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 Revista Ícone Assessoria: segunda edição
 

        A Revista Ícone Assessoria tem formato digital e cunho investigativo, com

conteúdo centrado tanto na pesquisa quanto na trajetória de promissores

talentos das artes visuais. Além de levar cultura ao público geral, nossa

publicação é o portfólio pelo qual apresentamos o trabalho de nossos

assessorados a agentes do sistema da arte.

        Após o sucesso de público da primeira edição, com leitores de 112 cidades

em 17 países, apresentamos agora um novo coletivo de artistas. Trata-se de uma

criteriosa seleção que apropria-se do fazer artístico a partir de uma

multiplicidade de perspectivas, o que fomenta debates com notáveis pontos de

distanciamento e complementaridade. Partindo de seus lugares existenciais e

perpassando as pungências coletivas, nossos artistas apresentam diferentes

caminhos de entendimento para suas obras e para a realidade em que todos

vivemos.

        Por fim, em nome de nossa equipe, eu gostaria de te desejar uma boa

viagem pelas páginas a seguir. Que sua leitura seja prazerosa, informativa e que

ela possa, também, contribuir com o enriquecimento do seu olhar!

Samuel Graças

Diretor Ícone Assessoria Artística
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 A busca do / pelo “jovem artista”
 

        A denominação aqui referida como “jovem artista” implica, antes de mais

nada, uma condição relacionada à persona que produz a arte, algo que não

necessariamente, ou, obrigatoriamente, pressupõe o artista jovem. Em matéria

recentemente publicada pela revista ArtNet News: Artnet Intelligence Report

2022, alguns dados interessantes sobre o crescimento mercadológico de

trabalhos de jovens artistas nascidos após 1974 são apontados. Isto é, artistas

que hoje possuem em média 40 anos de idade, como é o caso de Njideka

Akunyili Crosby* , de 39 anos, que teve uma alta mercadológica após venda de

uma obra em 2018, em Londres, pela Christie’s Auction House. Esse é um ponto

interessante de ser mencionado, pois, por vezes, a noção de “jovem artista” pode

ser reduzida a uma realidade etária, dado que quando se fala de alguém

iniciando uma carreira, é imaginado uma pessoa recém-formada, provavelmente

na faixa etária de 20 a 25 anos, ao senso comum. O “jovem artista” independe,

portanto, da sua idade, mas sim da sua condição inicial, de introdução a um

mundo de mercado de arte, do qual precisa ganhar notoriedade. Nesse

momento, quando o “jovem artista” alcança a indispensável visibilidade

mercadológica, ele se torna “artista”.

        

*Crosby formou-se na universidade de Belas Artes na idade de 23 anos. Apesar

de ter começado sua carreira ainda jovem, entendemos que sua carreira

deslanchou no momento que, em 2018, sua obra foi revendida pela casa de leilão

mais famosa do mundo, a Christie’s. Nesse momento, Crosby ainda era uma

“jovem artista”, se inserindo no mercado através de exposições em galerias e

formações em residências artísticas. Destacamos seu nome, pois, recentemente a

artista tem sido destaque do mercado de arte internacional.
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 A busca do / pelo “jovem artista”
 

        Outra sinalização necessária para se fazer nesse contexto é a

caracterização do que é o mercado de arte. Nesse caso, o mercado de arte não

está sendo reduzido ao gesto de compra e venda de objetos artísticos, ou seja,

da valorização monetária de uma obra. Mas está sendo caracterizado,

sobretudo, pelo sistema inteiro que faz com que a própria arte circule em

diversos meios (instituições museológicas, galerias, centros culturais, espaços

independentes, etc.) e se auto regule. Dessa maneira entendemos que o mercado

de arte é um circuito complexo, que possui diversos atores indispensáveis, e que

não pode ser limitado pelo seu sentido meramente mercantil – que por vezes é

seletivamente voraz. 

        Ou seja, muito embora não tenhamos regras ou receitas de sucesso a

serem seguidas para alcançar a tal notoriedade do setor de arte, ainda assim se

sabe que qualquer valor de mercado é resultado de uma construção social, onde

os determinados atores se fazem imprescindíveis. Isso inclui uma série de fatores

coletivos, que abarcam as instituições, galerias, marchands, curadores e críticos,

mas também englobam outros aspectos de relevância sociocultural: quais são os

temas mais favoráveis para serem abraçados por esse mercado específico, que

necessariamente condiz a um espaço-tempo singular? Quais os meios que estão

mais valorizados nesse período determinado? A pintura? A escultura? A

fotografia? O vídeo? O Non Fungible Token (NFT)?

