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JULIENPORISSE
A vida de Julien Corcoran Porisse se renova sem parar,
se alimenta de experiências e de múltiplas culturas, de
ambições levadas ao nível de excelências, tanto no esporte
como nos negócios ou na pintura.
Estas diferentes etapas são vividas cada uma com
intensidade e parecem se impor na história familiar e nos
dons diversos e confirmados.
Mãe irlandesa e pai francês. Julien recebeu uma educação
privilegiada na Inglaterra, estudando nas melhores escolas,
onde uma disciplina de ferro formara sua personalidade,
feita de determinação mas também de pudor e grande
sensibilidade.
Seu físico de atleta vai levá-lo ao esporte de auto nível mas,
em 1981, integrará a Leicester Politechnic Art Foundation na
Inglaterra e mais tarde, a L'Ecole Nationale Superieure de
Beaux Arts (Atelier Pierre Caron), em Paris.
Seu pai, pintor francês instalado em Paris, em Montmartre,
onde seu atelier retém olhares de estrangeiros negociantes
que serão clientes por longos anos.
Suas aventuras, vive ao lado de seu irmão gêmeo, Liam,
igualmente pintor de talento. Depois chega o encontro do
Brasil e de sua mulher Maria Angela que lhe dá apoio com
entusiasmo em todas as etapas.
Depois de uma experiência de dois anos como pintor, ele
se lança nos negócios, sabendo que um conforto material
e financeiro vai lhe permitir consagrar-se totalmente na
pintura. Ele abre com seus dois irmãos vários IrishPubs em
Paris, que passam a fazer muito sucesso e Julien é quem
assina toda decoração e design. Após esta fase, viaja e se
instala no Brasil, depois na França, iniciando assim, o vai e
vem entre Paris e São Paulo.
A cidade de São Paulo o impressiona bastante, com suas

Julien Porisse’s life is one that renews itself constantly,
experiences and multiple cultures keep him nourished,
ambitions taken to levels of excellence in sport,
business and painting. These different stages are each
one lived to the fullest by his own personal talent and
his family history.

cores, seu clima, sua imensidão, a capacidade de se renovar
sem parar. A geometria caótica de seu urbanismo – uma
arquitetura que transborda de força e de sonhos inacabados
– lhe fascina e ao mesmo tempo esgota sua energia.
Tendo colocado em segundo plano seu desejo de pintar,
depois de tanto tempo, renasce com muita força. Deseja
e tem a necessidade de transmitir, através da pintura, suas
experiências sentidas e vividas, e suas emoções visuais.
Com uma aplicação intuitiva, com pudor e usando recursos
de várias técnicas, deposita no quadro, dentro de tons
criados e combinados, seu diálogo com o Brasil.
Julien Porisse tem uma curiosidade pelos grandes mestres
europeus assim como pelos brasileiros como Burle Marx,
Volpi. Decodifica suas técnicas para exercer a sua maneira.
Julien não se põe à distância das maneiras tradicionais,
ao contrário, é na tela seu lugar de ação, seu campo de
batalha. Sua inspiração é sem dúvida coberta de exotismo,
sua cores, ora organizadas ou simplesmente jogadas, são
o fio condutor de seu trabalho. Sua estabilidade cria um
universo pictural que tende para abstração geométrica ou
construtiva – ou não, um traço, círculo ou quadrado podem
transmitir emoção imediata.
Depois de 2009, data a partir da qual vai se consagrar
plenamente à pintura, divide seu ateliê com seu irmão
gêmeo em Paris e São Paulo.
Julien já expôs em coletivas e individualmente em Paris,
Florença, Dublin, Nova York e São Paulo.
Suas obras em grande formato são a sua imagem. Exprimem
uma visão múltipla, colorida e sensível da vida.
Dominique Besse
Curador

