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Em memória ao artista Claúdio Cesar.



 O salto que o artista visual Narcélio Grud dá em 
direção à Dhamma é longo e vem de tempos. Dos primeiros 
experimentos mais próximos de uma produção ligada à 
gambiarra ao atual estágio de formas mais sofisticadas, 
fora construído um percurso. De um processo puramente 
experimental a gambiarra e logo em seguida, a tentativa 
de fundir diferentes experiências artísticas a de artista 
urbano com uma produção de ateliê intervindo no espaço 
público com as esculturas sonoras e, consequentemente, 
criando interação entre público e obra, é que, a partir 
daí, se fundem dois caminhos que se complementam. 
Entretanto, no atual estágio, as esculturas sonoras sofrem 
algumas transformações. Há um momento dedicado à 
suas formas, que são, para além de objetos interativos, 
esculturas que no silêncio compõem uma linha narrativa 
de formas recorrentes, um jogo de curvas e contracurvas 
inseridas em formas circulares, ou mesmo formas que 
ao serem impulsionadas pelo movimento giram em seu 
próprio eixo retornando à forma perseguida aqui pelo 
artista, o círculo. Há sem dúvida uma imersão na forma 
destes objetos ao longo de sua pesquisa. O trabalho 
amadurece.

 Em suas primeiras experimentações com a 
linguagem, podia-se observar um maior apelo ao lúdico, 
ao informal e, sobretudo, à inventividade genial de tirar 
sons e formas inusitadas sobre objetos do nosso cotidiano. 
Todavia, a forma vinha quase em estado puro. A coisa se 
apresentava com brutal honestidade e sutil plasticidade 
em sua proeza inventiva. Por esta razão, nesse momento 
a cor não era imprescindível. Somente neste passo 
seguinte, com a produção atual, é que ele consegue unir 
harmonicamente cor, forma e som. É no gesto de girar 
para obter o som que surge a paleta do artista: vermelho, 
amarelo e branco. Une-se, portanto, nesta fase, uma fusão 
do pensamento expresso em camadas de experiência 
artística que o artista acumulou ao longo de quinze anos 
de produção. 

 Por isso, é perceptível observar que Narcélio Grud 
segue os passos que a própria obra indica, tateia com 
paciência o que a obra diz. Traduz não somente o seu 
pensamento, mas o desdobramento deste pensar sobre 
as coisas, sobre os objetos feitos para serem tocados, 
porque talvez almeje deles outros usos. Somados a isto, 
temos a sua experiência da rua que lhe dá expertise 
para desenvolver projetos que têm como princípio básico 
a interação. Porém, ao longo dos anos, o artista nos 
apresenta formas que também conseguem interagir com 
o silêncio e em silêncio, mesmo tendo a possibilidade de 
soar. Contraditoriamente, vejo Dhamma como um elogio 
ao silêncio, visto que, as formas pedem o toque do olhar 
minucioso para o desenho de cada peça, quadro a quadro, 
cada movimento. É possível visitá-la sob a perspectiva da 
forma e da cor. Dhamma vem do silêncio que se quebra no 
gesto para expandir harmonicamente o que esta oculta: o 
som e a cor em movimento, continuamente. 

Maíra Ortins
Portugal, 6 de janeiro de 2019.

Elogio ao silêncio



 The jump that visual artist Narcelio Grud takes 
towards his “Dhamma Exhibition” is a long leap from the first 
experiments with homegrown art machines to his present 
sophisticated designs. The experimental process of his art 
machines gave way to attempts to fuse different artistic 
experiences from his seasoned urban artistry with art-studio 
production, which proved to be a complementary move that 
gave birth to interventions in public spaces such as sonic 
sculptures that caused interactions between the public 
and his creations. However, at the present stage, Grud’s 
sonic sculptures are undergoing transformations. There is 
effort given to their shapes, making them more than mere 
interactive objects. They are now sculptures that, even in 
silence, do convey a narrative of recurrent shapes, a game 
of curves and double bend inside circular shapes or shapes 
that spin on their own axes when propelled by movements, 
returning to the forms pursued by their creator, the form of 
a circle. Undoubtedly, there was deeper immersion when 
researching for the creation of these objects. Grud’s art has 
grown up. 

