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Ferro, Lama e Cobre

Instalação
2022.

Criação: Lucas Gervilla

Instalação que apresenta uma fotografia e um 
vídeo feitos nas regiões de Brumadinho e Bento 
Rodrigues-MG, áreas que foram vítimas dos dois 
maiores crimes ambientais da história do Brasil. 
As imagens mostram as ruínas de lugares que 
um dia foram lares e hoje encontram-se aban-
donados. O trabalho propõe uma suspensão 
ttemporal de lugares que existem apenas nas 
memórias das pessoas que ali viveram. No 
espaço expositivo também é possível escutar 
sons ambientes captados em ambos os cenários.

http://gerva.me/2022/05/18/ferro-lama-e-cobre/



Sem título

Instalação
2022.

Criação: Lucas Gervilla

A obra apresenta imagens gravadas em três 
construções soviéticas abandonadas na antiga 
Alemanha Oriental e objetos coletados nessas 
locações: um campo de aviação, um quartel mili-
tar e uma pequena cidade planejada  Ambos 
países não existem mais. Ao unir as imagens com 
estes vestígios deixados para trás, a instalação 
ppropõe a pergunta: “A quem pertencem esses 
lugares e suas memórias?”

http://gerva.me/2022/05/18/rust-mold-and-cracks/



https://youtu.be/JfvR02U_sUM



https://youtu.be/NXLKN3Fght4



https://vimeo.com/292813689

https://gerva.me/2018/10/01/edmur-e-o-caminhao-2



https://gerva.me/2019/03/21/exposicao-abandonamento-brasil-russia



https://youtu.be/A2KAxJgxn1k



www.vimeo.com/77266660

https://gerva.me/2012/04/09/orquestra-do-som-cego



www.vimeo.com/140197512

https://gerva.me/2015/11/24/deus-luta



www.vimeo.com/23158381

https://gerva.me/2016/10/06/intransporniveis

IntranspoRníveis é uma performance sobre fronteiras 
humanas invisíveis com as quais nos deparamos todos 
os dias. Fragmentos de filmes pornográficos datados do 
início do século são manipulados em tempo real e pro-
jetados sobre um cenário tridimensional. 

As imagens são controladas por Lucas Gervilla e Paloma 
Oliveira enquanto os músicos Aécio de Souza, Paulo 
Gallian e Thaís Almeida Prado utilizam vozes, instru-
mentos acústicos e eletrônicos para fundir improviso 
sonoro com imagens.

IntranspoRníveis

Live Cinema
2010



www.observatorioderemocoes.fau.usp.br

https://youtu.be/uEXBakfUJHI



www.vimeo.com/66535004

https://gerva.me/2013/05/20/_abandonamento



www.vimeo.com/35204705

https://gerva.me/2012/04/09/65on



www.gerva.me

lucas.gervilla@gmail.com

www.vimeo.com/gervilla

www.flickr.com/gerva

Artista visual, trabalha com imagens desde 2005. Doutorando e mestre 

pelo Instituto de Artes da UNESP, com um período de estudos na UdK 

Berlin e Greifswald Universität, bacharel em Comunicação e Multimeios 

pela PUC-SP. Participou de mais de 160 produções artísticas. Dirigiu os 

longa-metragens “Ruinoso” e “Fora da Capital” (2020). Ministra cursos e 

oficinas audiovisuais. Foi bolsista do DAAD e Prince Claus Fund. Em 

2018, foi comissionado pelo Canal Futura para a produção do curta-me-

tragem “tragem “Edmur e o Caminhão”. 

Foi artista residente no ZK/U, Berlim; Fabrika CCI, Moscou; Galeria 

Ambos Mundos, Buenos Aires; NES Artist Residency, Islândia; e no Espa-

cio Casa 3 Patios em Medellín.

Bio

Jundiaí-SP
1984


