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O Instituto PIPA foi criado em 2009. Inicialmente, seu papel era 
o de coordenar e dar sustentação ao Prêmio PIPA, incorporando 
elementos que dessem vigor cultural à efeméride da premiação, 
tais como a produção de um catálogo com todos os artistas indi-
cados a cada ano, uma premiação online e um site com páginas 
de todos os artistas que já passaram pelo PIPA. Estas atividades 
expandiram o Prêmio em várias direções, fazendo-o acontecer ao 
longo do ano e contribuindo para que os artistas contemporâneos, 
especialmente aqueles que vivem e trabalham fora do eixo Rio-
São Paulo, tivessem mais visibilidade, aqui e fora do país. Pode-
se dizer, depois de 13 anos, que o site do Prêmio tornou-se uma 
plataforma de pesquisa relevante para quem quer conhecer mais 
a arte brasileira. Por ser bilíngue, é consultada assiduamente por 
pesquisadores, curadores e colecionadores internacionais.

Desde 2016, o Instituto vem desdobrando suas atividades. A cura-
doria ficou a cargo de Luiz Camillo Osorio, e começamos a desen-
volver uma coleção focada nos artistas do Prêmio PIPA, tendo a 
noção de “deslocamento” como um conceito guarda-chuva nor-
teador.

The PIPA Institute was created in 2009. Initially, its role was to co-
ordinate and support the PIPA Prize, incorporating elements that 
would culturally empower the Prize’s ephemeris. Some of them in-
clude the annual production of a catalogue with all the nominated 
artists of the current edition, the PIPA Online and a website hold-
ing pages of all the participating artists. These activities expanded 
the Prize in several directions, giving it a year-long calendar and 
helping contemporary artists, especially those who live and work 
outside the Rio de Janeiro-São Paulo area, to have more visibility, 
in Brazil and abroad. After 13 years, the PIPA Prize website has 
become a relevant research platform for those who want to know 
more about Brazilian art. The English version is often consulted by 
international researchers, curators and collectors.

Since 2016, the Institute has been intensifying its activities. The 
curatorship is in the hands of Luiz Camillo Osorio, and we started 
to build up a collection around  the PIPA Prize artists, and drawing 
on the umbrella concept of ‘displacement’.
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‘Displacement’ has many definitions. Essentially, it has to do with 
the movement of people, objects, and living beings from one place 
to another. This may be spontaneous or forced. There is a sense 
of urgency and a need for invention associated with displacement 
– between countries, bodies, sexuality, identity, and artistic lan-
guages and supports. In this sense, with so much able to fit into 
this concept, shining a light on the problems and challenges of our 
time, it allows us to bring together works by artists that represent 
what is being done in these early years of the new millennium.

Over the last five years, we have held a few exhibitions with the 
collection, in addition to maintaining other activities related to 
the Prize. The idea is to strengthen the collection more and more 
through acquisitions and commissions, holding exhibitions and 
participating, to the extent of our scale, in various projects with 
the artists.

O “deslocamento” tem muitas definições. Trata da movimentação 
de pessoas, objetos, seres vivos, de um lugar para outro. Pode ser 
espontâneo ou forçado. Há um sentido de urgência e uma neces-
sidade de invenção associados aos deslocamentos – entre países, 
corpos, sexualidade, identidade, suportes e linguagens artísticas. 
Nesta medida, cabendo muita coisa sob esse conceito, explicitan-
do problemas e desafios de nosso tempo, ele nos permite reunir 
trabalhos de artistas que representam o que vem sendo feito neste 
começo de milênio.

Ao longo dos últimos cinco anos, fizemos algumas exposições 
com a coleção, além de continuarmos com as demais atividades 
ligadas ao Prêmio. A ideia é fortalecer a coleção cada vez mais por 
meio de aquisições e comissionamentos, fazer exposições, além 
de participar, na medida da nossa escala, de projetos variados com 
os artistas.

