
H E N R I Q U E  S A N T I N I

Pinturas pelo corpo, penteados ousados e linguagem peculiar. As tribos, sejam elas étnicas ou urbanas, guardam semelhanças 
mesmo quando separadas por milhares quilômetros - ou centenas de anos. No projeto Tribos, reuni tipos de diferentes origens e 
culturas para uma improvável conversa, envolta pela atmosfera de um coquetel. Em cada imagem, um representante de uma tribo 
étnica (Maasai, Yanomami, etc.) divide o espaço com um personagem de uma tribo urbana (Rockabilly, Punk, por exemplo). As 
peças sugerem um diálogo global onde as diferenças, antes de distanciar, aproximam.

Henrique Santini é ilustrador, um nostálgico de um tempo que não 
conheceu. Desde Porto Alegre, vem explorando a estética da cultura dos 
anos 50 e 60 em exposições e peças editoriais e comerciais. Seus traços 
são inspirados no divertido mundo retrô de drinks, praias e bares onde 
Dean Martin talvez um dia tenha pago uma dose para Johnny Cash ao 
som das melodias misteriosas de Martin Denny. Se esse encontro nunca 
ocorreu, pouco importa: no trabalho de Santini, personagens de 
qualquer época surgem no colorido cenário de um desenho animado 
inédito que deveria ter sido televisionado nos anos 60. Há um pouco de 
mistério no ar, à moda de James Bond, e um tanto da diversão praiana 
típica de um �lme de Elvis Presley rodado no Havaí. Os desenhos anima-
dos e a música retrô são um ponto de partida, mas as referências não se 
esgotam aí e incluem embalagens, propagandas e �lmes de época.

 Rat Pack, Tiki's, Rock-a-Billy e Oompas Loompas! As referências do artista 
digital gaúcho Henrique Santini são variadas, mas sempre ligadas ao vasto 
universo da cultura pop e do retrô. Apesar do artista viver no Rio Grande do 
Sul, sua arte poderia perfeitamente ter sido produzida em Las Vegas, na 
Califórnia ou em alguma ilha do Pací�co Sul. As ilustrações de Henrique me 
dão vontade de pôr um LP de Henry Mancini (ou Les Baxter) na vitrola, prepa-
rar um dry-martini (ou um Mai Tai), e me lembrar de uma época dourada que 
não existe mais (e provavelmente nunca existiu). Aloha!

Duda Leite, realizador do documentário 
Tikimentary- In Search of The Lost Paradise

Maasai encontra Rockabilly Te ati awa encontra Emo
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Tambem percebi, ao longo do projeto, 
uma interessante inversão: enquanto  os 
grupos e sociedades humanas tradicio-
nais têm, cada vez menos, sido chama-
dos de tribos no meio cientí�co, as tribos 
urbanas têm interesse crescente como 
objeto de estudo assim denominadas, 
desde que o sociólogo Michel Ma�esoli 
cunhou o termo na década de 1980.

As 11 obras da exposição Tribos são 
produzidas misturando técnicas tradicio-
nais e digitais de desenho. A impressão é 
feita em papel fotográ�co.

Coquetel de abertura: 
4 de julho, quinta, às 19h
Visitação: de 5 a 28 de julho (de terças a 
domingos, das 9h às 21h)
Local: Galeria do 4o andar - Usina do 
Gasômetro 


