
Jp Accacio 

Portfolio | 2019
trabalhos selecionados

 www.jpaccacio.com 

https://www.jpaccacio.com


QUEDA | 2018__________________________________________________________________instalação audiovisual

Jp Accacio | Queda, 2018 (vista da instalação)
Instalação audiovisual composta por três televisores de tubo de 29 pol. exibindo em looping três vídeos de 640 x 480p com duração de 2’26”, 2’33” e 2’33” respectivamente.



QUEDA | vistas da instalação e frames dos vídeos

 :: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/queda

http://www.jpaccacio.com/queda


QUEDA | sobre

Queda é uma instalação audiovisual composta por três televisores de tubo empilhados um sobre o outro, exibindo imagens 
de uma cachoeira que ao fluir se transforma em ruído de imagem e som.  

A obra mostra uma queda-d’água dividida em três segmentos, um para cada monitor. Na medida em que a água cai a ima-
gem se pixeliza e adquire uma aparência cada vez mais artificial. O som que se ouve é um híbrido da captação do ambiente 
natural com interferências sonoras comuns em aparelhos de televisão fora do ar, que se assemelham muito ao barulho de 
água corrente em grande vasão, ampliando a ambiguidade na distinção dos elementos ali presentes.

A ideia do trabalho surgiu a partir da constatação de alguns paralelos entre a imagem de uma cachoeira que havia sido gra-
vada anteriormente e ruídos e interferências audiovisuais. Essas similaridades ocorrem tanto neste campo como, de forma 
conceitual, em relação ao desenvolvimento humano e das tecnologias.  

Através do diálogo entre imagem, som e objetos alguns aspectos são abordados neste trabalho. Dentre eles estão a cada 
vez mais tênue fronteira entre o natural e o artificial e a questão da contaminação generalizada, tanto das mídias e tecnolo-
gias como no âmbito do meio ambiente. Os velhos monitores de tubo reforçam esse caráter de desmoronamento, decadên-
cia e queda.  



A FALTA QUE VOCÊ ME FAZ | 2018___________________________________________________projeção em vídeo

Jp Accacio | A Falta Que Você Me Faz, 2018 (frame do vídeo)
Projeção de vídeo 1920 x 1440p com 5’58” exibido em looping. 



A FALTA QUE VOCÊ ME FAZ | frames do vídeo

:: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/afalta

http://www.jpaccacio.com/afalta


A Falta Que Você Me Faz é um trabalho em vídeo que mostra a janela de luz emitida por um projetor de slides funcionando 
sequencialmente sem imagens. Abaixo dessa janela um pequeno incêndio se inicia e se extingue, sem que isso interfira na 
ação que ocorre acima.

Inspirado no incêndio que consumiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018 este trabalho propõe reflexões antagôni-
cas. Por um lado apresentam-se questões relacionadas ao esquecimento, apagamento e perda, tanto no sentido material 
como no âmbito da memória. Em contrapartida há também uma ideia de fluxo e continuidade que governa nosso modo 
de vida, onde nos programamos para a necessidade de prosseguir de maneira mecânica, a despeito de acontecimentos e 
fatos significativos e críticos que ocorrem ao nosso redor. 

A FALTA QUE VOCÊ ME FAZ | sobre 



MARMÚRIO | 2018___________________________________________________performance + instalação audiovisual

Jp Accacio | Marmúrio, 2018 (vista da instalação depois da performance)
Instalação audiovisual composta por tijolos de concreto e projeção de vídeo HD (16:9) com 8’53” de duração exibido em looping.



MARMÚRIO | vistas da instalação antes e depois da performance

:: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/marmurio

http://www.jpaccacio.com/marmurio


Marmúrio é uma instalação audiovisual que deriva de um ato performático. O trabalho é formado por um pequeno muro de 
tijolos de concreto com uma imagem de mar projetada sobre ele. A performance consiste na retirada gradual dos tijolos, que 
vão sendo depositados nas laterais e na frente do espaço, de forma a compor uma nova relação espacial entre imagem e 
objetos.

