
Rotores é uma exposicão composta de 9 objetos cinéticos que giram com o simples toque dos 
dedos.  
Cada rotor é composto dois conjuntos de discos, com um rolamento entre eles - um inferior e outro 
superior.  
Em par, um conjunto de 3 formas diferentes.  
Podem ser vistos estáticos ou girando entre si.  
Os discos são pretos e as formas, cromadas, criando um acentuado contraste entre eles.  
Estas mandalas mecânicas encantam por sua simplicidade e hipnotizam por seu brilho e 
movimento.  
Cada rotor está sobre uma base cilindrica preta com 1.30mh com o mesmo diâmetro dos discos, o 
que pode ser visto como um novo conjunto.  
 
ficha técnica:  
rotores  
2004  
ferro torneado - cromado e pintura eletrostática preto acetinado  
22 X 22 X 15 cm  
 
Guto Lacaz  
 
A princípio tudo que gira é um rotor.  
A Terra tem, entre outros, dois movimentos famosos: rotação (em torno de seu próprio eixo)  e 
translação (em torno do sol).  
Nos motores em geral existem duas partes: o rotor (a parte que gira) e o estator (a parte que 
suporta o rotor e fica parada)  
 
Como surgiram os Rotores: 
o principio mecânico dos Rotores nasceu de uma encomenda que recebi da Marisa Motta da Rede 
Globo para presentear a agência DPZ por seus 25 anos (década de 80 talvez)  
No disco de cima as letras D, P e Z e no disco de baixo 25 em algarismos romanos XXV 3 figuras 
em cima e tres em baixo, girando entre si.  
Vi que o mesmo principio mecânico poderia receber novos jogos de figuras.  
Durante anos fiz estudos mas só há 5 anos atrás cheguei a um conjunto de 9 peças.  
Produzi o conjunto em 2004 e a partir de então procurei um espaço onde pudessem ter o maior 
impacto.  
Este ano – 2008, apresentei para a Marilia Razuk que logo conseguiu uma data em sua concorrida 
agenda.  
 
 
Caro Guto, 
Amei a exposição ROTORES; peças inovadoras, elegantes, de impecável acabamento, exímio 
movimento e articulação.  
Parabéns pela idéia e primorosa execução!  
abs  
Liliana Whaba  
 
 
Boa Noite Guto,  
I loved the Exhibit, 9 works of art (Sculpture) Perfect the space was great.  
Lets get together soon. You are a fantastic person, a great talent  
Big Hug and Love,  
Melton and Ivone  

 


