NEWS
ALEX HORNEST apresenta

A ITEM72ForCollectors nada mais é que
um aglutinado de idéias disseminadas em 4
diferentes recipientes: _ TELEVISION, PUBLISH, MARKET e NEWS.
Aqui todo tipo de idéia, ação e expressão
é rapidamente filtrada, arquivada, estuda
e repaginada para se transformar em conteúdo para essas 4 plataformas.
Utilizando cores, formas, texturas e movimentos a ITEM72ForCollectors se apropria
de diferentes recursos gráficos, audio visuais e de informática para de alguma forma
compartilhar pensamentos, gerar dúvidas e
atender anseios.
Em meio a tantas divagações visuais
procuramos na simplicidade criar pontos
de ligação entre os olhares dispersos e as
diferentes percepções de como possa ser
possivel usufruir de uma maneira mais espontânea e democrática dos espaços públicos e privados ao nosso redor.
Focada na produção e distribuição de
múltiplos e de objetos manufaturados em
série limitada a ITEM72ForCollectors (uma
divisão da 72D.I.E.S.E.L. - 72 Delinquentes
Infantis Especialistas Sobre Estilo Livre) foi
criada no começo dos anos 90 pelo pintor/
escultor/multimidia Alex Hornest para suprir uma carência de produções voltadas
ao público jovem interessado em design,
ilustração, meios audio-visuais, skateboard
e sobre tudo o Graffiti.
Nesta mesma época em associação a Mark
Borsk ( a.k.a. AMIGO ) contribuições e
outros projetos como a Fast-Food Entertaiment, a AortaCorp, a BigFriends, o Anhangabaú Family e muitos outros foram
criados para subverter meios, disseminar
arte, cultura e entretenimento. Os títulos
mais reconhecidos foram as séries audiovisuais “A Invasão 1 e 2” e “Sujo I e II” que
retratam a cena nacional e mundial do graffiti entre meados dos anos 90 e 2000.
Explorando os diversos seguimentos das
artes, a ITEM72ForCollectors foca seus
esforços na criação de produtos como livros, acessórios, vestuário, gravuras, poster,
fanzines, toyart e a qualquer outro tipo de
múltiplo que possa ser elaborado e confeccionado por seus idealizadores.
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. BIOFA e ONESTO
em cinquenta tons de cinza
pelas lentes de Ruy Fraga
. 03em01films convida THIAGO GOMS para ilustrar um novo kit03em01
. expo “Apenas O que Os Porcos Conseguem Digerir” de ALEX HORNEST
no Disjuntor Mooca até 18/NOV
. BAGUNCINHA nas quebras de SÃO MATEUS/SP
. no ar a LOJA VIRTUAL da ITEM72ForCollectors
. novo zine sobre pixo, tag, throw-up, piece e vandalismo: KORROZIVO
. epílogo#02 da ITEM72TeleVision
. mercado Disjuntor
. bazar 220 Voltz no Glicério

Onesto e Bastardilla _ Rio de Janeiro/RJ _ 2013 _ foto: Clarissa Piveta

Esta é uma publicação da editora/distribuidora de arte e entretenimento ITEM72ForCollectos, destinada a todos aqueles que
fomentam as variadas formas de manifestações artísticas existentes ou apenas se
identificam com elas.
Aqui o intuito é criar conceitos, novos meios
e canais para disseminar arte, formar opiniões, divulgar pensamentos, compartilhar
idéias e gerar discuções.
Deixamos claro que a nossa intenção não é
e nunca será a de propagar atos ou formas
de vandalismo, conflitos ideológicos e formas isoladas ou em grupos que fomentem
a descriminação e o ódio.
Sendo assim está expressamente autorizada
a reprodução parcial ou interina deste material, onde, se necessário, serão aplicados
um ou mais dos inúmeros meios legais existentes para a valorização e o estimulo a
auto sufiência de cada ser humano.
O material aqui contido é creditado e de total responsabilidade de seus editores.

ITEM72ForCollectos
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Colaboradores:
OBEMOY, Ruy Fraga, Fábio Biofa, Claudio Ethos, OTito
e Meduza (Família 2 Mil / Rapto), Zeis, Disjuntor Mooca
(Monica e Mozart Fernandes), Thiagos Goms, 03em01films, Clarissa Piveta, Bastardilla, Thais Ueda, Fedos
(Real Vida Suja), Nato (Turma do Burrifa), Diego Camacho
(Evola) e Bazar 220 Volts.

