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 Palavras do autor

A Revista Ícone Assessoria nasceu de um antigo anseio de levar às pessoas um
espaço de exploração da arte pensado para comunicar a partir do
aprofundamento das relações entre imagem e texto. Com esta edição de
lançamento, tal ideia-projeto corporifica-se como uma publicação investigativa
com conteúdo centrado tanto na pesquisa quanto na trajetória de promissores
artistas visuais. 

Neste novembro, trazemos uma criteriosa seleção de nomes 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 uma profusão de enfoques, técnicas e suportes, nossos artistas apresentam
diferentes caminhos de entendimento para suas obras e para a realidade em
que todos vivemos. 

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

Historiador da arte
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Aline Cota é artista plástica e ilustradora
científica, ela é mineira natural de Sete
Lagoas e atualmente vive na cidade de
Matozinhos. Seu trabalho constrói-se
pela multidisciplinaridade, seu fazer
artístico lida com a representação de
processos naturais como forma de
manifestação pela qual a natureza dá-se
a conhecer.

Aline iniciou sua vida acadêmica no
curso de Licenciatura em Artes Plásticas
da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), contudo, um fortuito
evento alterou os rumos de sua
trajetória. Ela buscava livros de desenho
na biblioteca da universidade quando
um funcionário do local, com o intuito de
assustá-la, entregou-lhe uma cigarra
morta.

Ao invés de ter medo, Aline Cota ficou
maravilhada com a complexidade da
estrutura do inseto e considerou-o um
modelo melhor do que aqueles que os
livros poderiam fornecer. Motivada
pela empolgação, ela foi para o pátio e
fez alguns desenhos do animal. Esse
acontecimento instigou-a a redirecionar
seus estudos para o desenvolvimento
de suas habilidades artísticas. Aline,
então, decidiu trocar a licenciatura pelo
bacharelado em Pintura da mesma
instituição. A cigarra voltaria a marcar
presença anos mais tarde, o “presente
inusitado” foi o tema das telas
apresentadas pela artista como
trabalho de conclusão de curso em
2007.

 A arte de fazer ciência

Aline Cota
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Suas imagens são marcadas pelo claro
consenso entre o objetivo e o subjetivo,
há um cuidadoso equilíbrio entre o
rigor científico e seu pendor criativo.
Segundo a artista “qualquer deslize em
relação à estrutura, proporção e cores
poderia ocasionar a criação de uma
quimera, de uma nova espécie...”. Em
meio ao compromisso de representar a
fauna e a flora brasileiras, Aline sempre
abre espaço para sua individualidade
artística, o que pode ser visto, por
exemplo, no uso de café como
pigmento. 

Posteriormente, a pintora graduada
retornaria à sua antiga universidade para
seguir aperfeiçoando-se. Em 2010, ela
concluiu sua segunda graduação em
Cinema de animação. Dois anos mais tarde,
Aline fez um curso de Ilustração Científica e
Biológica no Museu de História Natural e
Jardim Botânico da UFMG. 

O viés de expressão de Aline Cota insere-se
no mundo como uma ponte entre arte e
ciência, o que, como já dito, posiciona o
conceito de multidisciplinaridade no cerne
de seu universo visual. Outra noção
importantíssima na obra da artista é a
multilinguagem, visto que sua atuação
perpassa desenho, aquarela e pintura
digital. 

 A arte de fazer ciência

Mãe e filho
Arte digital

2019
 

Estudo para a obra Mãe e filho
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O trabalho de Aline Cota propicia ao
observador a chance de enxergar dois
mundos, tradicionalmente vistos por
suas diferenças, a partir das
interseções. Uma de suas principais
mensagens é que assim como a arte, a
ciência é feita de razão e intuição.
Assim como um artista expressa o
subjetivo a partir de materiais, técnicas
e habilidades racionais, um cientista,
enquanto ainda não dispõe de
explicações comprovadas, teoriza
valendo-se de uma espécie de intuição
advinda da observação da natureza.

 A arte de fazer ciência

Estudo sobre os quatis
Técnica mista sobre papel fine art

29,7 x 42 cm
2013

 

Estudo sobre os quatis
Técnica mista sobre papel fine art

29,7 x 42 cm
2013

 

Coruja
Técnica mista sobre papel fine art

20 x 20 cm
2013
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Ana Beatriz Brito é artista visual, natural
de Recife e atualmente vive em São
Paulo. 

O sistema pedagógico do qual Ana
Beatriz foi discente teve participação
indispensável na fomentação inicial de
sua prática artística, assim como no
desenvolvimento de seu modelo criativo
independente. Ela estudou em uma
escola construtivista profundamente
comprometida com o ensino das artes
visuais. 

