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Vicente José de Oliveira Muniz (São Paulo SP 1961). Fotógrafo,
desenhista, pintor e gravador. Cursa publicidade na Fundação Armando
Álvares Penteado - Faap, em São Paulo. Em 1983, passa a viver e trabalhar
em Nova York. Realiza, desde 1988, séries de trabalhos nas quais investiga,
principalmente, temas relativos à memória, à percepção e à representação
de imagens do mundo das artes e dos meios de comunicação. Faz uso de
técnicas diversas e emprega nas obras, com frequência, materiais
inusitados como açúcar, chocolate líquido, doce de leite, catchup, gel para
cabelo, lixo e poeira.
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“Sou filho da cultura de massa. As novelas fazem parte da minha memória afetiva do
Brasil”, revela o artista, que vive há quase 30 anos fora do país. “Ter meu trabalho na
abertura da novela é como exibi-lo em uma exposição para 80 milhões de pessoas”,
comemora Muniz, que já foi tema de mostras no Museu de Arte Moderna de Nova
York (Moma) e teve obras adquiridas pelo Metropolitan e o Guggenheim.
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VÍDEO 1:
VIK MUNIZ

https://www.youtube.com/watch?v=
R8xNVt2ewww
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Recentemente, tem criado 
obras em maior escala, tais 

como imagens esculpidas na 
terra (geoglifos) ou feitas de 
enormes pilhas de lixo. Para 

sua série "Imagens das 
Nuvens", ele fez com que um 

avião de publicidade 
desenhasse com fumaça 

contornos de nuvens no céu.
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Em seu quadro de Sigmund Freud, usou calda de chocolate para
criar a imagem. Para sua série Sugar Children (Crianças do
Açúcar), Muniz foi para uma plantação de açúcar em St. Kitts
para fotografar filhos de operários que trabalham lá. Após voltar
para Nova York, ele comprou papel preto e vários tipos de açúcar,
e copiou os instantâneos das crianças espalhando os diferentes
tipos de açúcar sobre o papel e fotografando-o.
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