Ao mesmo tempo em que a retirada do muro “liberta” a imagem, a colocação dos tijolos à sua frente impede a passagem de 
luz, formando sombras que se assemelham à novas edificações que vão sendo construídas.  

O título do trabalho foi pensado a partir das palavras “mar”, “muro” e “murmúrio”, cujo significado é o barulho incessante das 
ondas do mar ou de água corrente.

MARMÚRIO | sobre   



RESSUSCITA-ME | 2018__________________________________________________________instalação audiovisual

Jp Accacio | Ressuscita-me, 2018 (vista da instalação)
             Instalação audiovisual composta por mini projetor, mini tripé, aparelho de televisão antigo e vídeo 640 x 480p com 3”41’ de duração exibido em looping.



RESSUSCITA-ME | vistas da instalação

:: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/ressuscitame

http://www.jpaccacio.com/ressuscitame


RESSUSCITA-ME | frames do vídeo que compõe a instalação

:: vídeo disponível em www.vimeo.com/270270899

http://www.vimeo.com/270270899


Ressuscita-me é uma instalação audiovisual constituída por um mini projetor que emite imagens sobre a tela de um antigo 
televisor que não funciona mais. 

Este trabalho investiga as possibilidades de diálogos entre dispositivos distintos de épocas diferentes, a partir da con-
statação do caráter crescentemente efêmero dos bens de consumo e das tecnologias, e de seu rápido descarte e abando-
no. Assim, a concepção de uma conversa entre dois equipamentos com idades e modos de funcionamento próprios dá a 
eles uma nova alternativa de uso e sobrevida.  

O conteúdo projetado sobre o televisor é um vídeo que mostra uma imagem repleta de interferências e ruídos, bastante 
comum em televisores antigos, intercalada por flashes de cenas icônicas da história da TV brasileira e mundial.  

Como que num estado de agonia e abandono o velho aparelho tenta sobreviver, mas para isso depende de um mecanismo 
externo, contemporâneo, que aparentemente lhe recupera as funções vitais. No entanto, o que efetivamente acontece é 
somente uma projeção daquilo que outrora lhe era nativo.

RESSUSCITA-ME | sobre 



MÁQUINA DO TEMPO  | 2017_______________________________________________________________instalação

Jp Accacio | Máquina do Tempo, 2017 (detalhe)
             Instalação audiovisual composta por impressora matricial, microcomputador raspberry, formulário contínuo e tijolos de concreto.



MAQUINA DO TEMPO | vistas da instalação

:: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/mt

http://www.jpaccacio.com/mt


Máquina do Tempo é uma impressora matricial que imprime o horário minuto a minuto, ininterruptamente, enquanto está 
ligada. O papel, que é do tipo contínuo, se acumula no espaço, numa espécie de materialização da passagem do tempo. 
Também são geradas folhas de papel carbono impressas que se acumulam na parte de trás do dispositivo, como uma 
versão negativa do que se vê pela frente.  

Numa época em que os dias e anos passam cada vez mais rápidos a obra sugere que literalmente se pare para ver o tem-
po passar. A máquina também espelha uma condição comum a muitos indivíduos trabalhadores das sociedades atuais, 
funcionando de maneira ininterrupta e burocrática, a fim de cumprir uma única função e muitas vezes envelhecendo nessa 
circunstância.

Ao contrário das máquinas do tempo dos filmes ou livros, sempre dotadas de um caráter de fantasia e de um certo traço de 
liberdade, essa Máquina do Tempo trabalha para mostrar o viés oposto. 