A proposta do Mercado Disjuntor é ser um evento acessível e diversificado em todos os aspectos, agregando
diferentes linguagens, grandes e novos artistas, artes plásticas, música, design, fotografia, moda... e é claro, gente
bacana!
Além disso no Disjuntor sempre tá rolando um som delicia, comidinhas e drinks incriveis.
Veeem!!!
Entrada gratuíta todos os dias inclusive na abertura deste
evento.
- Não seja cuzão! #deartedepresente
Quando?
Vai ser uma semana de mercado do dia 26/11 a 4/12.
Onde?
No Disjuntor
Rua da Mooca 1747 - Distrito Mooca - São Paulo - SP Brasil
Fone: 11 2291 2120
Reservas para eventos
contatodisjuntor@gmail.com
Disjuntor é um espaço de arte e eventos no coração do
Distrito Mooca. Criado por Monica Rodrigues Fernandes
- cenógrafa e artista visual - Mozart Fernandes - artista
plástico - e Tatá Crippa - pioneiro do lowrider no Brasil, o
espaço de aprox. 200m2 conta com uma estrutura completa para eventos (particulares, artísticos, empresariais).
Além da curadoria dos sócios, contamos com um grupo
de curadores colaboradores vindos de varias áreas para
diversificar nosso conteúdo e agenda.
O Disjuntor dispõe de uma estrutura com com iluminação especial para exposições, sonorização ambiente
e uma cenografia inspirada nas ocupações artísticas de
Berlim. O espaço conta com um pequeno palco e trilhos
que podem receber iluminação de acordo com o evento
a ser realizado.
Temos um bar que, no dia a dia, funciona com um cardápio de bebidas inspiradas nos botecos de São Paulo.
A gastronomia conta com criações de cozinheiros como:
Fellipe Zanuto (A Pizza da Mooca), Pati Leite (Cadillac
Burger), Di Cunto e, eventualmente, experimentes de
outros cozinheiros. Profissionais ou não.
Nossa seleta loja conta com editoras independentes,
objetos de design, gravuras, artes em suportes variados,
LPs, produtos da A Casa Torta, objetos da Vértices Casa,
peças da estilista Raquel Davidowicz da UMA.

A partir de

nossa loja virtual

ITEM72.ILURIA.COM

design (logo/flyer): Biofa
fotos: negrATIVO, ETHOS, GEDA e Biofa
diagramação: OBEMOY

A BAGUNCINHA foi idealizada no começo de 2016 pelos artistas
de graffiti Biofa e Onesto, com o principal objetivo de proporcionar encontros entre os praticantes dos variados estilos de graffiti,
em particular o estilo bombardeio.
Encontros sem uma periodicidade são organizados para que possam reativar pensamentos, estimular idéias e proliferar a cultura
dos points (pontos de encontro), onde a troca de folhinhas, tags,
throw-ups, pixos, adesivos e muita informação estreitam o contato entre estes artistas de graffiti.
Cada evento é realizado a partir de um contanto informal entre
seus idealizadores e um artista local do bairro onde a ação será
realiza. A estrutura é oferecida aos convidados conforme o que o
bairro e a comunidade possa disponbilizar naquele momento.Dois
grandes representantes das ruas (residentes em bairros distintos)
também são convidados para interagir nesse novo espaço e com
o público local, expondo idéias, suas experiências e o seu conhecimento adquirido em sua trajetória.
Alem do encontro e da troca de folhinhas, uma muralha é disponibilizada para que os artistas de graffiti possam exercitar a sua arte
enquanto um churrasco colaborativo animou mais este grande
encontro.

Em DEZEMBRO um novo epílogo
a 03em01films
ITEM72ForCollectors presents
ITEM72TeleVision _ epílogo #02 _ “ RESISTÊNCIA ”

foto: Diego Camacho

directors
_ Diego Camacho from EVOLA
_ OBEMOY from 03em01films
_ Marcelo Cavaliere aka “Gais” from NEVERLAND STUDIO
_ Pedro Palhares from ESTÚDIO VARANDA
_ Anderson Resende from São Paulo/SP
_ Thais Ueda from São Paulo/SP
_ Minas de Minas from BH/MG
_ Andre Mantelli from Rio de Janeiro/RJ
_ Galeria ENTRE/WALLS graffitiSHOP from Sorocaba/SP
montage
OBEMOY
sound design
GAMMERRA