 In his first experiments with language, one could 
observe a bigger playful informal appeal and, above all, his 
ingenious inventiveness that produced shapes and sounds 
out of everyday objects. However, these creations used 
to come almost in their natural state. Brutal honesty and 
subtle beauty were traits of his inventive prowess then. For 
this reason, colors weren’t crucial for him at that phase. Only 
in his subsequent step and the present creations, is that 
Grud conveys greater harmony between color, shape and 
sound. There is, in this phase, a fusion of thoughts expressed 
in layers of artistic experience amassed by the artist along 
his fifteen years of production. 

 That’s why it is noticeable that Narcelio Grud is 
treading on the point where his works indicate. He patiently 
tries to grasp what his works are saying. He translates not 
only his own thoughts, but the repercussions if his takes 
on things, on tactile art, maybe looking for new uses for 

such creations. On top of all that, there’s Grud’s street-art 
career, enabling him with the expertise for projects whose 
basic principle is interaction. Moreover, after those many 
years, Narcelio has come to show us forms that interact 
with silence,in a quiet way, despite their design for sound. 
I see the Dhamma Exhibit as a contradiction, as a praise 
of silence, his works eliciting careful looks, bringing out 
the joys of the design of each piece, frame by frame and 
move by move. It is possible to see this exhibit under the 
perspective of shape and color. The Dhamma experience 
comes from silence broken by gestures that harmonically 
expand whatever was too small and hidden. Sound and 
color in motion, continuously. 

Maira Ortins. 
Portugal, January 6th, 2019 

In Praise Of Silence



 O Dhamma, escrito dessa maneira, me foi 
apresentado durante um curso de meditação do qual 
participei em 2017. Na época, estava desenvolvendo a obra 
que se tornaria a mãe de todas as obras que compõem 
essa exposição, o fio condutor do princípio de ativação 
sonora e óptica que provém do movimento das mesmas. 
Ao final do curso, dos dias de aprendizado e prática, recebi 
um pequeno manual, um livreto para ajudar a manter viva 
na memória alguns dos princípios ali vividos. Para minha 
surpresa e espanto, o símbolo que havia na capa do livreto 
representando o Dhamma tinha o mesmo desenho da 
obra que eu estava desenvolvendo, isso me trouxe muita 
alegria pela tamanha sincronicidade, figurando como um 
sinal do que estaria por vir.
 Dhamma é aquilo que rege o universo, que nos 
permite, ao entrarmos em contato com essa realidade 
universal, entrarmos também em contato com nossa 
verdade individual, estando tudo interligado. São ciclos, 
círculos, globos nos quais todo o universo se insere, girando, 
se compondo e recompondo, fluindo e reverberando em 
múltiplas possibilidades. Somos nós dentro do universo, 
é o universo dentro de nós. O universo, nós e a vida 
fluindo juntos, tal qual um circulo continuo na certeza da 
impermanência.
 A maioria das obras aqui apresentadas manifesta 
suas potencialidades de movimentos visuais e sonoros 
quando acionadas pelo público, a parte mais importante 
dessa exposição, o sopro que dá ritmo, cadência e 
ascendência a aparente inércia desses objetos.  Deste 
novelo fui retirando as obras que aqui apresento, e 
surgiu no fio derradeiro dessa série uma obra eólica, a 
qual independe do interlocutor, sendo este agora mero 
“espectador“, apontando, assim, os novos ventos que 
podem soar.