Segundo a artista, o conteúdo era
passado a partir de estímulos que
visavam desenvolver a independência
de pensamento, a proatividade e a
capacidade criativa dos alunos. Esse
contexto formativo é genitor da
autonomia técnica pela qual Ana
Beatriz Brito pauta sua produção. É
esse viés de trabalho que lhe permite
continuar desenvolvendo sua
construção compositiva através de um
processo quase autodidata, baseado
em aperfeiçoamento solitário e prática
constante.

De regresso às Yabás

Ana Beatriz Brito
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De regresso às Yabás

A arte de Ana Beatriz é um dos meios pelos
quais ela cria diálogos entre o mundo e
suas convicções sobre religião e gênero.
Enquanto professava a fé católica, a artista
pintava, principalmente, cenas da vida de
seus santos de devoção. Após converter-se à
umbanda, sua temática voltou-se ao
panteão Yorubá, com especial destaque às
orixás femininas, também conhecidas como
Yabás.

Ana Beatriz Brito traz ao seu trabalho o
divino feminino africano para mostrar que o
par “virgem/mãe” defendido pelo ocidente
não é a única opção de existência. Em sua
pintura, a artista evoca o perfil psicológico
e social das Yabás para fazer um
contraponto à persona limitada na qual
nossa sociedade deseja encaixar todas as
mulheres. 

Mãe Guerreira (Obá)
Aquarela e nanquim sobre papel

29,7 x 21cm
2021

 

A Que Contém Ogum (Ogunté) 
Aquarela sobre papel
29,7 x 21cm
2021
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Com tela e tinta, ela evidencia que
para o povo Yorubá as deusas são
complexos seres multifacetados, não
há contradição alguma elas serem
rainhas, guerreiras, sábias, feiticeiras,
sensuais, doces e mães. Cada aspecto
de personalidade aparece no momento
devido, e as diferentes características
não anulam-se.

O espaço místico povoado pelas
divindades de Ana Beatriz é construído
a partir de um interessante arranjo
artístico. Um de seus artifícios é o
nivelamento do primeiro plano com o
fundo que é causado pela falta da
perspectiva, dessa forma a estrutura
da pintura rompe com a mímesis do
mundo tangível. Já a forte palheta
cromática, influência direta da arte
popular nordestina, complementa
muito bem a proximidade estética das
obras com o estilo naif. Por fim, apesar
da profusão de forma e cor, as
composições da artista são
equilibradas por um cuidadoso
trabalho de compensação de peso. 

Eparrey
Pastel oleoso sobre papel

29,7 x 21cm
2021

 

De regresso às Yabás
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Duas Ventarolas em Terra
Aquarela sobre papel
29,7 x 21cm
2021



André Felipe é um artista que dialoga com diversas disciplinas do espectro da
comunicação, sua ação criativa tem como base sua tríade profissional de
origem: arquiteto por formação, designer gráfico por vocação e publicitário por
ofício. Seu apurado senso estético e conceitual ajudou-o a desenvolver uma
carreira dedicada à integração de diferentes setores da indústria criativa,
abarcando design gráfico e editorial, criação publicitária e audiovisual, bem
como fotografia.

A ressignificação do design

 

André felipe

No início de 2019, André lançou um compilado impresso dos seus trabalhos de
design mais significativos dos últimos 20 anos. Esse portfólio era composto de
quatro posters que apresentavam, além de fotos em tamanho real de folhetos e
catálogos, frases de protesto contra uso excessivo de recursos digitais por parte
dos designers. 
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 A ressignificação do design

 

A receptividade do público foi interessantíssima. Ela foi, de forma
autônoma, tomando contornos que rompiam a linha limítrofe entre o design
e a arte institucionalizada. A simbologia contida nos trabalhos estava
promovendo intensos diálogos com o histórico visual dos observadores,
fomentando uma série de reflexões que convergiam na massificação
conceitual dos símbolos. Esse contexto pavimentou a entrada de André
Felipe no universo da arte contemporânea, espaço onde suas principais
propostas envolvem pesquisar o ato de significação simbólico e fazer
experimentações que tensionem os limites culturais da retórica do design.

Reclame aqui
 Adesivo vinílico

 sobre papelão ondulado
42 x 60 cm

2021
 

Concretismo  #2
Acrílico sobre papelão ondulado
42 x 60cm
2021
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A recente produção pictórica de André Felipe
apresenta tons harmoniosos em composições
regidas por equilíbrio e objetividade, além de
soluções estéticas inspiradas na arte concreta
e na pop art. Ela centra-se na investigação do
magnetismo visual presente em ícones de
comunicação massiva. André propõe uma
releitura da relação da sociedade com os
símbolos inscritos em seu cotidiano,
permitindo-os serem apreendidos também
pela experiência estética que proporcionam e
não apenas pelo sentido que lhes foi
atribuído.