        A necessidade de legitimação está aliada a uma construção de reputação

artística e estatuto de mercado, que não está apenas inserida na validação do

campo artístico sobre determinada obra ou artista, mas está também na própria

coordenação necessária para que se dê essa legitimação. De maneira cíclica, a

articulação e cooperação entre os atores do setor é fundamental para conferir o 
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 A busca do / pelo “jovem artista”
 

determinado valor ou para que o artista seja considerado como tal. O trabalho

do artista, nesse quesito, é fazer com que haja a articulação dos vários atores

em torno das suas pesquisas e projetos. Dessa maneira existirá uma convenção

entre os diferentes atores intervenientes no processo de construção de valor, e

isto permite que a obra adquira estatuto de mercado e legitimação.

        De maneira lógica o galerista precisa que seu espaço tenha obras de arte

com potenciais compradores, por isso, precisam também de um grupo de artistas

consistentes produzindo trabalhos que despertam interesse. Os críticos, por sua

vez, produzem o discurso público que fomenta a validação do trabalho artístico,

de modo a posicioná-lo e agregar a ele valor mercadológico, através da

construção de interesse sobre o objeto. Os visitantes, mesmo que nem sempre

sejam finais compradores, possuem papel preponderante na difusão de interesse

pela galeria e trabalhos expostos. E, assim, a roda da construção da reputação

artística gira, construindo pontes de interesse comum, assentidos em atributos

como a trajetória do artista, a visibilidade, a dedicação, consistência de

pesquisa, singularidade e originalidade, etc.. Dito isso, entende-se com clareza

que para que uma obra seja enfim aceita e decodificada aos olhos do mundo,

ela precisa de mediadores ativos.

        Todo este sistema complexo nos leva a crer que o cenário artístico tem sido

um espaço cada vez mais profissionalizante. Não basta ao artista produzir uma

obra interessante, ser original e criativo, para chegar ao público ela precisa

passar por todo esse composto organizacional, de modo a construir a sua ação

social no mundo e ganhar visibilidade. É demandado do jovem artista sem

galeria,  além de uma consistência de pesquisa,  uma atuação precisa dentro de 
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 A busca do / pelo “jovem artista”
 

espaços outros, como residências artísticas – onde é possível trocas de

experiência entre outros artistas, curadores e críticos de arte –, exposições

coletivas, editais de arte, um bom portfólio, etc. O networking construído nesses

espaços será importante para fazer a roda girar, para que o artista acesse

galeristas, curadores e júris de prêmios importantes no país, como o Prêmio PIPA.

Aos jovens artistas, que ao mesmo tempo precisam se sustentar, mas também

precisam se profissionalizar, as possibilidades do fazer artístico podem se tornar

um alvoroço. Mediar esses espaços de interesse e modos de sobrevivência

também faz parte do processo de se tornar um artista. Esta temática esbarra em

um pensamento de Ricardo Basbaum em “Amo os Artistas-etc“:

Quando um artista é artista em tempo integral, nós o chamaremos
de ‘artista-artista’; quando o artista questiona a natureza e a função
de seu papel como artista, escreveremos ‘artista-etc’ (de modo que
poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador,
artista-escritor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador,
artista-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico,
etc.) (BASBAUM, 2005).

        Ampliando a definição de Basbaum, é possível dizer que, atualmente, os

“jovens artistas” são em sua maioria artistas-etc, não porque “questionam seu

papel como artistas”, mas porque são obrigados a exercer múltiplas atividades

profissionais para poder se sustentar**.  A parte que talvez possa acalentar os 

**MARCONDES, 2018.
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corações no meio disso tudo, é saber que embora o percurso do jovem artista

pareça requerer muito, por outro lado, os espaços almejados também

ambicionam por novos e jovens artistas, que tenham consistência de pesquisa,

interesse e paixão pela sua vivência, pois é incontestável o frescor trazido com

eles. Há, notadamente, um crescente desejo por parte dos galeristas de ter em

seu time representacional jovens artistas, assim como há uma busca progressiva

por parte dos colecionadores de terem artigos de arte contemporânea

integrando a sua coleção. Esses são indícios fortes de que o mercado tem se

movimentado de modo rotacional, e de que há espaço para aqueles que estão

começando e que têm o desejo de se tornarem reconhecidamente “artistas-

artistas”.

        Por fim, com a intenção de fornecer um exemplo realista do que este artigo

se trata, comentaremos brevemente sobre o artista Andrew Silva (1994), que teve

sua primeira exposição individual na Galeria Athena, no Rio de Janeiro, no início

do ano de 2022, intitulada "Ramal Apoteose". A exposição começou a surgir pelo

interesse dos galeristas de trazerem para o espaço expositivo uma figura

potente e, principalmente, nova. Além de fazer parte do setor investir em novos

nomes, é interessante para as galerias que haja uma renovação da produção

artística. Andrew, embora muito bem relacionado entre o meio artístico, começou

a se dedicar de maneira profissional somente no ano de 2020, durante o período

de isolamento social por conta da pandemia mundial de covid-19. Sua trajetória

até sua primeira individual foi curta, porém precisa, e o levou de encontro com

essa oportunidade de expor em um espaço relevante na cena cultural carioca.

