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Patricia Simon, São Paulo - Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

As relações entre pessoas, corpos e sentimentos surgem no 
trabalho de Patty Simon com um olhar intimista e sensorial, 
as imagens capturadas carregam o cuidado com o humano 
e o mundo, refletindo sobre nossas relações em múltiplos 
sentidos. Com uma pesquisa fotográfica, a artista explora 
os detalhes e contrastes a fim de traduzir sua poética.

Patricia Simon, São Paulo - lives and works in São Paulo, Brazil

The relationships between people, bodies and feelings emerge in 
Patty Simon’s work with an intimate and sensorial look, the captured 
images carry care with the human and the world, reflecting on our 
relationships in multiple senses. With a photographic research, the 
artist explores the details and contrasts in order to translate her poetics.

Biografia / Biography



Currículo / Curriculum

Patty Simon
São Paulo, SP - 1979
Vive e atua em São Paulo

EXPOSIÇÕES COLETIVAS 

2019   Mostra Coletiva  Ânima, Galeria de Babel. São Paulo, SP
           9ª edição Expo Arte SP  - Projeto da Galeria Art Lab Gallery. São Paulo, SP
           1ª edição mostra coletiva Feira Experimental de Arte Contemporânea -       
           FEAC, Shopping Cidade Jardim. São Paulo, SP
           Exposição Coletiva de Fotografias Art Lab Foto, Art Lab Gallery. São Paulo, 
           SP
2018   Exposição Coletiva no Espaço Cultural Cristal - Cristal Pizza e Grill. São 
           Paulo, SP

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

2019   Workshop com Lucas Lenci, Galeria de Babel e no Estúdio do Artista. São 
           Paulo, SP 
           Acompanhamento individual com Danilo Oliveira. São Paulo, SP
2018   Acompanhamento individual com Eder Chiodetto, Ateliê Fotô. São Paulo, 
           SP

FORMAÇÃO 

2017   Curso de Fine Art no Instituto Internacional de Fotografia. São Paulo, SP
2007   Curso superior em Fotografia na Escola Panamericana de Arte. São Paulo,
           SP
2004   Graduação em Publicidade e Propaganda pela Fundação Armando Álvares
           Penteado (FAAP). São Paulo, SP

Patty Simon
São Paulo, SP - 1979
Lives and works in São Paulo

GROUP SHOWS

2019   Ânima Group Show, Galeria de Babel - São Paulo, SP 
           9th edition of Expo Arte SP, Art Lab Gallery Project - São Paulo, SP
           1st edition group show Feira Experimental de Arte Contemporânea 
           (FEAC),  Shopping Cidade Jardim - São Paulo, SP 
           Art Lab Foto Collective Exhibition of Photography, Art Lab Gallery. São 
           Paulo, SP 
2018   Collective Exhibition at the Espaço Cultural Cristal - Cristal Pizza e Grill. 
           São Paulo, SP 

EXTENDED EDUCATION

2019   Workshop with Lucas Lenci in his art studio and at Galeria de Babel. São
           Paulo, SP
           Individual orientation with Danilo Oliveira. Sāo Paulo, SP
2018   Individual orientation with Eder Chiodetto, Ateliê Fotô. São Paulo, SP

EDUCATION

2017   Fine Art Course at the Instituto Internacional de Fotografia. São Paulo, SP
2007   Higher Education in Photography at the Escola Panamericana de Arte. São
           Paulo, SP
2004   Degree in Advertising and Propaganda at the Fundação Armando Álvares 
           Penteado (FAAP). São Paulo, SP



Séries / Series



H.E.A.L.

H.E.A.L. - Human, Energy , Art e Love  
/ Humano, Energia, Arte, Amor

Pedras e cristais unem-se à imagens criando 
relações simbólicas e conceituais. Cada 

elemento carrega um poder de cura específico, 
e quando são sobrepostos à partes do corpo 

criam novos significados. A série reflete sobre 
a interação de tais minerais com nosso corpo, 

mente e espírito, proporcionando novas formas 
de se pensar a cura.

Stones and crystals join the images creating 
both symbolic and conceptual connections. 
Each element has a unique healing power, 

and when placed on body parts create new 
meanings. The series reflects on the interaction 
of such minerals with our body, mind and spirit, 

providing new ways to approach healing. 



