


HABITANTE PENDULAR, de Heber Lagos 

Humano e Landscapes 

Ao reunir as séries Humano e Landscapes, o conceito de pêndulo vem à tona. A percepção 
de extremos do que podemos chamar de estrutura da realidade. Em um extremo, as forças 
constituintes, primitivas, totalmente independentes da existência humana, e no outro, o 
humano seccionado do sublime.  

A série Landscapes tem como linha mestra revelar possíveis paisagens atemporais e 
elementares. São pinturas alicerçadas por uma abstração em sua concepção moderna, uma 
abstração nascida do intelecto. Em contraponto, a série Humano fala sobre uma 
inacessibilidade à transcendência.  

São pinturas realistas pictóricas, que em sua construção também são abstratas, mas têm a 
realidade como base. 

Na primeira faz-se necessário a arbitrariedade intelectual do pintor. Na segunda existe um 
grande esforço para, através da concepção e postura mental, o pintor tornar-se um 
instrumento das imanências próprias da realidade e da pintura em si. Processos distintos, 
mas articulados, ao provocarem questões sobre os desdobramentos da pintura. 

— 

Sobre o artista: 
Heber Lagos, 1974, arquiteto e pintor, desde 2011 frequenta o Ateliê de Arte Realista de 
Maurício Takiguthi, em São Paulo. Como arquiteto desenvolve projetos e animações 3D 
para aplicações industriais. Suas pinturas transitam do óleo ao carvão. Suas obras 
levantam questões sobre o essencial da realidade e o transcendental do ser humano 
através do contraponto entre pinturas realistas e abstratas. 

__ 

SERVIÇO: 
Data: 18 de agosto a 01 de setembro de 2018. 
Local: PONDER70 - Travessa Ponder, 70, Ibirapuera, São Paulo, SP. 
Horário de visitação: Segunda a sexta das 11h às 20h. Sábados das 11h as 18h. 

PONDER70 é um espaço independente em uma casa conceito onde acontecem Exposições de Arte, 
eventos de Música e de Gastronomia. Há seis anos promovemos iniciativas que transitam entre a arte 
e a cultura, para além das galerias e das instituições, como uma experiência de conexão entre o 
território e as pessoas. 

ENTRADA GRATUITA



Heber Lagos 

Primeiro humano, 2018 
Óleo sobre tela 
53 cm x 90 cm 

R$ 4.980

Heber Lagos 

Segundo humano, 2018 
Óleo sobre tela 
110 cm x 90 cm 

R$ 7.850

Heber Lagos 

Terceiro humano, 2018 
Óleo sobre tela 
150 cm x 150 cm 

R$ 17.570 

Terceiro humano, 2018 

Impressão em Fine Art com tinta pigmentada - Papel 

Hahnemühle PhotoRag 308 g/m2, 100% algodão 

Edição limitada certificada 

Prova do artista, edição de 05 unidades 

60x60 cm 

R$ 1.400

Série Humanos



Heber Lagos 

Landscapes 03 - Actum I, 2018  
Acrílica sobre tela 
240 cm x 90 cm                                                                                                         

Acervo particular

Heber Lagos 

Landscapes 04, 2018 
Acrílica sobre tela 
130 cm x 90 cm 

R$ 9.530

Série Landscapes



Heber Lagos 

Landscapes 01, 2018 
Acrílica sobre tela 
90 cm x 70 cm 

R$ 5.100

Heber Lagos 

Landscapes 02, 2018 
Acrílica sobre tela 
90 cm x 60 cm 

Acervo particular

Série Landscapes



Heber Lagos 

Estudo sobre a pintura de Antoon Van Dyck (1599 - 
1641), 2017 
Pastel sobre papel 
70 cm x 50 cm 

R$ 2.750

Seleção do artista

Heber Lagos 

Aproximação III, 2017 
Pastel sobre papel 
80 cm x 80 cm 

R$ 3.670

Heber Lagos 

Aproximação II, 2015 
Pastel sobre papel 
77 cm x 78 cm 

R$ 3.670



Heber Lagos 

Aproximação VI, 2017 
Pastel sobre papel 
77 cm x 57 cm 

R$ 3.170

Heber Lagos 

Estudo sobre a pintura do Autorretrato de Joaquin Sorolla 
(1863-1923), 2017.  
Pastel sobre papel 
50 cm x 55 cm 

R$ 2.250

Seleção do artista

* Encomendas de desenhos e pinturas realistas e abstratas exclusivas: heberlagosart@yahoo.com.br


