

she can restrain or change direction of a liquid

spot, or cut it, by overlap with one another. The

discipline, focus, the care of the artist were

composing these travel letters in which you can

also read excerpts from texts with which she has

collected in recent years, the writings of Genet,

Becket, Uno, from herself, all of them a dealing

mode on the search for a pilgrim body, sweeping

areas and great distances with nothing to repress

her lifeblood, like a letter whose contents dumped

by the hand that wields a pencil or pen will play,

remembering Genet, with the sheet of white paper

to make sense.

Water Scriptures



Carta de	viagem I	(Travel	diary	I)	|	70	x	50cm	|	monotype,	graphite	and	metallic	pigment	on	
paper	|	2015



Carta de	viagem III	(Travel	diary	III)	|	70	x	50cm	|	monotype,	graphite	and	metallic	pigment	on	paper	|	2015



Carta de	viagem IV	(Travel	diary	IV)	|	70	x	50cm	|	monotype,	graphite	and	metallic	pigment	on	paper	|	2015



Quase Montanha 3	(Almost	Mountain	3)	|	100	X	70	cm	|	monotype	on	paper	|	2016



Quase Montanha 5	(Almost	Mountain	5	)	|	66	X	54	cm	|	monotype	on	paper	|	2016



Exhibition	view	at	the	Eduardo	Fernandes Gallery	|	2016



She lives and works in	São	Paulo

Website:	www.anagenioli.com
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