         "Ramal Apoteose" nasce a partir do deambulo entre o subúrbio e as áreas

centrais  da  cidade através do trem,  e  do interesse do artista  pela vivência  e 



Autora convidada

 

 

 

 

 

 A busca do / pelo “jovem artista”
 

importância do carnaval para a cidade, que, por conta do momento político e da

crise sanitária mundial estava passando por uma série de incertezas acerca da

possibilidade de existir a manifestação cultural. A exposição simboliza a

vivacidade e paixão do "jovem artista" aliada a características pontuais de

eficiência e profissionalismo. Andrew é o "artista-etc" de Basbaum, cujo trabalho

é ser pesquisador de tendência de moda, mas que aos poucos, busca seu espaço

como "artista-artista". Ter seus trabalhos expostos em um local de relevância é o

ponto de partida do jovem artista nesse sistema de arte, que o coloca em um

novo momento da sua carreira, oficializada e reconhecida pela recente indicação

ao Prêmio PIPA 2022.

Eloah Gadas

Mestranda em História Social da Cultura pela PUC-Rio e graduada em

Conservação e Restauração pela Escola e Belas Artes da UFRJ. Atua como

produtora cultural desde 2018.
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Cimentoria

Diante de um dos momentos mais
desafiadores da história recente,
fizemos das paredes de nossas casas
um refúgio necessário em decorrência
da pandemia. Foi nesse contexto que
Lucas Vaz, natural do município de
Conceição da Barra, no estado do
Espírito Santo, e a carioca Vivian
Nunes iniciaram, em agosto de 2020,
um processo criativo cujo objetivo
central era a autocura. Para tanto,
escolheram uma atividade manual que
auxiliasse a saúde mental em pleno
período de isolamento. Iniciaram, na
varanda de casa, a criação de vasos
feitos com cimento. A prática cresceu e
os artistas vislumbraram a
possibilidade de desenvolver mais
criações. Surgiram arranjos, cabideiros,
incensários. 

 

Iniciou-se a expansão das possibilidades,
desembocando em uma campanha, em
junho de 2021, voltada ao público de
decoração na plataforma Westwing
Brasil. Passos dados, em dezembro do
mesmo ano, a questão: por que não a
aplicação do que foi desenvolvido com
cimento em uma tela? Feito. 

Os artistas voltaram-se à arte desde cedo.
Vivian sempre soube que gostaria de
trabalhar fazendo uso de criatividade.
Ainda na infância, adorava desenhar. Ao
entrar na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), optou por Publicidade e
Propaganda; tendo, posteriormente,
atuado nas áreas de Direção de Arte e
Design Gráfico. 
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Já Lucas, durante o ginásio, passava
muito tempo ilustrando. Hoje, é
bacharel em Belas Artes e Filosofia
também pela UFRJ. Desse encontro,
formou-se a Cimentoria. 

As incertezas da pandemia terminaram
por fomentar um projeto marcado pelo
desenvolvimento de um método de
pintura baseado na utilização de
argamassa e das sete cores disponíveis
no mercado de construção. A
Cimentoria é uma iniciativa artística
que se propõe a transformar o cimento
de obra em obra de cimento. A gênese
é transpor a barreira entre matéria e
observador através da metalinguagem:
a tela de cimento é exposta em uma
parede também de cimento, então,
levanta-se a questão: o que as
diferencia? O trabalho é disruptivo e
subverte camadas sociais, uma vez que
leva um material bruto, presente nos
canteiros de obra, para salões artísticos. 

 

Encontro
Cimento sobre tela

60 x 60 cm
2022

 Frevo
Cimento sobre tela
60 x 60 cm
2022
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A Cimentoria acredita na arte como um
espaço democrático. Segundo os
artistas, existe a percepção de que o
mercado da arte ainda é muito
inacessível, com caminhos vetados à
maioria da população. Por isso, eles
propõem a aproximação aos temas
necessários, de cunho social, com ênfase
na luta de classes e visibilidade de
grupos oprimidos como as mulheres e
comunidade LGBT. O processo criativo
é pautado pela liberdade, tendo como
uma de suas maiores referências a
relação de Jean-Michel Basquiat com
temas como: estética, forma, cores e
exploração de materiais.