MÁQUINA DO TEMPO | sobre 



INTERVALOS | 2013 - 2019___________________________________________________série de fotografias e vídeos

Jp Accacio | Intervalo #1, 2017 (frame do vídeo)
Vídeo HD (16:9) com 12”06’ de duração exibido em looping projetado ou em TV tela plana de 30 pol. ou mais



INTERVALO #1 | frames do vídeo

:: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/intervalos

http://www.jpaccacio.com/intervalos


INTERVALO #1 - MOVIMENTO A

Jp Accacio | Intervalo #1 - movimento A, 2017
Impressão fotográfica, 60 X 90 cm (dimensões sugeridas)



INTERVALO #1 - MOVIMENTO B

Jp Accacio | Intervalo #1 - movimento B, 2017
Impressão fotográfica, 60 X 90 cm (dimensões sugeridas)



INTERVALO #2 | frames do vídeo :: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/intervalos

Jp Accacio | Intervalo #2, 2017 (frames do vídeo)
Vídeo HD (16:9) com 10”28’ de duração exibido em looping em projetor ou TV tela plana de 30 pol. ou mais

http://www.jpaccacio.com/intervalos


INTERVALO #2 - MOVIMENTO A

Jp Accacio | Intervalo #2 - movimento A, 2017
Impressão fotográfica, 60 X 90 cm (dimensões sugeridas)



INTERVALO #2 - MOVIMENTO B

Jp Accacio | Intervalo #2 - movimento B, 2017
Impressão fotográfica, 60 X 90 cm (dimensões sugeridas)



Intervalos é uma série advinda de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2012 e que apresenta trabalhos car-
acterizados por longos períodos de tempo de captação em foto e vídeo.

Através de modificações nas paisagens visuais e sonoras a série aborda a desconfiguração da noção tradicional e linear 
de tempo por meio de narrativas fragmentadas e incomuns. Aqui dia e noite se misturam e não se sabe ao certo diferenciar 
o entardecer do amanhecer, num paralelo com o que ocorre conosco nos dias de hoje, quando somos solicitados a exper-
imentar diversos tempos simultaneamente sem estarmos preparados para lidar com essa subversão das noções clássicas 
de temporalidade. 

Este trabalho também trata da ideia da distensão e diluição de fronteiras. Não só as fronteiras do tempo mas também as 
dos meios e linguagens audiovisuais, dado o caráter híbrido dos trabalhos em vídeo, que misturam imagens estáticas e em 
movimento.
 
Intervalos se apresenta numa época onde as realidades, ou verdades, são cada vez mais difíceis de serem definidas, 
afetando nossos modos de observação e contemplação e nos embaralhando a vista. Ou as vistas.

INTERVALOS | sobre 



ISSO FOI, É E SERÁ | 2017__________________________________________________________série de fotografias

Jp Accacio | Passagem #1, 2017
Impressão fotográfica, 66 X 100 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Passagem #5, 2017
Impressão fotográfica, 66 X 100 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Passagem #2, 2017
Impressão fotográfica, 66 X 100 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Passagem #3, 2017
Impressão fotográfica, 66 X 100 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Passagem #4, 2017
Impressão fotográfica, 66 X 100 cm (dimensões sugeridas)



A LINDA CASA FECHADA DE ALEXANDRE SEQUEIRA | 2017___________________________instalação audiovisual 

Jp Accacio | A Linda Casa Fechada de Alexandre Sequeira, 2017 (vista parcial da instalação montada)
Instalação audiovisual composta por 2 vídeos HD (16:9) com 10’54”de duração cada exibidos em monitores 20 pol., caixa de madeira com porta, 12 impressões fotográficas com 10 x 15 cm e 10 x 10 cm e mini auto-falante.