“A última aventura, Fordlândia IX”, 2011, fotografia digital, impressão em papel algodão, 110 × 165 cm, Coleção Instituto PIPA // 

“A última aventura, Fordlândia IX”, 2011, digital photography, printing on cotton paper, 110 × 165 cm, PIPA Institute Collection
“Red Sand I”, 2011, fotografia digital, impressão em papel de algodão, 110 × 165 cm, Coleção Instituto PIPA // “Red Sand I”, 2011, 

digital photography, printing on cotton paper, 110 × 165 cm, PIPA Institute Collection

Romy Pocztaruk
Porto Alegre, RS, 1983. Vive e trabalha 

em Porto Alegre, RS. Indicada ao 

Prêmio PIPA 2015, 2017 e 2018 e 

finalista do PIPA 2018 // Porto Alegre, 

Brazil, 1983. Lives and works in Porto 

Alegre, Brazil. PIPA Prize 2015, 2017 

and 2018 nominee and PIPA Prize 2018 

Finalist
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In 2022, we present the PIPA Institute’s Recent Acquisitions exhibi-
tion together with the annual PIPA Prize show.

As we are always following the production of artists who par-
ticipated in PIPA, among our latest acquisitions are works from 
Eduardo Berliner, one of the finalists of the PIPA Prize 2011; two 
photographic prints by Leticia Ramos, who was a finalist in 2016; 
part of the “Fordlândia” and “Red Sand” series by Romy Pocztaruk, 
PIPA 2018 finalist. We will also showed works by artists who partic-
ipated in the most recent editions of the Prize, such as two of the 
2021 Selected Artists, Ilê Sartuzi and Denilson Baniwa (also one 
of the winners from PIPA Online 2019), and Isael Maxakali, winner 
of PIPA Online 2020. The Recent Acquisitions exhibition showed a 
total of 22 works at Paço Imperial.

In addition to the artists mentioned above, who were part of the 
exhibition, the Institute acquired other works for the collection. 
Those are works by the artists Agrade Camiz, PIPA 2020 and 2021 
nominee, Elias Maroso, PIPA 2020 nominee, Maxwell Alexandre, 
one of the four winners of PIPA 2020, and Xadalu Tupã Jekupé, 
PIPA 2022 nominee. Beyond the acquired works, Jekupé also do-
nated a piece to the Institute’s collection.

By  September 2022, the PIPA Institute collection had 168 works 
and 254 pieces by 55 artists. The complete collection can be vie-
wed on the Institute’s website at: http://www.institutopipa.com/
pt/colecao-de-arte/. 

Em 2022, mais uma vez apresentamos a exposição de Aquisições 
Recentes do Instituto PIPA em paralelo à mostra anual do Prêmio PIPA.

Como estamos sempre atentos à produção de artistas que partici-
param do PIPA, entre nossas últimas aquisições estão trabalhos de 
2020 em papel de Eduardo Berliner, finalista da segunda edição 
do Prêmio PIPA, em 2011; duas impressões fotográficas de Letícia 
Ramos, que foi finalista de 2016; parte da série “Fordlândia” e “Red 
Sand” de Romy Pocztaruk, finalista do PIPA 2018. Mostramos ainda 
ainda obras de artistas com participações nas edições mais recentes 
do Prêmio, como dois dos Artistas Selecionados de 2021, Ilê Sartuzi 
e Denilson Baniwa (também vencedor do PIPA Online 2019), e Isael 
Maxakali, vencedor do PIPA Online 2020. Ao todo, a exposição reu-
niu 22 trabalhos.

Além dos artistas citados acima, que fizeram parte da exposi-
ção, outras obras foram recentemente adquiridas para o acervo. 
São trabalhos dos artistas Agrade Camiz, participante do PIPA 
2020 e 2021, Elias Maroso, participante do PIPA 2020, Maxwell 
Alexandre, um dos quatro Artistas Vencedores de 2020, e Xadalu 
Tupã Jekupé, participante desta edição de 2022. Somado às aqui-
sições, Xadalu ainda doou um trabalho para a coleção do Instituto.

Até setembro de 2022, o acervo do Instituto contava com 168 
obras, distribuídas em 254 peças de 55 artistas.A coleção com-
pleta pode ser vista online no site do Instituto - http://www.institu-
topipa.com/pt/colecao-de-arte/. 

The PIPA Institute stands by 
the belief that by investing in 
Brazilian contemporary art, 
we may help bring about a 
more plural, more integrated, 
less unequal future.

