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	 1995,	Yokohama,	Japão
	 Vive	e	trabalha	em	São	Paulo

“A	convergência	entre	os	pressupostos	do	minimalismo	e	das	práticas	da	arte	processual	ganham	um	novo	desdobramento	sob	a	ação	construtiva	de	Niki	Nomura.	
Ao	orientar	os	preceitos	destas	categorias	no	sentido	de	um	objeto	finalizado	que	possui	também	relevância,	o	artista	combina	o	acaso	da	busca	e	uso	de	materiais	de	
refugo	com	o	primado	do	cálculo	fino	e	da	precisão.

Tendo	como	veículo	uma	obra	que	se	manifesta	ora	através	do	objeto	escultórico	e	instalativo,	ora	através	da	pintura	e	desenho	expandido,	Niki	Nomura	exalta	os	
atributos	visuais	e	sensórios	de	seus	materiais	eleitos.	O	significado	que	um	determinado	substrato	carrega	em	si	mesmo	é	parte	do	discurso	poético	do	artista,	que	
compreende	também	uma	dimensão	de	exercício	de	controle:	não	bastam	apenas	imponência	e	a	graça	do	material,	mas	também	a	maneira	como	esse	material	é	
articulado	no	espaço	pelo	artista.

	Transparências,	texturas,	pesos	e	equilíbrios	permeiam	os	objetos	configurados	por	Niki	Nomura,	cujas	presenças	invocam	um	emprego	mais	atento	dos	sentidos.	
O	processo	de	dar	forma	e	de	configurar	aquilo	que	é	colocado	diante	dos	olhos	são	aspectos	correlativos	entre	sua	obra	e	as	teorias	da	gestalt,	onde	o	predomínio	da	
visão	e	das	questões	relacionadas	ao	equilíbrio	ótico	parecem	tomar	centralidade.	Entretanto,	no	trabalho	do	artista	outras	intenções	também	se	fazem	presentes:	a	
alusão	à	processos	de	não-equilíbrio	e	a	processos	quase	estáticos.	

	A	iminência	de	disjunção	de	suas	composições	parece	sugerir	uma	busca	pelo	estado	de	entropia	-	a	aspiração	por	um	equilíbrio	tanto	ideal	quanto	inatingível	de	
um	dado	sistema.

Ausências	e	instabilidades	são	cruamente	expostas	ao	olhar	através	dos	arranjos	metódicos	de	Niki	Nomura.	Sua	pesquisa	lança	luz	sobre	incompletudes	e	faltas,	
gerando	dúvida	e	reflexão	sobre	tudo	aquilo	que	sugere	uma	aparente	ordem.	Sua	investigação	poética,	calcada	sobretudo	na	prática	como	exercício	de	reflexão,	
opera	como	um	convite	ao	exercício	pleno	da	emoção,	da	percepção	e	dos	sentidos”.

Mariana	Coggiola



A toca, 2022
Fotografia
60 x 40 cm



Bem me quer, mal me quer, 2022
Isca artificial, anzol, nota de dois reais
250 x 05 x 03 cm



A papisa, 2022
Fotografia
60 x 40 cm



O estoico, 2021
Fotografia
130 x 100 cm



Vejo a vida passar num instante 
Será tempo o bastante que tenho pra viver?
Não sei, não posso saber
Quem segura o dia de amanhã na mão?
Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação
Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão?
Seria, sim seria, se não fosse o amor
O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo
O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo
É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza
Tão simples como um grão de areia
Confunde os poderosos a cada momento
Amor é decisão, atitude. Muito mais que sentimento
Alento, fogueira, amanhecer, o amor perdoa o imperdoável
Resgata a dignidade do ser
É espiritual. Tão carnal quanto angelical
Não tá no dogma ou preso numa religião
É tão antigo quanto a eternidade
Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia
Um ombro na noite quieta, um colo pra começar o dia
Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho
Paz, é reparação, fruto de paz
Paz não se constrói com tiro, mas eu miro, de frente
A minha fragilidade
Eu não tenho a bolha da proteção
Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação
Mas eu vejo a vida passar num instante
Será tempo o bastante que tenho pra viver?
Eu não sei, eu não posso saber
Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida
Farei um altar pra comunhão 
E nele, eu serei um com o mundo até ver
O ponto da emancipação
Porque eu descobri o segredo que me faz humano
Já não está mais perdido o elo
O amor é o segredo de tudo
E eu pinto tudo em amarelo

A flecha de Oxóssi, 2021
Trecho da música “Principia” de Emicida, serigrafada em espelho fumê 
70 x 50 cm



satélite, substantivo coletivo

Recorrentemente me pego com o pensamento de que a 
travessia é irregular para xs afetuosxs. 
 
Para clarear o horizonte, gosto de acender uma vela e em 
sua chama coloco as mais verdadeiras intenções e desejos. 
 