A LINDA CASA FECHADA DE ALEXANDRE SEQUEIRA | frames dos vídeos

:: vídeos disponíveis em www.jpaccacio.com/lcf

http://www.jpaccacio.com/lcf


A LINDA CASA FECHADA DE ALEXANDRE SEQUEIRA | fotografias que compõe a instalação

Jp Accacio | A Linda Casa Fechada de Alexandre Sequeira, 2017 
12 impressões fotográficas medindo 10 x 15 cm e 10 x 10 cm



A Linda Casa Fechada de Alexandre Sequeira é uma instalação audiovisual constituída por um texto, um filme, doze 
fotografias e um depoimento gravado. Dois monitores são dispostos lado a lado na parede. Num deles um filme mostra uma 
casa antiga, cheia de objetos e memórias, que estava há muito tempo fechada e se abre no decorrer da narrativa. Para se 
ver as imagens precisa-se abrir uma caixa de madeira que envolve o monitor. Na tela ao lado pode-se ler um texto que fala 
sobre a experiência de ser hóspede do lugar. Pequenas fotografias e o depoimento em áudio do morador da casa comple-
tam a obra.

Este trabalho originou-se da residência que realizei em Belém do Pará, na casa do artista visual e pesquisador Alexandre 
Sequeira, que convidou colegas para se hospedarem e produzirem na Residência São Jerônimo, uma antiga casa da sua 
família com um passado nobre que vem se fechando e sendo engolida pela cidade ao longo das últimas décadas.

A base do trabalho é um texto que escrevi ao longo da minha estadia no lugar. Ele é exibido num monitor como uma legen-
da de um filme inexistente, e pode também ser visto como um texto que ilustra um ambiente completamente escuro e, por 
consequência, cerrado. O monitor ao lado está envolto por uma caixa de madeira, com a porta fechada. Pode-se apenas 
ouvir o áudio do filme, que mostra a casa se abrindo, primeiramente por dentro e depois para a rua. Para se ver as imagens 
a caixa tem que ser aberta, num jogo de inversão de papéis: o texto adquire forma de peça audiovisual e está acessível, 
enquanto a imagem apresenta-se coberta e impedida por um objeto que tem que ser transposto.

Completando a instalação as doze fotografias, feitas com telefone celular, são dispostas na parede ao redor de um mini 
auto-falante, que transmite o depoimento do morador sobre a história da casa.

A LINDA CASA FECHADA DE ALEXANDRE SEQUEIRA | sobre 



INSONE | 2017____________________________________________________________________série de fotografias

Jp Accacio | Loureiro > INSONE. (2017)
Impressão fotográfica, 53 X 80 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Deodoro > INSONE. (2017)
Impressão fotográfica, 53 X 80 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Minhocão > INSONE. (2017)
Impressão fotográfica, 53 X 80 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Campevas > INSONE. (2017)
Impressão fotográfica, 53 X 80 cm (dimensões sugeridas)



Jp Accacio | Bovero > INSONE. (2017)
Impressão fotográfica, 53 X 80 cm (dimensões sugeridas)



INSONE é uma série de fotografias que pretende ilustrar de forma lúdica um dos aspectos mais significativos da sociedade 
contemporânea, que é a nossa relação com o tempo.

Em cada trabalho da série uma única cena é fotografada diversas vezes durante um período aproximado de quatro horas, 
do final do dia ao anoitecer. Os trabalhos finais são compostos por recortes digitais, nas cenas diurnas, de todas as janelas, 
ambientes comerciais ou quaisquer outros lugares onde vivem, trabalham ou convivem pessoas. Estes são colados um a 
um sobre uma fotografia noturna dando a impressão de estarem todos sendo “acesos” e habitados ao mesmo tempo.
 
Através da construção de paisagens insólitas revela-se um mundo exterior escuro e esvaziado que contrasta com interiores 
que não se apagam e não deixam de funcionar nunca, numa metáfora imagética de uma sociedade que abole as fronteiras 
entre dia e noite, casa e trabalho, pessoal e coletivo.

Dentre tantas outras mazelas e patologias advindas das novas experiências pelas quais temos passado a insônia é uma 
das mais comuns e simbólicas. Através das montagens fotográficas produzidas a intenção do trabalho é ilustrar parte do 
conjunto de questões envolvidas nessa nova ordem em que vivemos. 