Narcélio Grud

 Dhamma, written as it is, was introduced to me 
during a meditation course in 2017. At that time, I was 
developing the work of art that would become the mother 
of all works of art. In this exhibit, the conducting wire of 
the sonic optic activation principle that comes from the 
movement of them. At the end of the course, of the days of 
practice and learning, I was given a small manual, a booklet 
meant to help me keep in mind some of the principles 
acquired in that course. To my surprise, the symbol on the 
cover of the booklet was the same pattern as the work of 
art I had been developing. This brought me so much joy for 
such synchronicity. I took it as a sign of things to come. 
 Dhamma is what rules the universe. It allows us, 
once we are connected to the universal reality, to also get in 
touch with our own inner reality, for all things are connected. 
There are cycles, circles and globes in which all the universe 
is inside, whirling and constructing itself and reconstructing, 
flowing and vibrating in multiple possibilities. That is, we are 
in the universe, and the universe is in us. The universe in us 
and life itself, they flow together in a continuous circle that 
never stays the same. 
 Most of the works presented here have the potential 
for visual and sonic movements. When prompted by the 
public - the most important part of this exhibition - the blow 
of air that gives rhythm, pace and lift to the apparent inertia 
of these objects. From this ball of twine, I pulled the works 
shown here. The final thread of this series came as a wind-
powered work. A work that does not depend on spectators 
- now literally spectators-, to move it. Let them tell us about 
the new winds to come. 

Narcélio Grud



 Na exposição DHAMMA, Narcélio destila um 
concentrado suco de diversos frutos cultivados ao 
longo de 15 anos de pesquisa e produção artística. As 
raízes estão penetradas nos campos da cinética, das 
construções sonoras e da interatividade com o público. 
De relance, algumas esculturas de Narcélio lembram os 
“modulators” de Lazlo Moholy Nagy, um dos fundadores 
da Bauhaus e da arte cinética. Mas numa segunda vista, 
surgem diferenças fundamentais entre eles: os cinéticos 
de Nagy são autômatos, máquinas metálicas ligadas na 
eletricidade, enquanto os cinéticos de Narcélio precisam  
do contato humano, de alguém que lhes dê corda ou 
lhes impulsione o movimento. Se Nagy preferiria que seus 
aparelhos pudessem ser operados automaticamente por 
computadores, (e certamente o faria, se tivesse tido a 
oportunidade de operar recursos da era digital), Narcélio, 
mesmo tendo acesso a computadores e aplicativos os 
mais variados, prefere conferir às mãos do público, o poder 
de movimentar seus cinéticos, dando-lhes velocidade 
e ritmos diversos e personalizados. Do mesmo modo 
que as esculturas de Jean Tinguely, as de Nagy soam 
barulhentas, robóticas, duras e frias, como os metais 
das quais são feitas. As esculturas de Narcélio produzem 
música, sonoridades harmoniosas e, eventualmente, 
melódicas. Existe entre elas uma importante diferença na 
abordagem com o interlocutor: enquanto Nagy e Tinguely 
exclamam uma beleza mecânica, Narcélio propõe uma 
aproximação afetiva, como sugerindo uma colaboração 
entre máquina e pessoa.  Se, em Nagy e Tinguely, a 
máquina é a protagonista, em Narcélio ela é o instrumento 
que, tocada pelo humano, resulta em música.
 
 Nesse sentido - da procura de componentes 
que detonem um processo de aproximação afetiva com 
o público - os objetos sonoros/cinéticos de Narcélio se 
aproximam dos inventos provocativos de Guto Lacaz, 
artista disruptivo e inclassificável, que constrói uma 

obra originalíssima, banhada em humor ácido e estética 
acética. Ambos os artistas participaram de uma exposição 
da qual eu fui o curador, tendo o prazer de poder colocar 
lado à lado esses artistas/inventores pela primeira vez. O 
mote da exposição era a ocupação criativa de uma rua 
por ciclo-objetos, uma reinvindicação do espaço público 
urbano para a apresentação de arte. Lacaz apresentou a 
Ciclóptica - uma bicicleta formada por um jogo de rodas 
que, em movimento, criam efeitos ópticos e Narcélio a WC 
Ciclo - um banheiro público dirigível. O impacto das obras 
justificou a participativa e festiva recepção oferecida pelo 
público no evento.