An Irish mother and a French father, Julien received
a privileged education in England, from the finest
schools where harsh discipline formed his personality
built of determination but also of restraint and great
sensibility. His athleticism pushed him towards high
level sports, and in 1981 he started at Leicester
Polytechnic where he did a foundation course and in
1984 at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
of Paris for a degree. His father, a French artist lived in
Montmartre where his atelier had American collectors
and art dealers buying his works throughout his
lifetime. These adventures he lived them alongside his
twin brother, Liam, also a talented artist. An encounter
with Brazil and most of all with Maria Angela, his wife
who supports him with enthusiasm in all of his choices.
After two years as a painter he started a business
career, knowing that only a material comfort would
allow him later on to devote himself completely to
painting. He opened with his two brothers in Paris a
chain of Irish Pubs that have since become a success.
He designed and decorated these pubs. He travelled
back to Brazil to live both in Paris and in São Paulo.
São Paulo is impressive, the colors, the climate, the
size, the capacity of the city to renew itself unendingly,
the chaotic geometry of it’s urbanism, the architecture
that reveals such power and the unachieved dreams
fascinate him, he gets his energy from them.
His desire to paint put in second place for years
started to emerge with vigor. There is a need for him to
transfer in paint his experiences both lived and felt, his
visual emotions. This with an intuitive application that
he puts on canvas, in flamboyant tones, his dialogue
with Brazil. Julien Porisse has an incessant curiosity for
the past masters, such as the abstract expressionists
of post war America, studying their techniques, he
impregnates, inspires himself, in the same manner
that he admires his Brazilian painter friends. Julien
Porisse hardly leaves the traditional media, the canvas,
he makes it his action area, his battle field. For Julien
Porisse inspiration is without doubt exotic, his colors
are organized and applied directly to the ‘line’, the
stability, which creates his pictorial universe, be it
geometric abstraction or not, towards the mark, the
circle or the square; these transmit an immediate
emotion.
Since 2009, date at which he started to paint full time,
sharing with his bother Liam the ateliers in Paris and
São Paulo, Julien has had group and solo shows in
Paris, Florence, London, Dublin, New York, and São
Paulo. His large scale paintings are in his image, they
express a colorful and sensitive vision of life.
Dominique Besse
Art Curator

Sem Título, 2011
óleo sobre tela
65 x 54 cm
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Sem Título, 2013
óleo sobre tela
50 x 80 cm

Structura com Alvo, 2013
óleo sobre tela
160 x 110 cm
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Sem Título, 2014
óleo sobre tela
200 x 150 cm
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Structura Azul e Amarelo, 2013
óleo sobre tela
60 x 40 cm
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Harlequin, 2013
acrílica e óleo sobre tela
196 x 286 cm

Structura, 2013
óleo sobre tela
140 x 120 cm
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Structura Laranja e Marrom, 2012
óleo sobre tela
130 x 130 cm
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Casa da Praia, 2013
óleo sobre tela
110 x 160 cm
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III Verde, 2014
óleo sobre tela
146 x 114 cm
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Sem Título, 2014
óleo sobre tela
162 x 130 cm
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Sem Título, 2012
óleo sobre tela
162 x 130 cm
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Structura, 2013
óleo sobre tela
130 x 97 cm
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Cytoplasm 1, 2013
óleo sobre tela
160 x 180 cm
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São Paulo, 2011
óleo sobre tela
130 x 162 cm
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Sem Título, 2014
óleo sobre tela
162 x 130 cm
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YSL, 2013
óleo sobre tela
180 x 140 cm

18

Sem Título, 2013
óleo sobre tela
100 x 150 cm
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Sem Título, 2012
óleo sobre tela
90 x 60 cm
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Mondrian e Círculo, 2014
óleo sobre tela
146 x 114 cm
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XXX, 2012
óleo sobre tela
140 x 210 cm
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Sem Título, 2012
óleo sobre tela
200 x 150 cm
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Sem Título, 2013
óleo sobre tela
130 x 195 cm

24

3 Quadrados, 2013
óleo sobre tela
130 x 97 cm
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III Vermelho, 2013
óleo sobre tela
80 x 50 cm
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Sem Título, 2014
óleo sobre tela
150 x 200 cm
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Sem Título – Hommage aux Delaunay, 2012
óleo sobre tela
162 x 130 cm
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interview