 

INSONE | sobre 

:: para ver todas as imagens da série acessar www.jpaccacio.com/insone

http://www.jpaccacio.com/insone


ANTÍPODAS | 2015 - 2016___________________________________________________séries de fotografias e vídeos

Jp Accacio | Antípodas, 2015 (montagem das duas séries juntas)
Dois polípticos com 10 fotografias medindo 17 x 17 cm cada acompanhados de dois vídeos HD (16:9) com 7’42” e 3’38” de duração exibidos em looping em tablet 7 pol.



NAOSHIMA | 2015___________________________________________________________série de fotografias e vídeo

Jp Accacio | Naoshima, 2015 (montagem sugerida)
Políptico com 10 fotografias medindo 17 x 17 cm cada acompanhadas de vídeo HD (16:9) com 7’42” de duração exibido em looping em tablet 7 pol.



NAOSHIMA | detalhes



NAOSHIMA | detalhes e frames do vídeo

:: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/antipodas

http://www.jpaccacio.com/antipodas


NAOSHIMA | vista da obra montada



AJURUTEUA | 2015__________________________________________________________série de fotografias e vídeo

Jp Accacio | Ajuruteua, 2016 (montagem sugerida)
Políptico com 10 fotografias medindo 17 x 17 cm cada acompanhadas de vídeo HD (16:9) com 3’38” de duração exibido em looping em tablet 7 pol.



AJURUTEUA | detalhes



AJURUTEUA | detalhes e frames do vídeo

:: vídeo disponível em www.jpaccacio.com/antipodas

http://www.jpaccacio.com/antipodas


Antípodas é uma série que compreende fotografias e vídeos gravados com telefone celular durante viagens nos anos de 
2015 e 2016.

Antípoda é uma palavra que designa dois pontos diametralmente opostos em termos geográficos, e assim sendo, locali-
dades muito distantes entre si. Antípoda se refere também ao antagônico e, consequentemente, ao diferente.

No ano de 2015, durante uma viagem ao Japão estive na pequena ilha de Naoshima, onde realizei alguns registros de ca-
sas e fachadas de construções locais.

Em 2016, durante viagem ao Pará, tive a oportunidade de visitar a pequena cidade de Ajuruteua. Ao caminhar e observar o 
lugar comecei a constatar semelhanças entre as duas localidades. A despeito da oposição geográfica e cultural me seduziu 
a possibilidade de enxergar correspondências entre dois mundos tão distantes. Surgiu assim a ideia da junção de ambos os 
trabalhos numa mesma série.

Os registros em vídeo de deslocamentos realizados no Japão e no Pará são uma forma de aproximar ainda mais esses dois 
universos antípodes.

ANTÍPODAS | sobre 



CÉU DE CÉUS | 2015_______________________________________________________________________fotografia

Jp Accacio | Céu de Céus, 2015
Impressão fotográfica, 66 X 100 cm (dimensões sugeridas)



CÉU DE CÉUS | detalhe



CÉU DE CÉUS | detalhe



Céu de Céus é uma imagem idealizada de céu formada por cem fotografias produzidas entre os anos de 2013 e 2015. A 
proposta do trabalho é explorar o conceito de “imagem de imagens”, onde inúmeras fotografias de um determinado assunto 
são montadas de uma forma que a visão do conjunto represente de forma lúdica este mesmo assunto.

CÉU DE CÉUS | sobre 



TEMPESTADE | 2016_____________________________________________________instalação audiovisual imersiva

Jp Accacio, Duo B, Mateus Leston e Victor Leguy | Tempestade, 2016 (vista parcial da instalação)
Instalação audiovisual imersiva composta de projeção de imagens com programações e interferências digitais, tecidos, espelhos flexíveis, 

placas de acrílico desenhadas à mão e ambiências e trilhas sonoras. 