O Instituto PIPA acredita, 
acima de tudo, que o 
investimento na arte 
contemporânea brasileira é 
uma aposta na possibilidade 
de um futuro mais plural, mais 
integrado e menos desigual.
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Isael Maxakali
Santa Helena de Minas, MG, 1978. Vive 

e trabalha em Ladainha, MG. Indicado 

ao Prêmio PIPA 2020 e vencedor do PIPA 

Online 2020 // Santa Helena de Minas, 

Brazil, 1978. Lives and works in Ladainha, 

Brazil. PIPA Prize 2020 nominee and PIPA 

Online 2020 winner

“Tatakox” [Lagarta-espírito]

“Pukutok” [Filho da abelha]

“Kukmax” [Jabuti]

“Xü’üy” IBicho-preguiça]

“Mãtãnãg xop pet” [As casas do povo 

Mãtãnãg]

lápis de cor sobre papel canson, 2020, 

21 × 29,7 cm, Coleção Instituto PIPA //

“Tatakox” [Caterpillar-spirit]

“Pukutok” [Bee’s son]

“Kukmax” [Jabuti]

“Xü’üy” [Sloth]

“Mãtãnãg xop pet” [The houses of the 

Mãtãnãg people]

coloured pencil on canson paper, 2022, 

21 × 29,7 cm, PIPA Institute Collection
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Xadalu Tupã Jekupé

“Invasão Colonial meu corpo nosso território”, 2019, fotografia e impressão digital, dimensão variável, Coleção Instituto PIPA 

// “Colonial Invasion, My body our territory”, 2019, photo and digital printing, variable dimension, PIPA Institute Collection

Xadalu Tupã Jekupé
Alegrete, RS, 1985. Vive e trabalha em Porto Alegre, RS. Indicado ao Prêmio PIPA 2022 // Alegrete, Brazil, 1985. Lives and 

works in Porto Alegre, Brazil. PIPA Prize 2022 nominee

“Desenvolvimento Marginal, “Adaptações”, 2019, pintura, colagem de cartazes publicitários recolhido das ruas, 

impressão em chapa raio x sob caixa de luz, raspagem, 260 × 80 cm (díptico), Coleção Instituto PIPA // Desenvolvimento 

Marginal, ”Adaptações”, 2019, painting, gluing of advertisement posters found in the streets, printing on x-ray photo under 

light box, scraping, 130 × 80 cm (piptych), PIPA Institute Collection
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Denilson Baniwa
Barcelos, Amazonas, 1984. Vive e 

trabalha em Niterói, RJ. Vencedor do 

PIPA Online 2019, Artista Selecionado 

do Prêmio PIPA 2021 e Membro do 

Comitê de Indicação do Prêmio PIPA 

2022 // Barcelos, Brazil, 1984. Lives 

and works in Niterói, Brazil. PIPA 

Online 2019 Winner, PIPA Prize 2021 

Shortlisted Artist and Member of 

the PIPA Prize 2022 Nominating 

Committee

Agrade Camíz
Rio de Janeiro, RJ, 1988. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ. Indicada ao Prêmio PIPA 2020 e 2021 // Rio de Janeiro, Brazil, 

1988. Lives and works in Rio de Janeiro, Brazil. PIPA Prize 2020 and 2021 nominee

“Ensolarada”, 2022, acrílica, pastel oleoso e marcadores sobre tela, 109 × 155 cm, Coleção Instituto PIPA, foto cortesia da 

artista e A Gentil Carioca // “Sunny”, 2022, acrylic, oil pastel and markers on canvas, 109 × 155 cm, PIPA Institute Collection, 

photo courtesy the artist and A Gentil Carioca

página anterior // previous page

“Natureza Morta I - Pajé”, 2016, colagem digital sobre impressão em papel de algodão, 103 × 146 cm, Coleção Instituto PIPA // 

“Still life I - Pajé”, 2016, digital collage on printing on cotton paper, 103 × 146 cm, PIPA Institute Collection

“Caçada ao Avô Anta”, 2019, acrílica sobre tela, 170 × 160 cm, foto Fábio Souza, Coleção Instituto PIPA // “Grandfather Tapir 

Hunt”, 2019, acrylic on canvas, 170 × 160 cm, photo by Fabio Souza, PIPA Institute Collection
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Agrade Camíz

“As Moradoras”, 2022, acrílica, pastel 

oleoso, marcadores e linha de crochê 

sobre tela, 240 × 150 cm, Coleção 

Instituto PIPA, foto cortesia da artista e 

A Gentil Carioca // “The Inhabitants”, 

2022, acrylic, oil pastel, markers and 

crochet thread on canvas, 240 × 150 

cm, PIPA Institute Collection, photo 

courtesy the artist and A Gentil 

Carioca

“Lapas”, 2022, acrílica, pastel oleoso, 

grafite e spray sobre tela, 230 × 150 cm, 

Coleção Instituto PIPA, foto cortesia da 

artista e A Gentil Carioca // “Limpets”, 

2022, acrylic, oil pastel, graphite and 

spray on canvas, 230 × 150 cm, PIPA 

Institute Collection, photo courtesy the 

artist and A Gentil Carioca
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Letícia Ramos
Santo Antônio da Patrulha, RS , 1979. 