A partir desse gesto, gostaria de propor a ação de 
acendermos todos juntxs, cada um em seus respectivos 
lares, uma vela às 14h20 no dia 07/10, formando assim uma 
egrégora através da associação invisível de iluminar o que 
se encontra em nós e acima.

São Paulo, 16 de Setembro de 2021

Satélite, substantivo coletivo, 2021 
40 cartas enviadas por correios com breve instrução 

35 x 40 x 03 cm



Epitáfio, 2021
Lâmpadas fluorescentes retiradas do atelier e fita de carga 
105 x 25 x 28cm



Exército de um, 2021 
Fotografia

50 x 50 cm



Sistema para observar constelações em tempos 
nublados II, 2020

Fotografia
70 x 50 cm



Acene ao chegar, 2021 
Fotografia (registro final da ação)

125 x 105 cm



“eu não quero acreditar, quero conhecer”

para ouvir trecho da entrevista: https://vimeo.com/582228439

Chão de terra, 2021 
Acrílica sobre placa de cobre e áudio com trecho de entrevista com Emicida

70 x 85 cm



O pragmático, 2021
Placa de feltro, cabo de aço e livro “o universo e o tempo”

320 x 210 x 30 cm



Detalhe enciclopédia



Sistema para observar constelações em tempos nublados, 2020
Adesivos branco sobre vidro e luminária

150 x 200 x 50 cm



Um teorema hipotético, 2019
Voil azul e mastro
160 x 300 x 05 cm



Novos horizontes, distantes horizontes, 2019
TV de tubo, cubo de apoio e pedra

 45 x 80 x 35 cm



Tapadeira (para barrar ou avançar diante de movimentações indesejadas), 2020. Lona sobre chassi. 400 x 180 cm



Extensão, 2020 
Videoperformance com duração de 18 segundos, exibido em 1 canal

https://vimeo.com/395568974



Banho de mar, 2021
Autorretrato

Dimensões variáveis



Torre de Babel, 2021
Autorretrato

Dimensões variáveis.



Prumo, 2019
Placas de vidro e pedras

120 x 30 x 35 cm



Eles viviam sobre regras diferentes, 2019. Placas de vidro, placas de espelho, pedras e fragmentos de vidro. 65 x 43 x 05 cm



Cortina de fumaça, 2021 
Placa de feltro sobre chassi

35 x 60 x 05 cm



Achados e perdidos, 2020
Tubos metálicos e fita de carga

300 x 20 x 15 cm



Travessia (irregular para os afetuosos), 2020. Impressão jato de tinta sobre papel algodão, madeira e pedra. 29,7 x 78 cm



Mapa astral, 2019. Copo americano e concreto. 10 x 75 x 08 cm



Cicatriz, 2019. Acrílica sobre tijolo e fita ph neutro. 05 x 16 x 200 cm



Human made, 2019
Placa de cobre, placa de latão, pedra e fita ph neutro

55 x 65 x 50 cm



Sem título, 2020
Acrílica sobre tela recortada, chassi e placa de cobre

200 x 40 cm



Sem título, 2020. Acrílica sobre tela recortada sobre chassi e acrílica sobre madeira. 155 x 120 cm



Sem título, 2019. Acrílica sobre tela recortada sobre chassi. 100 x 120 cm



Sem título, 2019. Acrílica sobre tela recortada sobre chassi. 120 x 80 cm



A verdade encontra-se no horizonte, 2019
Acrílica sobre vidro e impressão fine art em papel algodão 

35 x 23 x 03 cm



Achados, 2019. Grafite sobre concreto, vidro, espelho e fragmentos de vidro. 25 x 30 x 40 cm



Sem título, 2018. Acrílica sobre MDF triangular e lâmpada de tubo. 35 x 25 x 40 cm



Sem título, 2018. Acrílica sobre MDF e arame. 20 x 60 x 45 cm



Novas perspectivas, 2019
Acrílica sobreviga metálica

35 x 13 x 08 cm
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— Cursou sem concluir Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Belas Artes de São Paulo.

— Participou do grupo de acompanhamento artístico Hermes Artes Visuais em 2018.

— Atualmente é assistente no espaço independente FONTE, onde produz. Local que possui uma programação que integra ateliês fixos e 
temporários, além de residências artísticas para artistas (inter)nacionais.

— Está fazendo um acompanhamento de processos e narrativas com Ana Paula Cohen.

 Exposições:

 2021 - Civico Na Barco, Galeria Barco, São Paulo, Brasil
 2020 - Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, Santo André, Brasil
 2019 - Viagem à Aurora de Um Novo Mundo, Galeria Vírgilio, São Paulo, Brasil
 2019 - no dia primeiro, no nono andar, LAMB arts São Paulo, Brasil
 2017 - Convergences, L’oeil de Grape, Paris, França 
 2017 - Mistura, apArt gallery, São Paulo, Brasil
 2016 - Salão Internacional de Arte Contemporânea, Carrousel du Louvre, Paris, França 
 2015 - untitled, Centro Universitário Belas Artes, São Paulo, Brasil 