Em 2021, o projeto expôs na coletiva
Portfólio, realizada na Art Lab Gallery
em São Paulo. Este ano, suas obras
retornaram à Art Lab em virtude da
mostra Arte e mulher; ainda em 2022,
Vivian e Lucas também participaram
das seguintes exposições coletivas:
Virtual 3d, promovida pela Affresco
Galeria; 11ª Coletiva Contemporânea da
Euearte Galeria; Catálogo, proposta
pela Cia Arte e Cultura; Lugares
existenciais, realizada pela Ícone
Assessoria Artística.

Interrompida
Cimento sobre tela
60 x 60 cm
2022

Silenciada
Cimento sobre tela

60 x 60 cm
2022
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Manchete
Cimento sobre tela
60 x 60 cm
2022



EmANUEL SANSANA

Emanuel Sansana é um artista visual
natural e residente da cidade de Ponta
Grossa, estado do Paraná. Ao conhecê-
lo, facilmente pode-se imaginá-lo já na
infância jogado entre lápis de cor, giz
e papéis em branco criando um mundo
próprio. Fazendo das cores seu próprio
universo e vivendo neste universo um
pequeno esboço – tal qual ideia
rabiscada em uma folha – do que seria
hoje, fazendo dos pinceis, tijolos para a
construção de sua obra. Autodidata,
entendeu a observação como
fundamental no criar, observação essa
que transpassa o contato visual direto
com a natureza para, então, incluir o
estudo minucioso do trabalho de
artistas como Bob Ross, Monet, Van
Gogh e Renato Muccilo.

A vida não é linear, por mais esforços
que se empreguem para tal. É curioso
observar que a ruptura, acontecida na
adolescência, com a prática das artes
visuais, fez com que Emanuel voltasse
seu pendor criativo à música. Por certo,
o período em questão alimentou
Emanuel Sansana de forma
significativa para o que seria o
reencontro com a pintura, em meados
de setembro de 2019.                               

O artista brinca que não quer
“reinventar a roda”, talvez não
considerando que segue em um
precioso exercício de inventar a
própria. No traço proposto, nas
escolhas, no olhar. 
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A obra de Emanuel apresenta alguma
sonoridade, sonoridade esta, quem sabe,
construída quando por entre acordes e
ritmos, além das cores no papel na infância.
Ao observar a obra Buraco do Padre nota-se
com muita intensidade um caminho. Um
sopro de eternidade ao acessar o topo, a luz,
o sentido de estar imerso. Sente-se o vento.
Sensações, sensações estas que a obra
convida. Semelhante, a Fenda da Freira num
caminho rumo à eternidade. As cores, a luz.
Num olhar rápido e distraído, se faz
plenamente natural a confusão com uma
fotografia. 

Buraco do padre
Tinta acrílica, massa acrílica sobre tela
140 x 90 cm
2021

Fenda da freira
Tinta acrílica, massa acrílica sobre tela

140 x 90 cm
2021
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O artista participou de algumas exposições coletivas em
âmbito nacional e internacional. Sendo uma das mais
importantes, logo no início desse reencontro com a carreira, a
exposição Forks in the Road pela galeria internacional de
Nova York, People and Paintings, onde recebeu o prêmio
The Peoples Choice com a obra Folhas de Outono em 2020.
Ali, participou mais 5 vezes, recebendo o total de 4 prêmios.
Agora, em fevereiro 2022, foi selecionado pela galeria Blue
Blood Art Gallery, de Praga, República Tcheca, na exposição
6Contest, onde recebeu uma menção honrosa com o segundo
lugar pela obra Caminho para as Estrelas.

Volta logo / tinta acrílica sobre tela / 60 x 120 cm / 2021
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Um caminho inesquecível
Tinta acrílica sobre tela
70 x 50 cm
2021

 



Almas gêmeas sob o orvalho
Tinta acrílica sobre tela
70 x 50 cm
2021

 



Giovana kleinman

Uma semente cuidadosamente
colocada em um punhado de terra.
Esperança, cuidado e atenção:
crescimento. A carioca Giovana
Kleinman nos presenteia com seu
florescer, não apenas pela expressão
plástica em suas telas, mas também
pelo pulsar de juventude atrelado à
sua arte. Com seus quinze anos, a
artista produz um trabalho marcado
por alusões que ressignificam sua
presença no mundo, ao mesmo tempo
que tecem diálogos individualizados
com o histórico imagético de cada
observador. 

Sua trajetória artística é curta, porém
marcante, marcada por uma condição
de saúde que absolutamente nenhuma
pessoa deveria viver. Ela viveu. 