 Com suas esculturas musicais, Narcélio desenvolveu 
uma sintaxe própria e especialmente comunicativa, que 
alcança especialistas, crianças ou desavisados que não 
tenham um aprofundado repertório artístico. 

 A arte de Narcélio encanta e convida. 

 Mesmo mantendo rigor formal e profundidade 
conceitual, sua arte traz para o universo contemporâneo 
um frescor necessário, um bem vindo acolhimento, traz 
humor e invenção em doses generosas.
 
 

Baixo Ribeiro

DHAMMA



 In the Dhamma Exhibit, Narcelio serves us 
concentrated juice of various crops he grew for 15 years of 
research and production. The roots are planted in kinetic 
fields, in some constructions and interactions with the 
general public. At first, some of Narcelio’s sculptures 
resemble Lazlo Moholy Nagy’s modulators. Nagy is one 
of the fathers of the Bauhaus Movement and the Kinetic 
Art genre. But on a second look, fundamental differences 
pop up between these two artists. Nagy’s kinetic sculptures 
are self-propelled metal machines plugged to electricity. 
Narcelio’s kinetic works require human touch in order to 
move. Nagy would love the idea of his sculptures being 
operated by computers, had he lived with the digital 
technology of today. But Narcelio, despite having access to 
computers and apps, prefers to leave to the hands of the 
public, the power to make his kinetic creations move. This 
brings to his works both speed and rhythm that are at the 
same time diverse and personal. Just like Jean Tinguely’s 
sculptures, Nagy’s works of art are noisy, robot-like, cold 
hard contraptions as the metal they are made of. On the 
other hand, Narcelio’s sculptures make musical, harmonic 
sounds and melodies. They possess a vital distinction in 
their approach to spectators. While Nagy and Tinguely 
go for mechanical beauty, Narcelio goes for an affective 
encounter between machine and human being. For Nagy 
and Tinguely, the machine is the protagonist. For Narcelio, 
machines are instruments to be played by humans, which 
generates music. 

 In this sense - the pursuit of components that elicit 
closeness with the public - the kinetic sonic objects created 
by Narcelio are similar to the enticing devices produced by 
Guto Lacaz, a disruptive unclassifiable artist whose highly 
original works are loaded with acidic humor and acetic 
aesthetics. Both artists took part in an exhibition which I 
was the curator. I had the pleasure of pairing up these two 
inventor-artists for the very first time. 

The theme of the exhibit was the creative occupation of 
a street by cycle-objects, the claiming of a public urban 
space to showcase art. Lacaz brought his “Cicloptica”, a 
bicycle whose wheels in motion created optical effects. 
Narcelio brought his “WC Ciclo”, a steerable public toilet. 
The impact of the works justified the cheerful approval of 
the spectators. 

 With his musical sculptures, Narcelio developed his 
own syntax that is uniquely communicative and reaches 
art specialists as well as children and citizens of scant art 
knowledge.

 Narcelio’s art invites and enchants. 

 Despite keeping formal rigidity and conceptual 
depth, his art brings to our contemporary universe a much- 
needed sense of freshness and a precious warmth. It brings 
humor and invention in generous amounts. 

Baixo Ribeiro 

DHAMMA





Roda Dhamma, 2017
Ferro, aço e pintura PU
Iron, Steel and PU painting
145cm x 250cm x 50cm





Tempo, 2018
Madeira, aço e pintura PU
Wood, Steel and PU painting
100cm x 55cm x 42cm



Globum 42, 2018
Fibra de vidro, ferro, alumínio, pintura PU

Fiberglass, iron, aluminum, PU painting
140cm x 220cm x 50cm



Globum Eixo, 2018
Ferro, aço, madeira e acrílico
Iron, steel, wood and acrylic
75cm x 60cm x 60cm



Deambulação 1, 2018
Ferro, alumínio e pintura PU

Iron, aluminum and PU painting
95cm x 65cm x 23cm



Deambulação 2, 2018
Ferro, alumínio, pintura PU

Iron, aluminum, PU painting
85cm x 85cm x 23cm



Deambulação 3, 2018
Ferro, alumínio, pintura PU

Iron, aluminum, PU painting
110cm x 110cm x 25cm



Gangorra, 2018
Ferro, aço, alumínio, acrílico e pintura PU
Iron, steel, aluminum, acrylic and PU painting
240cm x 80cm x 30cm