RESISTÊNCIA
a ALEX HORNEST production

vimeo.com/ITEM72ForCollectors

Salvem o dia 11/DEZ e o 13º!!!
O tradicional Bazar dos Autivistas chega na sua 4ª edição com obras inéditas de mais de 40
artistas a preço super ultra acessível >> R$ 220,00
Com grande elenco de artistas, a exposição volta com tudo e traz novamente uma grande diversidade de estilos, apresentados num mosaico com mais de 300 obras:
_ Desenhos | Pinturas | Aquarelas | Letras | Colagens | Fotos | Gravuras | Objetos | Esculturas
Apenas dia 11/DEZ das 11hs as 20hs
AUTIVISTAS
Rua do Glicério, 707 - Liberdade - São Paulo - SP
Obs.: Aconselhamos não chegar muito tarde! // Aceitamos Cartões. // Entrada Colaborativa.
ARTISTAS CONVIDADOS:

AUTIVISTAS:

ACIDUM PROJECT
ALTO CONTRASTE
BINHO BARRETO
BISPOS DE PARIS
BOZÓ BACAMARTE
BRWAX
CAMILA BOLOGNA
CATARINA GUSHIGEN
DALATA
COXAS
FAME
FEFE TALAVERA
FLÁVIO SAMELO
FLIP
GABRIELA GARCIA
GABRIELA SONG
GEN DUARTE
FILIPE GRIMALDI
GUI MORELLI
HERBERT BAGLIONE
HIGRAFF
JAYELLE HUDSON
JULIA FURUYAMA
MANOLO
MÁRCIA LANCELLOTTI
MARI MATS
MARIA CLARA
MELLO
NEILIANE ARAÚJO
ONESTO
RIMON GUIMARÃES
RODRIGO BRANCO
SACI
SAMUEL ESTEVES
SILVANA MELLO
THAIS UEDA
VICTOR MORIYAMA
YUMI TAKATSUKA

ADRIANO CINELLI (ONIO)
DERLON
GUSTAVO AMARAL
SAMUEL KIM
RAMON MARTINS
TITI FREAK

Thiago Goms é o nosso próximo convidado que irá nos ceder um de seus desenhos ou
uma de suas pinturas para ser desmembrada e revisitada para poder compor nosso
próximo kit 03em01films.
Esta inicia visa convidar artistas para integrar nosso portifólio.
Adquirimos uma de suas obras originais e com ela desenvolvemos 3 novos produtos que
podem ser: _ Gravuras, botons, adesivos, camisetas, fanzines, poster e cartões postais.
Tudo depende apenas da imaginação de cada artista onde todo o proceso será registrado
em um curta-metragens em vídeo.
Com isso nosso desejo é o de poder criar novos suportes/mídias para diseminar a arte de
grandes artistas e que está possa atingir/alcansar novos públicos.
Aguardem...

Thiago Goms

1984 _ São Paulo _ SP _ Brasil
thiagogoms321@gmail.com

Do cotidiano surrealista das ruas de São Paulo, mais especificamente do bairro do Grajaú
- Zona Sul, nasce a arte do paulistano Thiago Goms.
Fascinado pelo o que via nos muros de toda a cidade surge a sua inspiração para, desde
jovem, criar suas próprias formas.
Influenciado pelos quadrinhos, desenhos animados, música e outras atmosferas, seu trabalho icônico de seres antropomórficos, de uma mistura entre o real e o lúdico logo se
tornam sua marca registrada para povoar as ruas de cidades por onde passa.
Realizações_
2016 – Live paint: Art rua 2016 | Rio de Janeiro
2016 – Live paint: Mislatas Festival 2016 | Valencia
2016 – Stroke art fair 2016 | Munique
2015 – Live paint: exposição e mural: Red Gallery, Londres
2015 – Live paint: Dynamite Gallery, Brighton
2015 – Mural e Residencia: “MIAU Fanzara” Fanzara – Espanha
2015 – Residencia, curadoria por Pigment, Berlin
2015 – Mural: “Urban Nation” Berlin – Alemanha
2015 – Mural: “ Proljetno Prasenje” Zagreb
2015 – Mural: Absolut Vodka “ Transform your city” curadoria Instagrafite, São Paulo
2015 – exposição solo “Zoomorfia Urbana” King Cap Gallery | Graffiti shop, São Paulo
2014 – exposição “Xmas Pop Store” | Tape Modern, Munique - alemanha 2015
2014 – Mural: “ 23 de maio” São Paulo
2014 – Mural: (Revivarte) | Parque do Gato, São Paulo
2014 – exposição: “Cats n Bears“ | adhocPAD – Viena
2014 – Stroke Art Fair 2014 | Munique
2014 – Exposição: “Portuñol” | Galeria A7MA – São Paulo
2013 – Exposição coletiva | Studio D’ars – Milão
2013 – Stroke Art Fair 2013 | Munique
2011 – Mural: “Virada Cultura” | Sesc Santana – São Paulo
2011 – Exposição coletiva - Galeria L’oeil, Aliança Francesa - SP
2010 – Livro: “Sticker Bomb 2” | Studio SRK – Londres
2010 – Livepaint | Pixel Show 2010 | São Paulo
2010 – Mural | Loja Ellus Outlet – São Paulo
2010 – Exposição coletiva | Spray Galeria – São Paulo
2010 – Exposição coletiva: “68 bolsas” | Galeria Pop – São Paulo
2009 – Exposição coletiva: “Tributo Rui Amaral” | Acão Educativa – São Paulo
2008 – Batalhas das Quadras | Nike – São Paulo
2005 – Exposição coletiva: “100 latas” | Galeria Grafiteria – São Paulo