 A ressignificação do design

 

New essentials
Acrílico sobre papelão ondulado

60 x 42 cm (cada)
60 x 126 cm (total)

2021

Seta  #1
Esmalte sintético sobre papel
70 x 70 cm
2021
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 A ressignificação do design

 

Formas usuais como setas de metrô, copos de café e maços de cigarro
fazem parte deste vocabulário imagético. Essas imagens comuns ao
serem inseridas em uma obra de arte veem-se tocadas pelo conceito
de aura de Walter Benjamin, elas, então, vão ganhando contornos
mais abstratos e abertos à leitura individual. Esse processo evidencia
que enquanto parte considerável dos artistas contemporâneos
trabalham com a generalização do particular, André Felipe
ressignifica ícones e formas de entendimento para promover a
particularização do coletivo. 

Vendo Fuzis (M4A1)
Arte digital

70 x 100 cm
2021
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Detalhe da obra Vendo Fuzis (M4A1)



A amplitude do relacionamento de Anna
Menezes com as artes visuais perpassa a
atividade prática e o desenvolvimento
acadêmico. A brasiliense de 25 anos é
graduanda em Teoria, Crítica e História
da arte pela Universidade de Brasília e
desenvolve um trabalho artístico voltado
para a inserção do movimento no objeto
estático como maneira de explorar a
corporalidade, a psique e as relações
sociais dos seres humanos, tendo como
base uma experimentação tridimensional
de imagens fotográficas fundamentada
no suporte enquanto estrutura corporal e
conceitual. 

Corporalidade e comunicação

 

 Anna Menezes

Suas primeiras investigações estéticas
foram realizadas durante o período do
ensino médio, nessa época ela
costumava usar o próprio celular para
registrar a individualidade de seu
cotidiano e o universo coletivo presente
no espaço público. Aos poucos Anna foi
desenvolvendo a proposta e os aparatos
utilizados. A artista passou a estudar a
plasticidade do corpo humano através
de ensaios fotográficos nos quais
pessoas próximas serviam como modelos;
posteriormente, iniciou o trabalho com
impressão em materiais não-tradicionais,
algo que marcou profundamente sua
produção.
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Anna Menezes tem trabalhado
intensamente com pedras e rochas, algo
que originou-se por acaso. Ela possui o
costume de coletar nas ruas elementos
que possam enriquecer a estética e o
discurso de suas obras, um certo dia
encontrou algumas pedras portuguesas
e levou-as ao ateliê para nelas
experimentar o processo de impressão. 

A poética de seu trabalho manifesta-se
como um refinado sistema construído
pela interseção de dois conceitos
principais: corporalidade e comunicação.

Anna evoca a faculdade de promover
ressignificações que lhe é conferida pela
condição criadora de artista ao
conceder ao seu trabalho uma existência
tridimensional que permite à sua
fotografia intercambiar percepções com
o observador e com o espaço expositivo.
Ela projeta a base física das imagens de
forma a criar uma poética comparativa
com o corpo, corpo esse que não pode
fugir de suas funções enquanto símbolo
social, receptáculo da história e
instrumento de transformação. 

Corporalidade e comunicação

 

 

Rastros Edificados
Impressão fotográfica sobre tijolo aparente
20 x 18 x 10 cm
2021

Rastros Edificados
Impressão fotográfica sobre pedra portuguesa

8 x 6 x 5 cm
2020
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No trabalho de Anna Menezes paira a
idealização da fala como aquela que
denuncia mazelas individuais e coletivas.
No entanto, como o universo fotográfico
lima a voz enquanto meio de expressão, a
carga informativa dos modelos é
transmitida pela gestualidade corporal,
em um processo visual que afina-se não
apenas com estados emocionais, mas
também com o relevo do suporte.

Corporalidade e comunicação

 

 

Corpos sedimentares
Impressão fotográfica sobre rocha

8 x 7 x 11 cm
2021

Rastros Edificados / Impressão fotográfica sobre tijolo aparente / 46 x 36 x 20 cm / 2019

/



Corpos sedimentares
Impressão fotográfica sobre rocha
12 x 11 x 5 cm
2021



Arthur Ulhôa é natural de Brasília e
iniciou sua educação em arte estudando
desenho e pintura na Casa das artes,
posteriormente o artista migrou para o
Croqui Ateliê onde participou de
exposições coletivas e fez parte do corpo
docente. Em paralelo e em interseção
com sua carreira artística, Arthur é
graduando em Antropologia na
Universidade de Brasília; sua pesquisa
acadêmica investiga as relações entre
cultura e meio ambiente no contexto das
mudanças climáticas. 