Uma anorexia que a acamou durante
oito meses. Nesse momento delicado,
teve a preciosa ideia de utilizar a arte
como parte do processo terapêutico.
Incentivada pela mãe, ainda no
hospital, deu início ao seu perfilar
artístico: pinturas de cunho realista
inspiradas em seu próprio momento,
em sua leitura do mundo, em seus
olhares. Um espaço pictórico que
funciona como espelho de uma
imagem gravada na memória, sujeita
às tão naturais alterações do tempo,
da vida. Cenas registradas que
transcendem a própria tela,
possibilitando uma grande experiência.
Autodidata, Giovana traz como
grandes referências Frida Kahlo e Van
Gogh. 
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As obras da jovem artista são intensas, provocam à reflexão sobre o tempo, a
vida, o olhar. Ao analisar seu caminhar criativo, fica evidente a constância ao
manusear pincéis, telas, tintas, lápis e borracha. Importante destacar a pintura
“Floresça”, quadro que, segundo Giovana, reflete a difícil época em que esteve
internada. Ao pintá-lo, Giovana Kleinman percebeu a necessidade de florescer e
sair daquela fase, buscando por forças para alcançar uma vida mais saudável e
feliz. A obra conta com uma composição expressiva centrada na existência de um
corpo incompleto, em faltas, todavia, com flores, fazendo jus ao florescer, ao
brotar, à grandeza da renovação. Outra obra de fundamental destaque é a
“Estarei Sempre Aqui”, onde é ressaltada a importância da família ao apresentar
um filhote de tigre com a mãe. O filho dorme, a mãe vigia. Afetos, mostrando o
quão essencial sua mãe foi, e com certeza ainda é, em seu caminho de cura e
cuidado. 

Floresça
Técnica mista sobre tela
40 x 30 cm
2021
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 A artista visual Giovana Kleinman floresce em comunhão às suas obras,
reconstruindo com tela e tinta sua própria história. Ela ensina que idade é apenas
um número e que o primor artístico transcende perspectivas etárias. Ao florescer,
Giovana agracia-nos com sua maturidade e com sua potência criadora que, em
maio deste ano, juntaram-se ao “frio na barriga” de participar de sua primeira
exposição, a mostra “Lugares Existenciais”, organizada pela Ícone Assessoria. 

Estarei sempre aqui
Técnica mista sobre tela
40 x 30 cm
2021

Fica comigo até a chuva passar
Técnica mista sobre tela

40 x 30 cm
2021
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Eclipse
Técnica mista sobre tela
40 x 30 cm
2021

 



Jô bianchi

Jô Bianchi é uma artista visual carioca cujo pendor artístico manifesta-se, no
mundo tangível, através de materiais como tinta acrílica, giz pastel, areia e tecido. 

Seus primeiros contatos com a arte deram-se na infância e foram propiciados pela
igreja onde então, congregava. Nesse local, ela começou a participar de atividades
culturais voltadas para teatro, desfiles e também musicais, o que viria a catapultar
a música ao patamar de grande referência criativa da jovem Jô. A futura artista,
envolvida por toda a magia que o fazer artístico pode ter aos olhos de uma
criança, encontrou ali um senso de encantamento que viria a marcar toda sua
trajetória. 

Suas obras sensibilizam e além disso, conectam a artista ao seu público a partir de
uma via pura e honesta, iluminando questões do existir que normalmente passam
desapercebidas na vida cotidiana.

O abstracionismo de Bianchi nos ajuda a acessar sentimentos e emoções muitas
vezes adormecidos ou esquecidos. A riqueza de tons quentes e suas pinceladas
precisas e fortes ilustram uma dança entre o bruto e o sensível, entre o consciente
e o subconsciente, entre aquilo que é visto e aquilo que é sentido.

24



"Na pintura abstrata eu transponho, transcendo e me curo” diz a artista. 

Seu conhecimento técnico advindo do autodidatismo e sua experiência com
diferentes linguagens artísticas influenciam diretamente as energias
materializadas em suas telas. Emoções e sentimentos são o principal tema da
artista, que em comunhão com a natureza, transmuta para as suas obras
toda a intensidade de seu espírito livre. 

Em 2021, Jô Bianchi participou da exposição Portfólio, realizada pela Art Lab
Gallery em São Paulo. Em 2022, Jô retornou à mesma galeria paulistana para
expor nas seguintes mostras: Pop up e Arte Contemporânea, Arte e Mulher e
Semana de Arte. Este ano, a artista também participou da mostra Lugares
Existenciais, promovida pela Ícone Assessoria Artística.  