Vive e trabalha em São Paulo, SP.

Indicada ao Prêmio PIPA 2013, 2016 

e 2019, finalista do Prêmio PIPA 2015 

// Santo Antônio da Patrulha, Brazil, 

1979. Lives and works in São Paulo, 

Brazil. PIPA Prize 2013, 2016 and 2019 

nominee. PIPA Prize 2015 Finalist

“Spectro Del Sismo II”, 2016, fotografia 

estroboscópica em microfilme, 2/3 

+2AP, 61,5 × 76,5 × 4 cm, Coleção 

Instituto PIPA // “Spectro Del Sismo 

II”, 2016, strobe photo in microfilm, 2/3 

+2AP, 61,5 × 76,5 × 4 cm, PIPA Institute 

Collection

“Light photogram IV”, 2016, gelatina 

de prata sobre papel fibra, 100 × 120 

cm, Coleção Instituto PIPA // “Light 

photogram IV”, 2016, silver gelatine on 

fiber paper, 100 × 120 cm, PIPA Institute 

Collection

Elias Maroso
Sarandi, RS, 1985. Vive e trabalha em 

Porto Alegre, RS. Indicado ao Prêmio 

PIPA 2020 // Sarandi, RS, 1985. Lives 

and works in Porto Alegre, Brazil. PIPA 

Prize 2020 nominee

“Grifos de Saída”, 2019, serigrafia 

sobre papel, quinze peças em corrosão 

química de cobre, cortes em acrílico, 

ímãs de neodímio, fiação elétrica, 158 

× 80 × 10 cm, Coleção Instituto PIPA 

(detalhe acima) // “Exit Griffons”, 2019, 

silkscreen on paper, fifteen pieces in 

a coper chemical corrosion, cuts in 

acrylic, neodymium magnets, electric 

wires, 158 x 80 x 10 cm, PIPA Institute 

Collection (detail above)

“Diagrama 88.8”, 2019, protótipos de 

radiotransmissores FM, cortes de 

acrílico a laser, chapas de latão e cobre 

fotocorroídos, fios de cobre, parafusos 

e lâmpadas LED, 167 × 152 × 12 cm, 

Coleção Instituto PIPA // “Diagram 

88.8”, 2019, prototypes of FM radio 

transmissors, laser cuts in acrylic, 

brass and copper plates photo rusted, 

copper wires, screws and LED lamps, 

167 × 152 × 12 cm, PIPA Institute 

Collection
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“Assento”, 2020, grafite aquarelável 

sobre papel, 175 × 113 cm, Coleção 

Instituto PIPA // “Seat”, 2020, 

watercolor grafitti on paper, 

175 × 113 cm, PIPA Institute Collection

“Tubulação”, 2020, aquarela sobre 

papel, 105 × 113 cm, Coleção Instituto 

PIPA // “Tubulation”, 2020,  watercolor 

on paper, 105 × 113 cm, PIPA Institute 

Collection

Eduardo Berliner
Rio de Janeiro, RJ, 1978. Vive e 

trabalha em Rio de Janeiro, RJ. 

Indicado ao Prêmio PIPA 2010, 2014 e 

2018, finalista do Prêmio PIPA 2011 // 

Rio de Janeiro, Brazil, 1978. Lives and 

works in Rio de Janeiro, Brazil. PIPA 

Prize 2010, 2014 and 2018 nominee and 

PIPA Prize 2011 Finalist

“Procusto”, 2020, nanquim e aquarela 

sobre papel, 57 × 54 cm, Coleção 

Instituto PIPA // “Procrustes”, 2020, 

ink paint and watercolor on paper, 

57 × 54 cm, PIPA Institute Collection

“Caminho”, 2017, aquarela, nanquim 

e guache sobre papel, 56 × 56 cm, 

Coleção Instituto PIPA // “Way”, 2017, 

watercolour, nankeen and gouache 

on paper, 56 × 56 cm, PIPA Institute 

Collection

“Sem título”, 2020, colagem sobre 

papel, 102 × 110 cm, Coleção Instituto 

PIPA // “Untitled”, 2020, collage on 

paper , 102 × 110 cm, PIPA Institute 

Collection