Patty Simon

Caminhos, 2019
Impressão em papel algodão com aplicação de ametista e enxofre 

/ Printing on cotton paper with application of amethyst and sulfur
40 x 60 cm



Patty Simon

Plena, 2019
Impressão em papel algodão com aplicação de ametista e quartzo rosa 
/ Printing on cotton paper with application of amethyst and rose quartz

40 x 60 cm



Patty Simon

Voz plácida, 2019
Impressão em papel algodão com aplicação de quartzo rosa 

/ Printing on cotton paper with application of rose quartz
40 x 60 cm



Patty Simon

Potência, 2019
Impressão em papel algodão com aplicação de calcita, amazonita e lápis-lazúli 
/ Printing on cotton paper with application of calcite, amazonite and lapis lazuli

60 x 90 cm



Patty Simon

Nirvana, 2019
Impressão em papel algodão com aplicação de amazonita e de howlita

/ Printing on cotton paper with application of amazonite and howlite
60 x 90 cm



Vínculos /  Bonds

A aproximação com o corpo na imagem diz 
muito sobre o cuidado da artista com a pessoa 

fotografada, as relações de confiança são 
ressignificadas dentro de um projeto íntimo, 

onde o olhar se configura como um toque 
na pele. Muitas vezes beirando o abstrato, as 

fotografias nos mostram novos ângulos que por 
vezes são irreconhecíveis, modelando e criando 
texturas possíveis apenas pelo vínculo criado no 

momento da captura da imagem.

The approach to the body in the image says 
a lot about the artist’s care for the person 

photographed. Ties of trust are resignified 
within an intimate project, where a look 

configures itself a touch on the skin.
Often bordering on the abstract, the 

photographs show us new angles that are 
sometimes unrecognisable, modelling and 

creating textures possible only by the bond 
created at the moment of capturing the image.



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

90 x 60 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

  40 x 30 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

50  x 70 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
50 x 70 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

40 x 30 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
40 x 30 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

30 x 40 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
30 x 40 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

90  x 60  cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
30 x 40 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

30 x 40 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
40 x 30 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
40 x 30 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
60 x 90 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

40 x 30 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

50  x 70 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

60  x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

30 x 40 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

30 x 40 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

70  x 50 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
40 x 30 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

50  x 70 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

50  x 70 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
30 x 40 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
70 x 50 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

50  x 70 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

50 x 70 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
50 x 70 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper

30 x 40 cm

Sem título / Untitled, 2019
Impressão em papel algodão / Printing on cotton paper
40 x 30 cm



Mutações Intimistas / Intimist Mutations 

O fogo é por si só um sinal de 
transformação, tudo que por ele passa se 
modifica, nada permanece. Com imagens 

de longa exposição, a série retrata esse 
momento de passagem, movimento, 

mudança, para artista as imagens se dão 
como uma reflexão sobre o que queima 
e transmuta, sejam presenças, crenças, 

estados ou possibilidades.

Fire is in itself a sign of transformation, 
everything that is subjected to it changes, 

nothing remains. With images of long 
exposure, the series captures this moment 

of passage, movement, change. For 
the artist, the images are a reflection on 

what burns and transmutes, may they be 
presences, beliefs, states or possibilities.



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 

/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 

/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
 60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 

/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
 60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 

/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
 60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 

/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
 60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 

/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
 60 x 90 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 

/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
 60 x 90 cm

Sem título / Untitled, 2018
Impressão em papel fine art algodão com moldura de madeira e vidro 
/ Fine art cotton paper printing with wooden and glass frame
 60 x 90 cm



Bolhas / Bubbles 
Para além da sua beleza e dança de reflexos 
e cores, as bolhas são conhecidas por serem 
efêmeras, a curta duração desse fenômeno é 

um dos seus principais pontos de curiosidade 
e encantamento. Na série, elas aparecem 
estáticas, eternizadas em uma fotografia 

que não a deixa estourar, mesmo quando 
encontram superfícies ásperas ou pontiagudas. 

Ainda assim, não perdem o tom leve e lúdico 
que a vibração das cores e a relação com o ar 

trazem para a imagem.

 
Beyond their beauty and dance of reflections 

and colors, the bubbles are known for 
being temporary, the short duration of this 

phenomenon is one of its main points of 
curiosity and enchantment. In the series, 

they don’t burst even when they find rough 
or pointed surfaces, they appear static, 

eternalised by a photographic image.
Even so, they do not lose the light and playful 

tones that the vibration of colors and the 
interaction with the air brings to the image.