TEMPESTADE | registro fotográfico da instalação na Casa das Caldeiras - SP

:: vídeos disponíveis em www.jpaccacio.com/tempestade

http://www.jpaccacio.com/tempestade


TEMPESTADE | registro fotográfico da instalação na Oficina Cultural Pagú - Santos

:: vídeos disponíveis em www.jpaccacio.com/tempestade

http://www.jpaccacio.com/tempestade


TEMPESTADE | registro do processo criativo



por Ananda Carvalho, curadora e crítica convidada para o acompanhamento do projeto

A Tempestade começou relembrando as pinturas de William Turner e os textos de Shakespeare. Porém, aos poucos, foi se elab-
orando que o fio condutor deste projeto consiste nas conexões das práticas processuais dos cinco artistas participantes: DUO b 
(Marcelo Bressanin e Pedro Ricco), Jp Accacio, Matheus Leston e Victor Leguy.

Em meio à imprevisibilidade de nuvens de condensação de ideias, durante 10 meses, acompanhei os encontros de colaboração/
residência artística desses artistas na DA HAUS. Ali, conviveram diálogos intensos, experiências atravessaram conceitos, e pau-
latinamente, foi-se dando forma ao que poderíamos chamar de “instalação final”, assim entre aspas, considerando o movimento 
contínuo do processo de criação.

Durante as experimentações – projeções de imagens, reflexões em espelhos e placas de acrílico, composições de áudios, movi-
mentos da luz e seus desenhos – emergiram as diferentes visões de cada artista e suas possibilidades de interação. Ao documen-
tar essas ações, havia algumas imagens que só eram visualizadas pelo aparato-olho-fotográfico. Ou ainda, o que um percebia, não 
necessariamente era o que o outro observava ou escutava. Entre as diferentes percepções do trabalho, foram elaborados diversos 
questionamentos sobre como se constituíam as imagens e os sons perante a Tempestade.

Começou-se, então, a projetar as próprias imagens de registro, considerando o viés processual que se espalhava perante esta 
vivência. Essas imagens foram captadas novamente em alta resolução e, posteriormente, foram relidas e programadas via soft-
ware. Outros desenhos-registros foram realizados. Trilhas sonoras foram compostas, seguindo a mesma metodologia de com-
posição e decomposição.

Por fim, as paisagens audiovisuais ocupam o espaço expositivo, preenchendo-o com sobreposições de uma narrativa orgânica. En-
tre as imagens figurativas da documentAÇÃO, grafismos e imagens abstratas, é possível entrever que tudo está em deslocamento. 
Pode-se afirmar que os momentos de percepção da experiência são efêmeros: quando alguém chama para olhar, aquilo já não está 
mais no mesmo lugar.

TEMPESTADE | texto crítico 



Tempestade é uma instalação audiovisual imersiva criada em conjunto pelos artistas Jp Accacio, DUO b, Matheus Leston e 
Victor Leguy.

A obra decorre de um processo criativo de dez meses de duração no qual os artistas se encontraram semanalmente com 
o objetivo de conceber um trabalho que teve como ponto de partida o conceito de tempestade, referenciados inicialmente 
pelas obras do pintor William Turner e do escritor William Shakespeare.

O resultado dos encontros, conversas e testes realizados neste período é uma instalação audiovisual composta por um 
filme de trinta minutos de duração projetado fora de sincronia por três projetores localizados em pontos distintos do espaço 
instalativo.

As imagens que compõe o filme começaram a ser captadas durante os testes, primeiramente em telefone celular e no últi-
mo momento em câmera digital HD. A ideia de filme do filme foi bastante explorada neste processo dado que o vídeo pro-
jetado no teste atual havia sido captado na semana anterior, e seria novamente captado para se transformar no material a 
ser projetado na semana seguinte. Desta forma se estabeleceu um modus operandi onde o conteúdo final não deixa de ser 
também processual, visto que a cada captura se adicionava uma nova camada ao material.