ENTREVISTA

Izabella Borges – Julien, when we spoke recently
about the influences and pictorial tradition, you said,
above all, that you felt an attraction for the material.
Julien Porisse – Yes, it’s true. When I think about
painting, the first image that comes to mind is the
paint. I’m visually tactile. I feel almost a necessity to
touch the painting with my fingers, like a blind person,
to see completely the artist’s work. A “smooth”
painting doesn’t really interest me. Paul Cézanne and
Vincent Van Gogh are artists that taught me a lot, the
knowledge of colour and texture, and of such vitality.
The Brazilian artist Paulo Whitaker, who I am lucky to
call my friend, uses stencils in his painting technique.
The result is a thick layer, many marks, an imperfection
that’s almost perfect.
I.B. – Do you listen to music when you’re painting?
J.P. – Yes and no. I grew up during the punk revolution
in England, but I didn’t like that kind of music. The
courage yes, but not the sound. The music that I listen
to changes over time. My years in England taught me
a lot, at school in Leicester I studied music. I listened
to a bit of everything. Painting and music has a lot in
common, for example the english music scene and the
birth of British contemporary art. Each country has it’s
own culture, its art and music. Brazil, has a immense
musical richness, beautiful and complex. Yes, I listen to
music in my atelier, this is important for me. Sometimes
I prefer silence.
I.B. – Matter, music and silence. What place have the
books on your work as a painter?
J.P. – I read few novels, which is a crime for a painter.
But do I feel more comfortable with art books, I flip
through them permanently. I have a large collection.
The truth is that the DVD has somehow replaced for
me, the books. And I love my iPad!
I.B. – Contemplating your paintings, a little, a song
came to my mind by Caetano Veloso "Pauliceia
desvairada". Do you know this song?