Revolução onírica em desenho 

 

 

 
arthur ulhôa

Sua atuação na academia tem grande
influência em suas obras, uma vez que
elas refletem suas ponderações acerca dos
desequilíbrios sociais e ambientais gerados
pela mentalidade antropocêntrica vigente.

O trabalho artístico de Arthur Ulhôa
perpassa diferentes linguagens como
pintura, grafite e arte digital. Embora
possua um leque de possibilidades, Arthur
elegeu o desenho como sua principal
técnica por sentir com ele uma maior
intimidade. 
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Com lápis e papel, o artista cria figuras
realistas para, então, inseri-las em ambientes
oníricos. Essa é sua forma de brincar com a
realidade, zombar dela, inverter seus
significados e subverter a ordem. É dessa a
maneira que ele se liberta da realidade para
criar e destruir mundos. 

Suas composições podem intrigar o olhar
ingênuo que não compreende o poder crítico
do estilo cartunesco. Elas distanciam-se
grandemente do gênero de superaventuras
sem consciência sociopolítica, seus atributos
são tão simbólicos que podem levar o
questionamento para diversas direções. A
singularidade narrativa dos trabalhos é fruto
da quebra de expectativa gerada pelas
personagens centrais que, geralmente, não se
homogeneízam com o restante da cena.

Não passarão / Lápis de cor e grafite sobre papel / 30 x 21cm / 2020

Tartaruga marinha
Lápis de cor sobre papel

30 x 21cm
2021

Revolução onírica em desenho 
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A figura infantil é parte importante do
vocabulário imagético de Arthur. Nesse
universo, a criança representa a presença
pura. Ela é a simplicidade de ser quem somos
sem nos preocuparmos com olhares externos. 
Já o esquema cromático, os bonecos de palito
e os monstros constroem no papel uma forma
de resistência contra a ansiedade coletiva
que corrói o mundo moderno, contra uma
realidade fria, superficial, desencantada e
violenta. 

Arara
Lápis de cor sobre papel

30 x 21cm
2021

Revolução onírica em desenho 

 

 

 

Simples, feliz e amedrontador / Giz de cera e grafite sobre papel / 30 x 21cm / 2020
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Atualmente o artista tem desenvolvido
trabalhos que denunciam uma farsa que se
oculta estando à vista de todos; uma
problemática que passa literalmente de mão
em mão sem que o brasileiro reflita para
além do rotineiro. Arthur Ulhôa representa de
forma figurada o embate existente entre a
natureza e o capitalismo predatório, para
tanto evidencia a incongruência presente em
homenagear nas notas de dinheiro animais
cuja existência está em perigo pela busca
desmedida por lucro. Enquanto os bichos são
representados em um rompante de coragem
libertadora, as cédulas brasileiras encaixam-
se na cena como verdadeiras notas obituárias
ou, no melhor dos casos, jaulas.

Revolução onírica em desenho 

 

 

 

Onça-pintada
Lápis de cor sobre papel

30 x 21cm
2021

A revolução será encantada / Lápis de cor e grafite sobre papel / 30 x 21cm / 2020
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Detalhe da obra 
A revolução será encantada



Claudia Lange nasceu em Buenos Aires,
Argentina, porém aos cinco anos foi
levada por seus pais para viver nos
Estados Unidos. A maior parte de sua
vida transcorreu em um movimento
constante entre seu país de nascimento e
o de adoção, o que deu-lhe a
oportunidade de enriquecer sua visão do
ser humano enquanto ser cultural e social
através de sucessivas temporadas nas
Américas do Norte e do Sul. Atualmente,
ela vive em Arez, município do interior do
estado do Rio Grande do Norte.

O jardim fádico da transcendência

 

 Claudia Lange

Em 1987, Claudia licenciou-se em
Sociologia pela Universidad de Buenos
Aires. Durante o ano seguinte, ainda na
capital argentina, ela estudou arte na
antiga Escuela Prilidiano Pueyrredon,
atual Departamento de Artes Visuales
da Universidad Nacional de las Artes.
Ao retornar aos Estados Unidos, Claudia
Lange estabeleceu-se em New Mexico,
estado americano onde concluiu o
mestrado em Serviço Social pela New
Mexico Highland’s University em 2003. 
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O jardim fádico da transcendência

 

 

Uma vez mestra, a artista abriu seu próprio consultório chamado “Little Tree
Counseling Services”, local onde aplicava seus conhecimentos de arte em
sessões de terapia infantil.