Juntamente com a projeção do filme, que quando exibido sofre a interferência de programações visuais que o modificam, foi 
criado pelos artistas um ambiente que conta com a distribuição e colocação de espelhos flexíveis, tecidos, placas acrílicas 
desenhadas à mão e caixas de som que transmitem as ambiências e trilhas sonoras compostas para o trabalho.

Tempestade foi contemplado com o primeiro lugar no PROAC de Artes Integradas do Estado de São Paulo de 2016 e já foi 
exibido na Casa das Caldeiras (São Paulo) e na Oficina Cultural Pagú (Santos).

TEMPESTADE | sobre 



FLUENTE | 2015______________________________________________________________performance audiovisual

Jp Accacio e Duo B | Fluente, 2015 (registro fotográfico da performance - versão piscina)
Performance audiovisual interativa com 30” de duração. 



FLUENTE | registro fotográfico da performance no Sesc Santos - piscina

:: vídeos disponíveis em www.jpaccacio.com/fluente

http://www.jpaccacio.com/fluente


FLUENTE | registro fotográfico da performance no Sesc Santos - auditório



FLUENTE | registro fotográfico da performance no Sesc Campinas



Fluente é uma performance audiovisual inédita criada por Jp Accacio e DUO b, com colaboração de Andrei Thomaz.

A obra foi concebida a partir dos estudos de Hugo Fortes em “Poéticas Líquidas: a Água na Arte Contemporânea”, ou, mais 
especificamente, na idéia de “fluidez como transformação”. Os artistas integrantes do projeto se apropriam da presença da 
água, sonora e visualmente, para criar uma performance que mostra diversos ambientes aquáticos para gerar, em tempo 
real, uma paisagem audiovisual que interage com o público através de sensores distribuídos no espaço.

A primeira apresentação do trabalho, no Sesc Santos, aconteceu na piscina da unidade, onde o filme foi exibido num telão e 
os sensores distribuídos dentro da água, de modo que a movimentação dos frequentadores na piscina interferisse nos sons 
e ruídos gerados em tempo real pelo DUO b.

Fluente foi também apresentado no Sesc Campinas, Red Bull Station e fez parte da programação do FILE (Festival Interna-
cional da Linguagem Eletrônica / 2015).
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João Paulo Accacio | Jp Accacio
16/12/1976
Vive e trabalha em São Paulo

Artista visual, fotógrafo e videomaker, graduado em Comunicação 
Social, especialização em Rádio e TV, pela FAAP - Fundação Ar-
mando Álvares Penteado / SP (2000), Pós-Graduado em Espe-
cialização em Comunicação e Práticas da Produção de Imagens: 
Fotografia e Audiovisual pela Universidade Mackenzie / SP (2014) 
e Pós-Graduado em Fotografia pela FAAP - Fundação Armando 
Álvares Penteado / SP (2017).

Produz trabalhos em fotografia, vídeo, instalação e performance. 
Sua pesquisa investiga a constituição e o movimento da imagem 
sob o prisma da construção temporal, espacial e da narrativa, e 
também as possibilidades de diálogo e coexistência entre lingua-
gens, meios e tecnologias de diferentes períodos.

Dentre os principais temas de seu interesse estão a criação de 
trabalhos híbridos que abrigam simultaneamente a imagem es-
tática e em movimento, a confecção de narrativas temporais inco-
muns e insólitas, a convivência entre o analógico e o digital e as 
relações entre o espaço e o audiovisual, através da exploração 
e do uso de equipamentos e tecnologias diversas e de épocas 
distintas.