Context
Tinta acrílica sobre tela
70 x 50 cm
2020
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Alma que dança / Técnica mista sobre tela / 50 x 80 cm / 2020

Salomé
Técnica mista sobre tela
70 x 50 cm
2020

Profusão
Técnica mista sobre tela

70 x 50 cm
2020
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Detalhe da obra Profusão

 



José luiz torres

A pandemia, juntamente com a crise sanitária por ela gerada, levou o mundo a
uma intensa reflexão sobre a grandeza da ciência. No caso brasileiro, levar o
corpo da sociedade a compreender sua essencialidade transformou-se em tarefa
primordial. Desenvolvimento! Pesquisa! Habilidade! Essas, dentre outras,
tornaram-se palavras de ordem para aqueles que ansiavam pela aplicação plena
de diretrizes médicas frente ao avanço do vírus. Tais termos, é claro, não
encontraram eco no universo médico nacional apenas nos recentes tempos
pandêmicos, visto que essas ideias sempre nortearam o seríssimo trabalho
desempenhado por nossos profissionais da saúde, assim como por todos aqueles
que lhes dão apoio logístico. A habilidade, por exemplo, esteve presente nas
mãos e percepções do artista José Luiz Torres desde o início de sua trajetória,
quando fazia da manutenção de equipamentos hospitalares seu ganha pão.

Eis, então, a transição: dos equipamentos necessários para a arte da medicina às
telas. Caminhos que para o olhar descuidado não se relacionam, mas que
confluem em uma única busca: a vida.
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Natural de São Sebastião da Grama, estado de São Paulo, o
artista despertou seu apreço pela arte ainda criança, tendo gibis
como referência. Mais tarde, formalizou o processo de aprendizado
ao ingressar no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, estudando a
técnica do óleo sobre tela com José Simeone. José Luiz estudou,
também, modelo vivo na Associação Paulista de Belas Artes.

O artista busca em seu trabalho a união entre abstração e
figuração, construindo uma atmosfera que ganha existência a
partir das cores, luzes, camadas e linhas. Sua perspectiva de
influência impressionista aguça o observador a tecer leituras tanto
formais quanto temáticas.

Tango em Paris / Tinta óleo sobre tela / 80 x 100 cm / 2022
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A obra “Jogo de bilhar”, por exemplo, apresenta uma estilização nos traços-base,
uma flexibilização da relação entre fundo e primeiro plano, além de ser
construída por camadas de cores que organizam-se de forma a encenar uma
história. Já as quase sonoras “Paris Sarau II” ou “Tango em Paris” provocam o
corpo à dança, à presença nas festas em sorrisos e preocupação sobre a hora de
partida. Ao observamos, é perfeitamente possível nos encaixarmos no momento.
Seja com algum instrumento em mãos, seja no compasso da dança.

Durante sua trajetória, José Luiz expôs em diversas cidades brasileiras,
Campinas, Araraquara e Piracicaba são alguns exemplos. Seu currículo conta,
também, com participações em mostras na Espanha, Itália e Japão.

Café Paris Sarau / Tinta óleo sobre tela / 100 x 100 cm / 2022
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Jogo de bilhar / Tinta acrílica sobre tela / 80 x 100 cm / 2022

Paris Sarau II/ Tinta óleo sobre tela / 80 x 120 cm / 2022
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Place Vendome
Tinta acrílica sobre tela
50 x 70 cm
2022

 



marli marinho

Marli Marinho é uma artista visual natural do Rio de Janeiro que atualmente
reside em Niterói. Em seu trabalho o pigmento manifesta-se através de guache,
acrílica e óleo, já o suporte apresenta-se em forma de tela ou madeira
compensada. Autodidata, a artista iniciou sua carreira motivada por Dona Vilma,
sua mãe, e pelas aulas de artes da escola. A memória, a afetividade, a
ancestralidade e o lírico-abstrato moldam suas obras e intensificam suas
narrativas. Sua temática é ampla, perpassando flora, fauna, representações
abstratas e recordações familiares; suas grandes referências estéticas são as
formas e as cores que, segundo seu apurado olhar, denotam uma intrínseca
brasilidade.

Em meio a uma trajetória marcada por sucessivos problemas de saúde na
infância e pela resistência ao racismo sofrido durante toda a vida, Marli iniciou
sua jornada artística em busca de um belo particular, algo que se consolidaria
como uma de suas nuances mais perceptíveis, ao lado de sua determinação em se
afirmar enquanto mulher, negra e artista. 
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Suas obras são afirmações-poemas de
sua origem e modo de estar no mundo.
Os traços trêmulos guiados inicialmente
pelas mãos da mãe, sua maior
inspiração, em papel de pão e lápis
preto, ainda permanecem como pistas
de sua história de vida. 

As cores vibrantes espelham a
intensidade e a coragem de seu
trabalho, evidenciando a potência de
seu fazer artístico. A obra de Marli
Marinho denota sua humanidade, nela
a força divide espaço com o
rompimento do seu particular e a
incerteza em produzir arte, sentimento
profundamente marcado pelo
preconceito racial e pelo desejo de ser
respeitada na integralidade de suas
dimensões.