Cidadela 1, 2018
Ferro, madeira, acrílico, policarbonato e aço
Iron, wood, acrylic, polycarbonate and steel
110cm x 110cm x 15cm



Cidadela 2, 2018
Ferro, madeira, acrílico, policarbonato e aço
Iron, wood, acrylic, polycarbonate and steel
110cm x 110cm x 15cm



Cidadela 3, 2018
Ferro, madeira, acrílico, policarbonato e aço
Iron, wood, acrylic, polycarbonate and steel
110cm x 110cm x 15cm





Globum Estrela, 2018
Ferro, aço, acrílico e pintura PU

Iron, steel, acrylic and PU painting
200cm x 130cm x 80cm



Globum Labirinto, 2018
Ferro, aço, acrílico e pintura PU
Iron, steel, acrylic and PU painting
200cm x 130cm x 80cm





Globum Aço, 2018
Ferro, aço, acrílico e pintura PU
Iron, steel, acrylic and PU painting
75cm x 60cm x 60cm



Globum Madeira, 2018
Ferro, aço, madeira, acrílico e pintura PU
Iron, steel, wood, acrylic and PU painting
75cm x 60cm x 60cm



Globum Cristal, 2018
Ferro, aço, vidro, acrílico e pintura PU
Iron, steel, glass, acrylic and PU painting
75cm x 60cm x 60cm



Turbilhão, 2018
Aço e madeira
Steel and wood
85cm x 75cm x 75cm





Turbilhão Jóia, 2018
Prata 950
950 Silver
Dimensões variáveis



Turbilhão Jóia, 2018
Prata 950
950 Silver
Dimensões variáveis







Cheia, 2018
Aço, ferro, alumínio e policarbonato
Steel, iron, aluminum and polycarbonate
110cm x 110cm x 23cm



Crescente, 2018
Aço, ferro, alumínio e policarbonato
Steel, iron, aluminum and polycarbonate
110cm x 110cm x 23cm



Nascente, 2018
Aço, ferro, alumínio, acrílico e policarbonato
Steel, iron, aluminum, acrylic and polycarbonate
190cm x 190cm x 25cm



Kundaline, 2018
Acrílico e vidro

Acrylic and glass
30cm x 40cm



Armário, 2018
Vinil sob PVC e Caixa de música
Vinyl under PVC and music box
237cm x 190cm x 34cm
Site specific





Eólica, 2018
Ferro, aço, alumínio, 

policarbonato e pintura PU
Iron, steel, aluminum, 

polycarbonate and PU painting
180cm x 160cm x 250cm



• Ciudad Mural - Villa Hermosa/ México - 2018
• Instalação Le Mur - Etéreo Bloc / Maio 68 - Maloca 
Dragão - Fortaleza/CE - 2018 
• Conexões Urbanas - São José dos Campos/SP - 2018
• Conexões Urbanas - Rio Preto/SP - 2018
• Corpo Místico - Casa do Beco - Crato/CE - 2017
• Projeto Wholetrain - OSGEMEOS - Fortaleza, Juazeiro 
do Norte e Sobral/CE - 2017
• Choque Cultural no Itaim - São Paulo/SP - 2017
• Mostra 2016: Brazilian Designers Translating News into 
Powerful Images’ - Londres/Inglaterra - 2016
• Expo 2066 - Museu Dr. Sobrado José Lourenço - 
Fortaleza/CE - 2016
• Festival Asalto - Zaragoza/Espanha - 2016
• Peacock Rubi ART Festival - Barcelona/Espanha - 2016
• Festival Rivas Vaciamadrid - Madri/Espanha - 2016
• Exposição Lab Cidade – Galeria Choque Cultural – São 
Paulo/SP Brazil - 2016; 
• Braziliarty Pop Up – Londres/Inglaterra – 2015; 
• XVIII Unifor Plástica – Fortaleza/CE – 2015; 
• Animascópio – Fortaleza/CE – 2015; 
• En Deferido – Bogotá/Colômbia – 2015; 
• Para Ver o Mar – Coletiva – Fortaleza/CE – 2015; 
• 66o Salão de Abril – Fortaleza/CE – 2015; 