Em 2018, Claudia mudou-se para o Brasil e passou a dedicar-se exclusivamente
ao ofício de artista. A mudança geográfica acarretou uma mudança
considerável em seu método produtivo: durante os anos em que viveu em New
Mexico, ela costumava pintar ao ar livre na companhia de amigos; já em Arez,
trabalha principalmente dentro de seu ateliê. Esse processo de recolhimento
do processo de pintura foi potencializado com a chegada da pandemia, por
sua vez, tal cenário de interiorização fomentou na artista o desejo de
incorporar em seus quadros a visualidade abstrata.

Sunrise
Tinta acrílica sobre tela

165 x 106 cm
2021
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O jardim fádico da transcendência

 

 

A temática floral apresenta-se com força no universo visual de
Claudia Lange, ela interpreta o mundo natural como uma criação
divina advinda de um benevolente pai maior. Em seu trabalho, a
simbologia da flor suplanta sua correspondente no mundo tangível,
Claudia utiliza o campo florido como forma de materializar na tela a
beleza da natureza. Em boa parte das obras, a corola é o receptáculo
do figurativismo a partir do qual a pintura se abre para uma
elegante dança abstrata. Segundo a artista, as pinceladas imbuídas
em abstração a permitem inserir em suas telas uma de suas crenças
acerca da realidade: 

 
"Quando vemos algo, vemos o que queremos ver."

Field of Dreams
Tinta acrílica sobre tela

162 x 104 cm
2021
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O jardim fádico da transcendência

 

 

A construção do espaço pictórico passa por uma recusa à perspectiva, o
que confere às composições um certo ar fádico. Claudia Lange
experimenta com a área de trabalho, ela demonstra uma vontade
pujante de preenchê-lo por completo. Contudo, ao invés de converter-se
em movimentos ansiosos, essa energia é transformada em uma expansão
graciosa do campo de ação. 

Por fim, o efeito de pinceladas soltas e escolhas cromáticas que hora
trazem harmonia e hora contraste conferem ritmo às obras e direcionam
o olhar do observador.

 

Awakenings
Tinta acrílica sobre tela

162 x 104 cm
2021

28



Sem título
Tinta acrílica sobre papel

60 x 42 cm
2021

Sem título
Tinta acrílica sobre papel
60 x 42 cm
2021
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Daniela Versiani é doutora em Letras pela PUC-Rio, universidade onde lecionou Teoria
Literária por oito anos. Inicialmente Daniela dedicava-se apenas à carreira acadêmica e
à literatura. Sua expressão artística expandiu-se para as artes visuais em 2012, ano em
que iniciou seus estudos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Nessa prestigiosa
instituição teve como mestres reconhecidos nomes do cenário nacional, entre eles:
Alexandre Sá, João Modé, Franz Manata, Ronaldo do Rego Macedo, Suzana Queiroga e
Martin Ogolter.

A artista trabalha com pintura, colagem, encáustica e fotografia. Suas pesquisas
artísticas abrangem as relações entre escrita e imagem, escrita assêmica, uso do ouro na
história da arte e o livro enquanto objeto escultórico. Sua produção, de forma geral,
pode ser compreendida em três perfis distintos: caligrafias, metálicas e colagens. 

Escrita, imagem e memória

 

 

 
DANIELA VERSIANI

. 
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Escrita, imagem e memória

 

 

 

Sem título
Papéis e tinta acrílica sobre cartão
39 x 24 cm
2018

Sem título
Papéis, tinta acrílica e nanquim sobre cartão

39 x 24 cm
2018

Em “caligrafias” a artista experimenta ao criar em suas telas uma ponte entre a própria
escrita e a pintura abstrata. Inspirando-se em iluminuras, pichações e em anotações
soltas feitas por ela mesma ou por outros leitores em páginas de livros, Daniela deseja
investigar as palavras como rastros da presença humana e como registros de memórias. 
Suas “colagens” possuem como base material livros que estavam prestes a ser
descartados por sebos. Nesse grupo de trabalhos, a artista explora a materialidade do
livro e a relação deste com o espaço expositivo. Em suas obras “metálicas” destaca-se a
utilização de uma simbólica seleção cromática, junto a uma linguagem geométrica, para
discorrer visualmente acerca do uso do ouro na história da arte. 
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Escrita, imagem e memória

 

 

 

Recentemente, Daniela Versiani tem realizado investigações sobre a
potencialidade do acaso como gesto na fotografia digital. Ao mesmo tempo,
a artista tem dedicado-se ao desenvolvimento de uma série onde, a partir das
técnicas de encáustica e colagem, ela leva o observador a refletir sobre o
descarte de objetos cotidianos.