“Aquilo que é informe também pode ser
delineado” afirma Marli, artista cujo
ímpeto de criação não subjuga-se aos
pedantismos contemporâneos da “nova
arte acadêmica”. Marli Marinho busca
autorreconhecimento nas cores, nas
formas e nos contornos, produzindo,
então, uma pintura que não pode ser
dissociada de sua percepção de mundo
e de sua necessidade de expressá-la. 

Em 2022, a artista participou de sua
primeira exposição coletiva: a mostra
Lugares Existenciais, promovida pela
Ícone Assessoria Artística.  

Tio Francisco
Tinta acrílica sobre tela
60 x 60 cm
2022 Corazón de folhas

Tinta acrílica sobre tela
80 x 80 cm

2020
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Folhas ocres / Tinta acrílica sobre tela / 50 x 70 cm / 2022

Espaço / Tinta acrílica sobre placa de madeira  / 50 x 50 cm / 2021
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Paloma
Tinta acrílica sobre tela
90 x 80 cm
2022

 



Maximílian Rodrigues

Maximílian Rodrigues é um artista
visual natural de Parintins, estado do
Amazonas, que atualmente reside na
cidade de Manaus. Sua trajetória
artística iniciou-se durante o ensino
fundamental ao começar a frequentar
uma entidade filantrópica cultural
chamada Casa de Acolhida. Nesse
local, Maximílian estudou durante
quatro anos desenho, pintura, cerâmica
e artesanato. Segundo o artista, essa
fase foi decisiva para que ele pudesse
compreender a indissociabilidade entre
arte e vida, uma vez que ambas se
retroalimentam em imagens
carregadas de memória afetiva e
potência lírica. 

Maximílian é um artista com formação
acadêmica, sendo licenciado em Artes
Visuais pela Universidade Federal do
Amazonas. Sua temática principal é a
Manaus das águas, melhor dizendo, a
complexa relação da cidade com seus
rios, lagos e igarapés. A partir da
fotografia e da manipulação digital, o
artista cria uma ciranda de cores e
formas que expressam o individual e o
coletivo: ali encontram-se memórias
afetivas de um Maximílian criança
ainda descobrindo os fluxos da água e
da vida, mas também a questão do
meio ambiente em destruição pela
ação destrutiva humana. 
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Durante boa parte de sua trajetória,
seu fazer artístico voltou-se para a
criação enquanto meio de construção
de imagens, algo que viria a mudar com
sua entrada na universidade. As
experiências acadêmicas e sociais
fornecidas pelo contexto universitário
possibilitaram uma transição do
figurativo absoluto para uma dança
bem ritmada entre figura e abstração.
O artista passou, então, a utilizar
softwares de edição para criar
fundamentado na desconstrução da
imagem digitalizada, utilizando como
fonte de inspiração estética a forma
visual de entender o mundo da criança
que um dia fora. 

É interessante notar como todo o
processo de trabalho de Maximílian
Rodrigues está conectado às
ferramentas digitais. Ele faz o registro
fotográfico com smartphones, para em
seguida tratar suas fotografias
digitalmente. De acordo com o artista, o
processo de tratamento realizado
confere às imagens uma “poética
particular”. Por fim, suas fotos são
divulgadas ao público geral através das
redes socais. 

Parintins
Fotografia e manipulação digital
30 x 30 cm
2021

Igarapé
Fotografia e manipulação digital

30 x 30 cm
2020
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As obras de Maximílian Rodrigues já foram expostas em galerias
pelo Brasil e pelo mundo, com destaque para: Bienal Europeia e
Latino-Americana de Arte Contemporânea de 2021/2022; Águas
Amazônicas, mostra exibida em 2021 no Mercado Municipal
Leopoldo Neves, na cidade de Parintins; METANÓIA-COLETIVA
AIREZ, exposição montada na Galeria Airez em 2017, na cidade de
Curitiba. 

Canoa imaginária / Fotografia e manipulação digital / 31,5 x 42 cm / 2021
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Terminal Ajato
Fotografia e manipulação digital
42 x 31,5 cm
2020

 



Pintura imaginária
Fotografia e manipulação digital
42 x 31,5 cm
2021

 



RINGO CRUZ GAMBA

Ringo Cruz Gamba é um artista colombiano natural de Bogotá, cidade onde vive
e trabalha. Ele produz arte de forma experimental e interdisciplinar; seus projetos
perpassam artes visuais, teatro, literatura e música. Ringo é licenciado em
Educação Artística e mestre em Criação Literária. Atualmente, em concomitância
com sua produção em pintura, ele promove projetos de leitura e escrita em uma
biblioteca pública da capital de seu país.