Izabella Borges – Julien, quando conversamos recentemente
sobre influências e sobre tradição pictural, você me falou,
sobretudo, na atração que sente pela matéria.
Julien Porisse – Sim, é verdade. Quando penso em pintura,
a primeira imagem que me vem à mente é a matéria
da pintura em si. Sou visualmente tátil. Sinto quase a
necessidade de tocar na tela com os dedos, como um cego,
para poder plenamente ver a obra e o artista. A pintura
de um pintor “liso” não me interessa realmente. Paul
Cézanne e Vincent Van Gogh são artistas que me ensinam
muito, donos da sabedoria das cores e da matéria, e de
uma grande vitalidade. O artista brasileiro Paulo Whitaker,
que tenho a sorte de ter como amigo, utiliza estêncil em
sua técnica de pintura. O resultado é uma camada grossa,
rastros múltiplos, uma imperfeição quase perfeita.
I.B. – Você ouve música quando pinta?
J.P. – Sim e não. Conheci a revolução punk na Inglaterra,
mas não gosto deste tipo de música. De sua coragem sim,
mas não da sonoridade. A música que escuto muda com o
tempo que passa. Meus anos de Inglaterra me ensinaram
muito, na escola em Leicester estudávamos música.
Escuto de tudo um pouco. A pintura e a música são muito
próximas, como por exemplo a cena musical inglesa e o
nascimento da arte contemporânea inglesa. Cada país tem
sua própria cultura, a sua arte e música. O Brasil, tem uma
imensa riqueza musical, bela e complexa. Eu escuto, sim,
música no meu ateliê, isso é importante para mim. Mas as
vezes prefiro o silêncio.
I.B. – Matéria, música e silêncio. Que lugar têm os livros no
seu trabalho de pintor?
J.P. – Leio pouquíssimos romances, um crime para um
pintor. Mas é que me sinto mais à vontade com os livros
de arte, que folheio permanentemente. Tenho uma grande
coleção deles. A verdade é que os DVDs substituíram para
mim, de certo modo, os livros. E adoro meu iPad!
I.B. – Contemplando a sua pintura, ainda pouco, veiome à mente uma canção de Caetano Veloso "Pauliceia
desvairada". Você conhece essa canção?
J.P. – Quando cheguei ao Brasil em 1992, sabia pouco
sobre a música brasileira. Tinha ouvido falar em Tom Jobim,
mas Caetano Veloso não fazia parte dos meus parcos
conhecimentos musicais. Essa canção da qual você fala
me era totalmente desconhecida antes do nosso primeiro
bate-papo, quando você me pediu que falasse sobre a
minha vida, sobre o meu trabalho. Foi ai que você comentou
ter lembrado da canção de Veloso vendo meus últimos
quadros. Fui ouvi-la então. Sim, de certo modo, entendo
Caetano, pois São Paulo tem uma beleza muito específica,
uma harmonia no caos do cimento, do ferro enferrujado,
da madeira usada, queimada, apodrecida, na forma das
suas estruturas, suas cores, tudo isso entra em mim. E sai na
minha pintura.
I.B. – Você veio para São Paulo pela primeira vez para o
casamento do seu irmão gêmeo. Você pode falar um pouco
sobre as suas primeiras impressões do Brasil?
J.P. – Cheguei em São Paulo pela primeira vez em 1992, o
meu irmão tinha acabado de se casar com uma brasileira.
A verdade é que o Brasil ou os “Brasis”, e suas morenas
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tão diferentes do meu universo celta, sempre me atraíram.
E tudo aqui me foi imediatamente acolhedor: já no meu
segundo dia, eu estava num camarote assistindo o Carnaval
do Rio!
I.B. – No seu trabalho podemos intuir influências do
concretismo brasileiro, sobretudo traços do legado deixado
pelos artistas do movimento carioca Grupo Frente. Como
você se coloca em relação à arte contemporânea brasileira?
J.P. – Tenho, de fato, uma ligação forte com o concretismo
brasileiro e uma imensa admiração pelo trabalho dos
membros do Grupo Frente, Lygia Clark, Lygia Pape e Hélio
Oiticica. E também por outros artistas, como Amílcar de
Castro. Mas o amanhã me interessa mais do que o ontem,
mesmo se por vezes, para utilizar a expressão inglesa, o
“back to the future” é essencial. Então, frequento obras
de artistas como Paulo Whitaker, de quem admiro muito o
trabalho do espaço e da composição, e Paulo Pasta, que
é para mim um imenso colorista. Não me considero um
concretista, mas um lírico. Penso em Sonia Delaunay com
suas circunferências coloridas que se opõem umas às outras.
Admiro sobretudo a inteligência das composições e das
combinações de cores. Sou um pós-concretista com um
“French Touch”. Mas a verdade é que a cidade de São Paulo
me inspira muito. Essa cidade de cimento armado, uma
especie de Gotham City sul-americana, que gira em torno
do seu eterno ciclo de construção-demolição. A matéria e o
movimento de São Paulo deixam marcas para mim.
I.B. – Você me disse querer controlar tudo, ou pelo menos
tentar controlar tudo, e por isso preferir pintar durante o
dia claro. Como é que o pintor diurno faz para deixar livre
movimento ao homem da noite?
J.P. – Esse é um real problema para mim, a noite. As
sombras, os espíritos, os temores. Quase nunca trabalho de
madrugada no meu ateliê. Talvez por isso tenha procurado
ter uma outra “ocupação” durante a noite: os pubs que