Sem título
Papéis, tinta acrílica e nanquim sobre cartão
39 x 24 cm
2018

Sem título
Papéis, tinta acrílica e nanquim sobre cartão

39 x 24 cm
2018
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Sem título
Papéis e tinta acrílica sobre cartão
39 x 24 cm
2018



Delicia Bascuñán, artista chilena natural de Concepción, já demonstrava profundo
interesse pelas artes visuais em seu período escolar. Delicia costumava utilizar os
intervalos entre as aulas para desenhar suas colegas de classe, em um exercício de
aperfeiçoamento da figura humana. Por alguns anos ela teve de afastar-se da arte
para dedicar-se, entre outras coisas, à vida familiar. 

Contudo, com a chegada dos anos 90, a artista logrou retomar sua trajetória
artística. Tornou-se aluna de Silvia Molina, com quem estudou pintura a óleo.
Depois, em 1993, estudou Moda, corte e confecção no Capacitacion Profesional de
Chillan IPC. Sua abrangente visão sobre a arte impulsionou-a a buscar, em
diversos campos, elementos que pudessem amplificar sua pesquisa. 

Reinas más allá de la belleza

 

 

 
Delicia bascuñán
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Reinas más allá de la belleza

 

 

 

Mujer mirando al cielo
Técnica mista sobre tela
60 x 40 cm
2020

Magdalena de colores
Tinta acrílica sobre tela

50 x 40 cm
2021

Algumas técnicas aprendidas nessas explorações por conhecimento foram: tear, batiks,
colagem, tecelagem, bordado, crochê e arranjos florais. Durante os anos de 2018 e 2019,
estudou pintura acrílica na Pinacoteca da Universidad de Conceptión. 

Com o passar do tempo Delicia Bascuñán desenvolveu um método próprio de criação.
Ela começa a pintar com um planejamento geral, entretanto, à medida que novas ideias
vão surgindo o plano original é modificado. Em dado momento, a artista pausa para
contemplar a natureza; essa é sua forma de clarear as ideias e conseguir nova
inspiração. Ao retornar, Delicia finaliza a composição com os elementos capazes de lhe
conceder harmonia.
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Mujer tras el velo
Técnica mista sobre tela
40 x 30 cm
2021

Em seu trabalho é evidente uma conexão entre
a natureza e a mulher, para Delicia Bascuñán a
alma da Terra é feminina. Em obras como
“Mujer tras el velo” a colagem, especialmente
com jeans, é usada para gerar uma reflexão
sobre o padrão de beleza imposto às mulheres e
a relação delas com a banalização das cirurgias
plásticas. Outro elemento que se destaca em
seu trabalho é o uso de formas abstratas. A
artista utiliza a abstração como via para um
campo aberto onde, livre das amarras do
mundo tangível, ela sente-se livre para
expressar o não dito, assim como os complexos
estados emocionais de suas personagens. 

Ultimamente Delicia tem ampliado sua pesquisa
com colagem para abranger o uso de material
proveniente de jornais e revistas, assim como
papel com as bordas queimadas. Suas últimas
exposições deram-se na Galeria Ícone, do Rio de
Janeiro, Al Galeria de Honduras e Menduina
Schneider Art Gallery localizada na Califórnia,
Estados Unidos.

Reinas más allá de la belleza

 

 

 

Hombre psicodélico
Técnica mista sobre tela
50 x 40 cm
2021 36



Mujer 2000
Técnica mista sobre tela
70 x 80 cm
2021



Gustavo Matano é artista visual, designer
e tatuador. Ele vive e trabalha em sua
cidade natal, Ribeirão Pires, no estado de
São Paulo. Sua avó, que era artista
plástica e professora de pintura, foi a
responsável por apresentá-lo à arte ainda
na infância. Ela, contudo, nunca deu-lhe
aulas, sua contribuição resumiu-se a
instruções esporádicas e à doação de
materiais. Segundo o artista, essa falta de
um mestre acabou sendo benéfica, visto
que ele desfrutou de total liberdade para
fazer experimentações. 