O conceito cenográfico de seu trabalho é construído com signos advindos da
cultura popular da Colômbia. Em suas telas desenvolvem-se releituras artísticas
da cotidianidade, onde em meio a uma profusão onírica de imagens, o vínculo é
estabelecido a partir de elementos representativos da realidade do povo. São
cenas que giram ao redor da carga simbólica de Cristos, santos, altares, igrejas,
estações de ônibus, motéis... Neste universo visual destacam-se as imagens
eróticas, tais composições são apresentadas como um espaço secreto dos
amantes oposto ao moralismo público tão presente nas sociedades latino-
americanas. 
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A arte de Ringo manifesta-se como uma festa de movimentos, formas e cores.
Seu volume visual espelha a riqueza que o artista vê nos costumes tipicamente
colombianos. O olhar de Ringo Cruz Gamba não é o de um examinador que
acredita-se distante de seu objeto de estudo. Ele está inserido na cultura da qual
fala, ela está ao mesmo tempo ao seu redor e no centro de sua concepção do
real. O artista promove uma apropriação dessa realidade que expande-se para
além do pictórico, para isso faz uso da inserção de materiais como: papel,
papelão, cartões postais e propagandas. Ringo aproveita-se da materialidade
desses componentes para dinamizar a superfície de suas telas, visando criar um
aspecto acidentado que dialogue com os rastros de suas pinceladas. 

 

Coordenadas / Técnica mista sobre tela / 100 x 70 cm / 2021
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A pintura de Ringo Cruz Gamba age como um ser orgânico
que se alimenta das vivencias de pessoas comuns, sendo que,
à medida que se desenvolve, ela torna-se cada vez mais
caótica. Em dado momento, a abundância de suas formas é
tão intensa que elas entram em um processo de fusão. Dessa
maneira, a própria pintura passa a dialogar com o mundo
fundamentada em um estado abstrato de existência.

 

Alegria / Tinta acrílica sobre tela / 50 x 70 cm / 2021
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Motor equino / Tinta acrílica sobre tela / 50 x 70 cm / 2021

El mundo de arriba, el mundo de abajo / Técnica mista sobre tela / 100 x 100 cm / 2022
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Falopa rebajada
Técnica mista
120 x 70 cm
2022

 



william de Jesus

A entidade social chamada lar é uma extensão da singularidade do sujeito, tal
fato pode ser atestado através de uma rápida análise da organização espacial e
da disposição de cores, móveis e objetos decorativos. Lugar de morada, estadia,
repouso, união familiar… Independente do que se construa como definição para o
espaço, sim, há aspectos essencialmente pessoais. E de tão pessoal, tão próprio,
íntimo, há algo de grandioso em poder adentrá-lo. Com toda essa bagagem em
mãos e no mesmo estado de encanto, adentramos também a obra do designer de
interiores e artista plástico William de Jesus. 

Morador do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, William deu
seus primeiros passos na arte ainda na escola, quando participava de
competições de desenho e festivais musicais. Sua grande descoberta do universo
criativo deu-se, quem sabe, quando William de Jesus aproveitou o fim de um ciclo
para iniciar outro: o artista utilizou sua rescisão contratual, do posto de vigia em
um colégio, para cursar Design de Interiores no Senac de Niterói, durante os anos
de 2016 e 2017. 
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Sua busca pelo olhar estético para ambientes transcende as paredes, criando um
“estado da arte” que, segundo Wiliam, vem da alma, tendo personalidade e
transmitindo algo para além das formas e cores. Como um rio, desembocando
nas sensações, memórias, afetos e histórias. Desembocando e manifestando-se
através de plantas, minerais, cachoeiras, praias e, sobretudo, em sua origem afro.

A obra de Willian de Jesus possibilita um maravilhoso mergulho na união entre o
design de interiores e as artes visuais, pousando seu poder simbólico em
elementos repletos de valor histórico, cultural e artístico. Atrelar o vivenciar de
um espaço tão íntimo e representativo como o lar às estatuetas afro representa
também um encontro, um reencontro, uma imersão cultural e um convite de
retorno às origens. A partir de materiais como plantas desidratadas, carvão,
barro, vasos de cerâmica, madeira, vidros e pedras, William de Jesus, com
sagacidade, cria trabalhos que enriquecem diversos perfis de lares com potência
estética, por certo, mas também com perspectiva política. 

Em 2022, o artista participou de sua primeira exposição coletiva: a mostra
Lugares Existenciais, promovida pela Ícone Assessoria Artística.
. 

Guardiã africana
Materiais naturais diversos

60 x 45 cm
2018
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Energia do Sol
Materiais naturais diversos

75 cm (altura total) x 30 cm (largura da base)
2022

 
 

Fênix - Renascimento
Materiais naturais diversos
180 cm (altura total) x 30 cm (largura da base)
2019



Redes sociais dos artistas
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