• 3o Bienal Internacional Graffiti Fine Art – São Paulo/SP 
– 2015; 
• FIAP – Festival Internacional de Arte Urbana – Cancún/
México - 2015; 
• Berlin Unlimited – Berlim/ Alemanha – 2014; 
• Exposição Brasil Criativo – São Paulo/SP – 2014; 
• Meeting of Styles – Milão/ Itália – 2014; 
• Santiago Off – Santiago/ Chile - 2014; 
• Impressões Contemporâneas – Coletiva CCBNB – 
Fortaleza/CE – 2014; 
• Expor 3/6 – dança no Andar de Cima – Coletiva – 
Fortaleza/CE – 2014; 
• Intenciones Cromáticas – Cidade do México/ México – 
2013; 
• Expor Insider Gallery – Londres/ Inglaterra – 2013; 
• Encontro das Águas II – Brasília/DF – 2013; 
• O imaginário do rei – 100 anos de Luiz Gonzaga – 
Fortaleza/CE, Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE e 
São Paulo/SP – 2012/2013; 
• Los Pequeniños – Dança do Andar de Cima – Fortaleza/
CE – 2012/2013; 
• Os Artistas do Ceará em Passeio pela Europa – E+P e a 
tabacalera – Madri/ES – 2012; 
• Ceará anda pela Europa – Floripa Braziliality – London/
UK – 2012; 

Currículo

• 4° Braziliality – Mile End Art Pavilion – Londo/UK – 2012; 
• Exposição Do Ancestral ao Contemporaneo – Esculturas 
e estruturas sonoras – Fortaleza e Juazeiro do Norte / 
Ceará e Souza/ Paraíba - 2012; 
• Etéreo – Sobrado Dr. José Lourenço – Fortaleza/CE – 
2012; 
• El tempo de um color – Cidade do México/MX – 2011; 
• Meeting of Styles – Buenos Aires/AR – 2011; 
• 4° Encontro internacional de graffiti – Le temps d’une 
couleur – Espinasses/FR – 2011; 
• Bolas Artes – Freiburg goes Brazil – Freiburg/GE – 2011; 
• 3° Braziliality – Smoke house gallery – London/UK – 2011; 
• A Sala Escura da Tortura – Palácio Rio Negro – Petrópolis/
RJ – 2011; 
• Expo Relampago – Com o Ceará no coração – Fortaleza/
CE – 2011; 
• Circuito Interações Estéticas – Funarte – Belo Horizonte/
MG – 2010; 
• Deixai que venham a mim as criancinhas – Galeria de 
Artes do Sesc – Fortaleza/CE – 2010; 
• Pegando a Teia – Tradição atrito e Ruptura – Centro 
Cultural Dragão do Mar – Fortaleza/CE – 2010; 
• Intencidades – Mostra de Arte Urbana – Fortaleza/CE 
2010; 
• Projeto Cabeção – Intervenções Urbanas com Grafite – 

Fortaleza/CE – 2009/2010; 
• Intervenção Urbana Grafite – Ano da França no Brasil – 
Benfica – Fortaleza/CE – 2009; 
• Deixai que venham a mim as criancinhas – Sesc Severino 
Ribeiro – Fortaleza/CE – 2009; 
• XV Unifor Plástica – Categoria Escultura – Fortaleza/CE 
– 2009; 
• Intervenções Mostra Cariri das Artes – Crato/CE – 2009; 
• Esculturas sonoras – Centro Cultural Dragão do Mar – 
Fortaleza/CE – 2009; 
• Universidarte – Fortaleza/CE – 2008. 
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