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imagens do processo



imagens internas de um dos fascículos



imagens internas das pinturas nos fascículos



Erratas

 Conjunto de fascículos: Dentro, Dentro Detalhes, Dentro 

Detalhes (segunda parte), Dentro Aparas, Dentro Fora, 

Fora, Fora Perto Arq, Fora Longe Arq e Fora Distante

acrílica s/ páginas da Coleção Gênios da Pintura, Edição 

de1967/8 160 x 255 cm 

2015-2017

É um trabalho que consiste em três etapas: elaboração de pinturas

sobre imagens dos fascículos da Coleção Gênios da Pintura, editada

pela Abril Cultural em 1967 e 1968; reorganização dessas pinturas

nos fascículos Dentro, Dentro Detalhes, Dentro Detalhes (segunda

parte), Dentro Aparas, Dentro Fora, Fora, Fora Perto arq, Fora Longe

arq e Fora Distante; e na inserção desses novos fascículos no acer-

vo de bibliotecas da cidade de São Paulo.



imagens das pinturas no ateliê



diagrama-registro das inserções dos fascículos em bibli-

otecas da cidade de São Paulo



Coluna

Lâmpadas

Difusor

Cortina

Tapete

PROJETO

Título: sem começo nem fim, 2015

Resumo: sem começo nem fim pretende realizar uma alteração da per-

cepção visual e arquitetônica no hall de entrada do Pivô, no Ed. Copan, 

em São Paulo. 

O trabalho constitui-se de uma cortina de voal que pende do teto ao chão, 

ao redor de todo o perímetro do pilar, um tapete recortado, lâmpadas 

fluorescentes e difusores de luz. Os elementos serão colocados ao redor 

da coluna, produzindo uma ideia de infinito, em um jogo de esconder e 

revelar.

Por meio de uma fonte de luz, uma cortina e um grande tapete, a insta-

lação deseja propor também um estranhamento entre o lugar e um ambi-

ente doméstico. 



Still (série)
acrílica s/ tela

37x54cm
2014



Still (série)o
acrílica e óleo s/ tela

32x49cm
2014



Still (série)o
acrílica e óleo s/ tela

35x51cm
2014



Extracampo 
Vitrina MASP (projeto)

banqueta de veludo e madeira, voal, lençol de pvc, lâmpadas fluorecentes e cabos de aço
dimensões variáveis

2014http://www.alinelangendonck.com/#!2015/c20ou



Evento
acrílica s/ tela
178 x 200cm

2014



À Jean Van Eyck e o casal Arnolfini 
vídeo (stills) 

7’33
2014https://www.youtube.com/watch?v=koX6I50uXZo



fachada fachadas 
prospecção: remoção de camadas de 

pintura intervenção na fachada da galeria 
Vermelho 

1,10x12,8 m 
2009