montei em Paris e em São Paulo. Mas é lá também que
algumas imagens se criam, visões fugazes da vida, encontros
líricos e portanto evidentemente passageiros. Cheiros,
cores, sensações a serem capturadas e, quem sabe, mais
tarde, trabalhadas. Minha pintura passa por momentos de
imersão, de intensa criação, e outros momentos onde vago
sem realmente saber o que procuro nem tampouco o que
vou encontrar... uma exposição, um encontro, uma visão,
podem fazer com que eu volte ao movimento, à pintura.
Em 2002, por exemplo, abri dois pubs em São Paulo e a
noite paulista foi uma verdadeira revelação para mim. No
entanto, acredito que essas imagens apreendidas na vida
noturna não entrem na minha pintura diretamente, mas
inconscientemente. Então, como você percebe, o desejo de
controlar fica só no desejo, que dá e passa.
I.B. – Você vive em universos, e países, muitos distintos
culturalmente, morando entre a Inglaterra, a Irlanda e o
Brasil. De que forma o esse desenraizamento” influi na sua
maneira de ser e de pintar?
J.P. – Para ser honesto, é bastante difícil dizer. Desenraizado
é a palavra certa. Mas como diz o provérbio, depois da
chuva vem a calmaria. O dia a dia é por vezes difícil, no
começo, mas depois, vem o sorriso dos brasileiros, a
conversa séria dos franceses, um almoço entre amigos, a
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J.P. – When I arrived in Brazil in 1992, I knew little
about Brazilian music. I had heard of Tom Jobim,
Caetano Veloso was not part of my meagre musical
knowledge. That song you mentioned was totally
unknown to me before our first chat, when you asked
me to talk about my life, about my work. It was then
that I remembered the song of Caetano Veloso seeing
my latest paintings. I was listening to it then. Yes,
in a way, I understand Caetano, because São Paulo
has a very specific beauty, harmony in the chaos of
cement, rusted iron, of old wood, burned, rotting, the
structures, the colours, it all comes into me. And out in
my paintings.
I.B. – You came to São Paulo for the first time for your
twin brother’s wedding. Can you talk a little about your
first impressions of Brazil.
J.P. – I arrived in São Paulo for the first time in 1992, my
brother had just got married to a Brazilian. The truth
is that Brazil or "Brasis", and the brunettes “morenas”
so different from my Celtic universe, have always
attracted me. And everything here was welcoming
me immediately; already on my second day, I was in a
“camarote” (vip box) watching the Rio Carnival!
I.B. – In your work we can see influences of Brazilian
concretism, traces of a legacy left behind by artists
from the carioca Grupo Frente. How do you position
yourself in relation to contemporary Brazilian art?
J.P. – I have indeed a strong link with Brazilian
concretism and an immense admiration for the work
of the members of the Grupo Frente, Lygia Clark,
Hélio Oiticica and Lygia Pape. And also by other
artists, such as Amilcar de Castro. But what interests
me more is tomorrow rather than yesterday, even if
sometimes, to use the English expression, "back to
the future" is essential. So I studied works by artists
like Paulo Whitaker, who I greatly admire, his use of
space and composition, and Paulo Pasta, who for
me is an immense colourist. I don’t consider myself
only a concretist, but also a lyrical painter. I think of
Sonia Delaunay with her colourful circles that combine
among each other. I especially admire the intelligence
of the compositions and colour combinations. I am a
post-concretist with a "French Touch". But the truth is
that the city of São Paulo inspires me a lot. This city of
reinforced concrete, a South American Gotham City,
which revolves around an eternal cycle of constructiondemolition. The matter and the dynamism of São Paulo
marks me.
I.B. – You told me that you wished to control
everything, or at least try to control everything, and
therefore prefer to paint during daylight. How does
the daytime painter allow the night time man some
freedom?
J.P. – This is a real problem for me, the night. The
shadows, the spirits, the fears. I almost never work
at dawn in my studio. Maybe that's why I wanted to
have another "occupation" at night: the pubs that I
set up in Paris and São Paulo. But there are also some
images that are created, glimpses of life, meetings that
are lyrical and so evidently fleeting. Smells, colours,
sensations to be captured and maybe later worked. My
painting goes through moments of immersion, intense
creation, and other moments that are vacant without
really knowing what I seek nor what I will find ... an
exhibition, a meeting, a vision, can make me go back
to the movement, to painting. In 2002, for example,
I opened two pubs in São Paulo, and the São Paulo
night was a real revelation to me. However, I believe
these images seized in this nightlife do not come into
my painting directly, but unconsciously. So you see, the
desire to control is only the desire, the giving and the
taking.
I.B. – You live in universes, countries, that are culturally