A delicadeza em meio aos desenganos

 

 

 
Gustavo matano

Anos mais tarde, um segundo referente
feminino promoveu um aprofundamento
da relação de Gustavo com a teoria da
arte. Durante seus estudos superiores em
Design, realizados em Curitiba, Gustavo
Matano estudou História da arte com
uma professora chamada Ana Paula. Ela
foi essencial não apenas para a
ampliação de seus conhecimentos acerca
dos diferentes períodos artísticos, mas
também para o desenvolvimento de uma
compreensão crítica sobre eles.

38



A delicadeza em meio aos desenganos

 

 

 

Explosão 
Aquarela sobre papel
15 x 10 cm
2021

Depressão 
Tinta óleo sobre madeira
50 cm de diâmetro
2021

Com inspiração advinda da cultura
japonesa e de movimentos ocidentais
como fauvismo, impressionismo e barroco,
Gustavo maneja pincel e tinta para contar
histórias centradas nas relações humanas
e no vigor emocional das personagens. Os
acontecimentos retratados neste universo
visual fluido e detalhista têm como motor
criativo cenas vividas, vistas ou
imaginadas por seu artista criador.

O trabalho de Gustavo Matano denuncia
a disparidade entre a delicadeza da
natureza humana e a sociedade hyper
competitiva contemporânea que vende
consumo como sinônimo de felicidade. 
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A delicadeza em meio aos desenganos

 

 

 

Caçadora de borboletas 
Tinta óleo sobre madeira
40 X 50 cm
2021

Te amo 
Aquarela sobre papel

15 x 10 cm
2021

Sua estrutura cênica busca preencher
uma espécie de necessidade afetiva
comum ao criar no observador uma
forte conexão emocional, um elo
gerado por um processo de
comunicação visual promovido por
experiencias estéticas que baseiam-se
em uma junção de símbolos familiares
com força poética.

Gustavo considera que a arte é capaz
de reconectar o indivíduo consigo
mesmo e com seu real lugar no mundo,
afastando-o de uma existência
automática enquanto parte do sistema
produtivo. Com essa ideia em mente,o
artista desenvolve um belo projeto que
visa presentear com quadros, de forma
inesperada, pessoas que deles
precisam. Ele costuma deixar obras,
junto com uma curta dedicatória, em
pontos diversos de sua cidade. Dessa
forma, Gustavo Matano resume a
transferência de propriedade desses
trabalhos ao estabelecimento, por
parte do observador, de um vínculo
com sua pintura.
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Anjo caído
Tinta óleo sobre madeira
60 x 40 cm
2021



Gilberto Moralli ou apenas Moralli, como é conhecido no meio da arte, é natural da
cidade de São Paulo. Em paralelo à carreira artística, ele atua como designer em seu
próprio estúdio que localiza-se em Barueri, cidade onde vive atualmente.

Durante a infância, Gilberto já mostrava forte inclinação para a arte. Aos 12 anos foi
matriculado pelo pai na Escola de desenho Cândido Portinari onde após 4 anos de
estudos começou a trabalhar como professor assistente, posteriormente sendo promovido
a titular, função que manteve por 16 anos. Atualmente, Gilberto Moralli é licenciado em
Educação Artística e bacharel em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São
Paulo. 

Moralli prepara a textura de suas telas usando massa acrílica e cola branca. Trata-se de
um procedimento com duração de 2 dias onde a interferência manual do artista segue a
máxima “emoção guia a ação”. 

Além do real e da tela

 

 

 

 

moralli
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Além do real e da tela

 

 

 

 

Máscaras
Tinta acrílica, massa e cola branca sobre tela
Aplicação de corda de sisal, pena de pavão e peças de aço
70 X 50 cm
2020

Após a secagem, ele desenha a base da
composição explorando o claro/escuro da
própria superfície. Em seguida, é iniciado o
processo de pintura sem a utilização de
diluentes ou retardadores. 

Com um profundo conhecimento técnico e
teórico desenvolvido ao longo de décadas,
Gilberto consegue resolver a problemática que
propõe a si mesmo enquanto investigador das
possibilidades de expressão visual. Ele é um
artista figurativista que desenvolveu uma
sólida relação entre a própria pintura e o
mundo tangível, contudo, suas maiores
referências artísticas são Salvador Dali e René
Magritte. 

A análise das obras desses dois grandes
mestres da História da arte o ajudou a
pavimentar um campo conceitual e estético
que deu ao seu trabalho um certo cunho
surrealista. A união dessas duas tendências em
um único universo visual resultou na utilização
de referentes populares do mundo físico para
representar conceitos imateriais, em uma
retórica misteriosa que expande-se para além
da tela.
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Os quadros de Moralli rompem com a
bidimensionalidade das formas pictóricas e
tensionam um complexo diálogo ao associá-las
à tridimensionalidade da corda e da pena.
Sua temática divide-se em dois grupos: Pedras
flutuantes e Máscaras.