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2006
Impressão em papel de algodão / Printing on cotton paper
50 x 33 cm

Sem título / Untitled, 2006
Impressão em papel de algodão / Printing on cotton paper

50 x 33 cm



Sem título / Untitled, 2006
Impressão em papel de algodão / Printing on cotton paper

44,7 x 29,7 cm

Patty Simon



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2006
Impressão em papel de algodão / Printing on cotton paper

44,7 x 29,7 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled, 2006
Impressão em papel de algodão / Printing on cotton paper

50 x 33 cm



Patty Simon

Sem título / Untitled,  2006
Impressão em papel de algodão / Printing on cotton paper

50 x 33 cm

Sem título / Untitled, 2006
Impressão em papel de algodão / Printing on cotton paper
44,7 x 29,7 cm



Um gesto libertário, errático e espontâneo, desenha na escuridão um rastro luminoso 
e furta-cor. A paisagem, flagrada pela fotografia, transmuta-se ao mimetizar as 
transformações que Patty Simon opera em sua subjetividade de mulher e de ser criativo, 
que num dado momento pressente a necessidade de ultrapassar os limites impostos 
pela técnica da linguagem eleita para ser sua plataforma de expressão.

O poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, estudioso da teoria das cores, entendia 
“que mesmo órgãos naturais como o olho requerem imaginação para ver”. Segundo 
ele, faz-se necessária uma espécie de introvisão – apreensão aparentemente espontânea 
e imediata de relações – para que a faculdade do visível ganhe sentidos além das 
aparências. Logo, ver de forma complexa e íntegra, está ligado ao processo de auto-
formação do ser humano. 

As estratégias estéticas criadas por Patty Simon, na série Mutações Intimistas, espelham 
uma necessidade de dar a ver essa introvisão. Trata-se de uma paisagem inexistente, 
que não pode ser percebida a olhos nus, mas tão somente por meio da poética e da 
introspecção. Ao invés de registrar o mundo, a artista transfigura-o a golpes de luz. 
Fotografia que é feita não apenas com os olhos, mas também com o corpo e a mente 
em conexão com os mistérios da criação não dogmática.

Fotografia-performance que resulta na expressão de um mundo paralelo por onde a 
artista transita na busca de sua essência renovada e nos convida a desvendar seus 
simbolismos. Uma catarse que implica numa forma revigorada de percepção do 
entorno. Imaginação que impulsiona o gesto criativo por um labirinto de acasos, posto 
que a artista deliberadamente aposta no gesto instintivo e não racional. 

Essa mis-en-scène criada por Patty Simon leva, necessariamente, o observador dessas 
provocativas obras, a convocar seus processos cognitivos mais livres para transitar por 
essas paisagens feéricas que têm a potência de nos conduzir a um estado elevado de 
percepção, como pontuou Goethe. A realidade transfigurada é uma paisagem poética 
e política que pode nos levar a compreensão mais elevada sobre os desígnios da vida. 
A arte e a transcendência se unem nessas mutações intimistas e inspiradoras.

A libertarian, erratic and spontaneous gesture, draws a luminous and iridescent trail in 
the darkness. The landscape, caught by photography, is transmuted by mimicking the 
transformations that Patty Simon operates in her subjectivity as a woman and being 
creative, which at a given moment senses the need to overcome the limits imposed by 
the technique of the chosen language to be her platform of expression.

The German poet Johann Wolfgang von Goethe, a scholar of color theory, understood 
“that even natural organs like the eye require imagination to see”. According to him, 
a kind of insight is necessary - apparently spontaneous and immediate apprehension 
of relationships - for the faculty of the visible to gain meanings beyond appearances. 
Therefore, seeing in a complex and integral way is linked to the process of self-formation 
of the human being.

The aesthetic strategies created by Patty Simon, in the series Intimistic Mutations, 
reflect a need to make this insight visible. It is a non-existent landscape, which cannot 
be perceived with the naked eye, but only through poetics and introspection. Rather 
than registering the world, the artist transfigures it with light blows. Photography that 
is made not only with the eyes, but also with the body and the mind in connection with 
the mysteries of non-dogmatic creation.

Photography-performance that results in the expression of a parallel world where the 
artist transits in search of her renewed essence and invites us to unveil her symbolisms. 
A catharsis that implies an invigorated way of perceiving the surroundings. Imagination 
that drives the creative gesture through a maze of chance, since the artist deliberately 
bets on instinctive and not rational gesture.

This mis-en-scène created by Patty Simon necessarily leads the observer of these 
provocative works to summon their freer cognitive processes to transit through these 
fairy landscapes that have the power to lead us to a high state of perception, as Goethe 
pointed out . The transfigured reality is a poetic and political landscape that can lead 
us to a higher understanding of life’s designs. Art and transcendence come together in 
these intimate and inspiring mutations.

Texto Crítico / Curatorial Text

“MUTAÇÕES INTIMISTAS
LUZ, MAIS LUZ.”
GOETHE

Eder Chiodetto

“INTIMATE CHANGES
LIGHT, MORE LIGHT.”
GOETHE

Eder Chiodetto



Contato / Contact
+55 11 99625.2275

www.pattysimon.com.br  

@pattysimon_