J.P. – I just felt like showing my latest works, some
of them painted in
 my new studio right here in São
Paulo, to be shown in a gallery where I have the right
conditions to expose them. In short, exposing my
paintings in a good gallery in São Paulo. Then, it's
always that old phrase that was and still is: "Go with
God!"

paisagem da Irlanda, um chope e este sol que aqui brilha.
Meu sogro me ensinou duas frases muito importantes
sobre como viver entre o lá e o aqui: “vai com Deus” e
“tolerância”. Ele tinha razão.
I.B. – Seu pai e seu irmão gêmeo são ambos pintores, e eu
imagino que a pintura deve ter ocupado uma boa parte
das conversas que vocês têm e tiveram. De que forma, em
termos de formação da sua identidade, a pintura pode ter
ocupado em você, de certa maneira, o espaço da palavra?
J.P. – As palavras nunca foram muito minhas aliadas e tenho
grande dificuldade em falar da minha pintura. Sempre me
considerei como um cão caolho sem dono, vagando pelo
mundo à procura de uma mão-guia. A única coisa que
sempre me deu segurança é a pintura. Talvez seja ela a
mão-guia. Mesmo assim, nos anos 70 eu afirmava na escola
que meu pai era arquiteto a fim de evitar conflitos com
os professores e com os alunos que, evidentemente, não
entendiam a pintura como uma forma nobre de expressão.
Quanto ao meu pai, foi no seu leito de morte que ele teve
a generosidade de me libertar de certos receios infantis ao
me dizer “você é um grande pintor”.
I.B. – Você utiliza materiais de excelente qualidade tendo
como objetivo a duração da obra. O que é para você o
tempo que passa? E como ele influi no seu trabalho?
J.P. – Lutar contra o tempo é uma luta vã! Perdida bem
antes do seu começo. Utilizo o melhor material que
encontro porque perdurar é preciso. Pelo menos para o
artista. O tempo se acelera com a passagem do tempo, e
isso é inevitável. A única forma de vencer a morte é deixar
algo de essencialmente seu para trás. Coisas de pintor!
I.B. – Em sua pintura percebemos a realização de estruturas,
ou construções, fundamentalmente norteadas por figuras
geométricas exatas como círculos, quadrados e retângulos.
A linha reta aparece como ruptura desta estrutura, como se
o desconstruir passasse igualmente por formas geométricas.
Qual é a sua relação com as formas geométricas e que peso
têm em sua obra as linhas de ruptura?
J.P. – É muito justo afirmar isso! A linha reta corta o espaço
e reduz a estrutura, é um corte nítido. Minhas estruturas
sobem verticalmente (a maioria dos meus quadros são
verticais). Depois, entra um lirismo de formas em ondas (e
aqui faço um aceno a Roberto Burle Marx) que mudam a
harmonia das cores em todo o comprimento da tela. Formas
circulares e semicirculares aparecem (e o aceno aqui vai
para Sonia e Robert Delaunay). Nunca realmente penso em
ninguém quando pinto, mas as formas aparecem nas telas
mesmo assim.
I.B. – Essa é a sua primeira exposição na cidade de São
Paulo. Quais são os seus objetivos, e principalmente, quais
são os objetivos formais desta exposição?
J.P. – Simplesmente senti vontade de mostrar os meus
trabalhos mais recentes, alguns realizados em meu novo
ateliê aqui mesmo em São Paulo, em uma galeria onde
tenho as condições adequadas para expô-los. Em suma,
de expor minhas telas em uma boa galeria de São Paulo.
Depois, é sempre aquela velha frase que ficou e fica: “Vai
com Deus!”

Interview by Izabella Borges-Barrot, art collector,
between São Paulo and Paris, September 2014.

Entrevista realizada por Izabella Borges-Barrot, colecionadora,
entre São Paulo e Paris, setembro de 2014.

distinct, living between England, Ireland, France and
Brazil. In what way does this uprooting influence the
way you paint?
J.P. – To be honest, it's pretty hard to say. Uprooted is
the right word. But as the proverb says, after the rain
comes the calm. Daily life is sometimes difficult, at
first, but then you get a Brazilian smile, a serious talk
with the French, a lunch with friends, the landscape of
Ireland, a beer and the sun that shines here. My wife’s
father kept mentioning two very important phrases
about living between here and there: “go with God"
and "tolerance." He was right.
I.B. – Your father and twin brother are both painters,
and I imagine that painting must have occupied a
good part of the conversations you have and have had.
That said, in terms of shaping your identity, painting
will have had a large space in it, somehow, a kind of
language?
J.P. – Words were never really my allies and I have
great difficulty in talking about my painting. I always
considered myself as a one-eyed stray dog wandering

the world in search of a guiding hand. The only thing
that ever gave me security is painting. Maybe this is
the guiding hand. Even so, in the 70’s I would say at
school that my father was an architect in order to avoid
conflicts with teachers and with students who obviously
did not understand that painting was a noble form
of expression. As for my father, when he was on his
deathbed he was generous enough to free myself of
certain child like fears by saying to me "you're a great
painter.”
I.B. – You use excellent quality materials with an
objective the duration of the work. What is for you
the time that passes? And how does it influences your
work?
J.P. – Fighting time is a vain struggle! Lost well before
its starts. I use the best material that I can find because
it needs to last. At least for the artist. Time accelerates
with the passage of time, and it is inevitable. The only
way to defeat death is to leave something behind. It’s a
painters thing!
I.B. – In your paintings we see the realization of
structures or constructions, primarily guided by
exact geometric figures such as circles, squares
and rectangles. A straight line appears to break this
structure, as if the deconstruction also passes by
geometric shapes. What is your relationship with
geometric shapes and the weight that exists in the line
breaks in your work?
J.P. – It’s very precise to say that! The straight line
bisects the space and reduces the structure in a sharp
cut. My structures rise vertically (most of my paintings
are vertical). Then comes a lyricism of forms in waves
(and here I nod to Roberto Burle Marx) that change
the harmony of colours throughout the length of the
painting. Circular and semicircular shapes appear (and
the nod here goes to Robert and Sonia Delaunay).
I never really think of anyone when I paint, but the
shapes appear anyway.
I.B. – This is your first solo exhibition in São Paulo.
What are your goals, and more importantly, what are
the formal goals for this show?
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