BIO | CONTATO

Vem participando de mostras individuais e coletivas no Brasil des-
de 2008 tendo obras exibidas em locais como Memorial da Améri-
ca Latina, Funarte, Museu de Arte de Ribeirão Preto, Museu da 
Imagem e do Som de São Paulo, Casa das Caldeiras, galerias de 
arte contemporânea e espaços independentes. Já exibiu e apre-
sentou seus trabalhos nos Sescs Santos e Campinas, Red Bull 
Station, FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica e 
Casa da Luz dentre outros.

Tem realizado residências artísticas pelo Brasil desde 2016. Pos-
sui uma obra (Céu de Céus, 2015) pertencente à Coleção de Arte 
da Cidade de São Paulo, sob guarda do Centro Cultural São Pau-
lo.

 Contatos
Rua Raul Devesa, 281, apto. 703 – Perdizes, São Paulo / SP - 
CEP 05012-040 
+ 55 11 983 317 707
jpaccacio@gmail.com
www.jpaccacio.com

mailto:jpaccacio@gmail.com
http://www.jpaccacio.com
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Educação

2017
Pós-Graduando em Fotografia pela FAAP - Fundação Armando Álvares 
Penteado / SP 

2014
Pós-Graduado em Especialização em Comunicação e Práticas da Pro-
dução de Imagens: Fotografia e Audiovisual pela Universidade Mackenzie 
/ SP

2000
Graduado em Comunicação Social, especialização em Rádio e TV, pela 
FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado / SP)

Exposições Individuais

2018
- Por Enquanto É Tudo Isso, Casavoa, Rio de Janeiro / RJ

2017
- Isso Foi, É e Será, Qual Casa, São Paulo / SP

Exposições Coletivas / Apresentações / Performances

2018
- Friccional, Galeria Rabieh, São Paulo / SP 
- Luz de 5ª, Casa da Luz, São Paulo / SP

- 1º Salão KAAYSÁ de Artes Visuais
- FINDeARTe, Da Haus, São Paulo / SP
- Festivau De C4nn3$, Aura Galeria / SP
- Esquina, São Paulo / SP
- re.gis.tro, Galeria Tato / SP

2017
- Improfest, Red Bull Station / SP
- VII Mostra 3M de Arte Digital, Largo da Batata / SP
- Programa de Exposições, MARP - Museu de Arte de Ribeirão Preto / SP
- 5º Salon d’Automne França-Brasil, Memorial da América Latina, São 
Paulo / SP
- Bienal Art Print Brasil, Atibaia / SP
- 29º Inverno cultural UFSJ, São João Del Rey / MG
- FINDeARTe, Da Haus, São Paulo / SP

2016
- Tempestade, Casa das Caldeiras, São Paulo / SP
- Tempestade, Oficina Cultural Pagú, Santos / SP
- Ocupação Aparelhamento, FUNARTE, São Paulo / SP  
- Cinerama, Sesc Campinas / SP
- FINDeARTe, Da Haus, São Paulo / SP 
- Cinema Apesar da Imagem, Da Haus, São Paulo / SP  

2015 
- Corpo Sub Corpo , Sesc Santos / SP
- FILE – Festival Internacional da Linguagem Eletrônica, SPaulo / SP
- Cine Performa, Red Bull Station, São Paulo / SP 



- Cinepiscina, Sesc Santos / SP

2012
- Illuminotions, Brain4Ideas, São Paulo / SP

2008
- Slideluck Potshow, São Paulo / SP
- X- Filet, Casa da Xiclet, São Paulo / SP
- Ser Urbano, Casa da Xiclet, São Paulo / SP 

Residências

2018
- Casavoa, Rio de Janeiro / RJ
- Kaaysá, Boiçucanga / SP

2016
- Residência São Jerônimo, Belém / PA

Publicações

2015
- 1000 Folhas / editora Jubarte e Mugidor

Coleções Públicas

Céu de Céus
- Coleção de Arte da Cidade, sob guarda do Centro Cultural São Paulo – 
CCSP

Outros

2015
- jurado do 23º Salão de Artes Plásticas de Mococa / SP


