
TRENS EM CASA 
Guto Lacaz  

A primeira exposição de que Guto Lacaz participou oferece uma razoaável noção do caminho artístico que 
ele viria a percorrer: em 1978, Guto foi atração da 1ª Mostra do Móvel e do Objeto Inusitado, no Museu da 
Imagem e do Som de São Paulo. Inusitado: um bom adjetivo para o trabalho de Guto Lacaz. Diga-se ainda 
que sua primeira individual - em 1982, na Galeria são Paulo - intitulava-se Idéias Modernas. Palavras muito 
apropriadas, quando utilizadas em relação à arte deste criador de muito fôlego e imaginação.  

Idéias modernas inusitadas: esta a produção de um artista multimedia que já inventou troféus, tapetes, 
luminárias, décor de computadores e cenários, ao mesmo tempo em que pintando quadros, criando 
esculturas, arquitetando projetos gráficos e apresentando performances (O Executivo Heavy Metal, 
Estranha Descoberta Acidental). Numa progressão sempre ascendente, Guto Lacaz é hoje um artista de 
projeção internacional, tendo exposto seus trabalhos em Paris e Nova York.  

Guto Lacaz é o artista convidado da segunda etapa da série DESIGN STORIES, patrocinada pela filial da 
Av. Europa das lojas  Design Store. Para a ocasião, que terá lugar no próximo dia 25 de outubro, as 21:00 
horas, com visitação pública possível também entre os dias 26 e 29, das 09:00 às 19:00 horas, ele tramou a 
instalação Trens em Casa.  Nesses dias e dentro desse horário, quem se dirigir à Design Store do Jardim 
Europa encontrará não só o artista como também sua insólita ocupaçao artística do espaço. Por todos os 
cantos da casa, no chão e no ar, haverá trens. 

Sim, trata-se da realizaçao poeticamente literal de um título Trens em Casa. Não há muito o que conceituar 
sobre a solução estética encontrada por Guto Lacaz para a tarefa proposta de explicar artisticamente uma 
casa. Partidário do nonsense, bem como da surpresa e encantamento que causam uma idéia ben trovata, 
Guto exerce aqui o que ele pessoal mente qualifica de "humor férreo": trens em casa. É a simples 
apropriação do espaço por um achado, e que dele o espectador tire as sensaçoes e as conclusões que lhe 
aprouverem. 

A inusitada ambientação de Trens em Casa prevê uma utilização pouco ortodoxa dos módulos de 
ferromodelismo Frateschi. Serão vários circuitos, terrestres e aéreos. Sobre o assoalho, locomotivas em 
miniatura estarão percorrendo caminhos de ferro de diferentes formatos e dimensões, enquanto acima das 
cabeças circuitos espaciais envolvendo engenhos de movimento alternado formarão o que se poderia definir 
como instalações aéreas. O artista estará no local durante todo o decorrer do evento. Talvez não como 
condutor de dúvidas, mas certamente como motorneiro da perplexidade e do fascínio.  

DESIGN STORIES - Design Store - Avenida Europa, 580, são Paulo Maiores informações com 
Fábio Caramurú, telefone: 885.6830.  