DISJUNTOR apresenta
“APENAS O QUE OS PORCOS CONSEGUEM DIGERIR”
de Alex Hornest
Em nosso cotidiano digerir algo que não nos convêm se
tornou um fato.
Diariamente somos bombardeados/convidados/obrigados
a aceitar (muitas vezes calados) as imposições e vontades
impostos pelo sistema.
Desejos e anseios que não nos convêm e que não nos beneficiam em nada alteram nossos costumes, nosso cotidiano e modificam nossos planos.
Afrontar estas imposições se torna inviável, pois sempre
temos muito à perder.

Assim, infelizmente, subjugados como “animais condicionados” toleramos apáticos as novas imposições criadas
por um sistema que tende a nos levar para o caos”.
Sendo assim, para esta segunda exposição do “Espaço Cultural DISJUNTOR”, Alex Hornest apresenta em “ APENAS
O QUE OS PORCOS CONSEGUEM DIGERIR “ uma instalação composta por pinturas, esculturas e desenhos que
colocam a tona todas essas questões que infelizmnete nos
faz sofrer.
até 18/DEZ/2016
DISJUNTOR
Rua da Mooca, 1747
Distrito Mooca _ São Paulo _ SP
contatodisjuntor@gmail.com

50 tons de cinza
Fabio Biofa + Alex Hornest
pelas lentes de Ruy Fraga no bairro do Imirim

BIOFA |
Fabio Biofa (1982) - São Paulo – Brasil

ONESTO |
Alex Hornest (1972) - São Paulo - Brasil

web: www.flickr.com/biofa
email: biofa.contato@gmail.com

web: www.alexhornest.com
email: alexhornest@gmail.com

Ilustrador, artista gráfico e plástico, é no
graffiti que Biofa se manifesta com maior
emoção. Autor de um traço bastante geométrico, Biofa expõe seu universo lúdico e autêntico através da criação de tipografias, personagens virtuais e físicos.

Artista multidisciplinar que vive e trabalha em São Paulo, cidade que o inspira
e o faz refletir sobre temáticas urbanas,
lúdicas e introspectivas. Baseado nisso
produz sua obra focado na relação entre
as cidades e seus habitantes utilizando
diferentes técnicas como pintura, escultura, colagem, fotografia e meios audiovisuais.

Sempre interessado em aprimorar suas
criações, vez ou outra Biofa descola dos
muros e estuda novas formas e suportes
para complementar sua obra.

Tem como prazer e consciência reciclar
objetos que antes eram lixo, e também
de colorir lugares antes esquecidos pela
sociedade. O objetivo do artista é sentir
que as pessoas que ali fixam seus olhares reajam a indiferença: _ Seja mera
contemplação, seja crítica, o importante
é que o espaço ou os objetos passem
a ter utilidade e possam mexar com as
emoções de cada pessoa.

Em suas composições a junção desses
elementos resulta em texturas e contrastes onde as cores não são o ponto
chave para a interpretação do que sua
obra venha propor, sendo que personagens do seu imaginário transitam em
situações que podem ser interpretadas
como realidade ou ficção dentro de um
universo lírico entre o caos e a agitação
de onde são retirados, procurando sempre propor uma possível interação entre
obra e espectador.

RUY FRAGA |
web: www.ruyfraga.com
email: ruyfraga@ruyfraga.com
fone: +55 11 99430 0006
Fotógrafo residente em São Paulo. Trabalha há vinte anos com fotografia editorial, comportamental, still,
arquitetura, jornalismo e publicidade. Já realizou trabalhos para publicações diversas, revistas, sites, marcas
de roupas e empresas. Nesse enssaio estão alguns retratos, comportamento e still que vai além de um projeto
autoral de fotografias urbanas: _ São registros que revelam a paisagem metropolitana e suas transformações.

Em DEZEMBRO um novo fanzine

pixos | tags |throw.ups | stickers | posters