Em Pedras flutuantes, o artista rompe com a
realidade cotidiana ao centrar a carga
narrativa de suas composições na necessidade
de conter o movimento de um elemento que,
dentro de nossa cultura, é a perfeita
materialização do conceito de imobilidade: a
pedra. A partir dessa construção cenográfica,
Moralli instiga o observador a a refletir sobre
sua própria concepção de força e segurança.
Já no outro conjunto de telas, as ideias
intrínsecas ao simbolismo da máscara
relacionam-se com a materialidade da corda
de forma a levar o espectador a uma
inquietante viagem interna em direção aos
desejos e fantasias deixados à sombra pelas
convenções sociais. 

Além do real e da tela

 

 

 

 

Pedras flutuantes
Tinta acrílica, massa e cola branca sobre tela
Aplicação de corda de sisal e peça de aço
70 X 50 cm
2020
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Além do real e da tela

 

 

 

 

No decorrer de sua carreira, Gilberto
Moralli expôs em diversos salões de arte
e exposições, tanto individuais quanto
coletivas. Alguns dos espaços que já
receberam sua obra são: Masp, Câmara
Municipal de Guarulhos, Salão de Artes
da UNAP, Galeria ArtLab e o Palácio da
Cultura da cidade de Natal.

Máscaras
Tinta acrílica, massa e cola branca sobre tela

Aplicação de corda de sisal, pena de pavão
 e peças de aço

70 X 50 cm
2020

Pedras flutuantes
Tinta acrílica, massa e cola branca sobre tela

Aplicação de corda de sisal e peça de aço
70 X 50 cm

2020
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Pedras flutuantes
Tinta acrílica, massa e cola branca sobre tela
Aplicação de corda de sisal e peça de aço
70 X 50 cm
2020



Noah Cidreira é um artista visual baiano natural da cidade de Jequié. Atualmente,
ele vive e trabalha em Salvador. 

Vindo de um meio familiar voltado à arte, em especial ao desenho, Noah produziu
suas primeiras obras ainda na infância. Com apenas oito anos ele já realizava
trabalhos com um bom nível de técnica figurativa, algo que chamou a atenção de
seus pais. Eles, então, decidiram matriculá-lo em um ateliê infantil para que
pudesse estudar pintura. À medida que foi crescendo e amadurecendo, o artista
embarcou em uma jornada por conhecimento. Desenho técnico, arte digital,
ilustração e quadrinhos foram alguns dos campos explorados em busca de
especialização. Noah Cidreira também obteve formação acadêmica, ele possui
graduação em Artes Visuais e mestrado em Arte Contemporânea, tendo realizado
ambas as formações na Universidade de Brasília (Unb).

Reflexos identitários

 

 

 

 

NOAH CIDREIRA
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Reflexos identitários

 

 

 

 

A   Impermanência   do   Corpo
Tinta óleo sobre tela
100 x 60   cm
2021

Foi no contexto da Unb que Noah iniciou
suas experiências com performance. O
desenvolvimento desse trabalho concedeu-
lhe grande potencial comunicativo ao
mesmo tempo que permitiu um certo
afastamento da mímesis. Esse processo
instigou-o a ampliar sua produção
pictórica para além do figurativismo,
visando expressar ideias, conceitos e
sentimentos de maneira não limitada
pelas formas apresentadas ao observador. 

Noah Cidreira é um artista transgênero
que trabalha questões de identidade. Ele
emprega multilinguagem, poder simbólico
e subdivisão da composição na construção
de uma espécie de quebra-cabeça, um
complexo universo visual que abarca seu
processo de descoberta e autoafirmação.
Sua potente retórica transcende o
microcosmo, como desdobramento natural,
ela promove reflexões acerca da
inflexibilidade dos papéis sociais e da
inclusão no mundo contemporâneo.
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Outra temática que igualmente faz-se
presente no trabalho do artista é a questão
da memória familiar. Noah vasculha a
história oral de sua família em busca de
referentes que possam ajudá-lo a repensar o
contínuo movimento de influências entre arte
e vida. 
 
As criações concebidas por Noah Cidreira
materializam-se através de múltiplos meios,
alguns são: pintura, fotografia, gravura,
assemblage e objetos escultóricos. Por sinal, o
exímio manejo dos materiais é uma das
principais características da produção do
artista. O funcionamento da materialidade é
pensado e executado de forma bem resolvida
com as experiências estéticas de cada
trabalho, assim como com as interferências
conceituais que lhe são intrínsecas.

Reflexos identitários

 

 

 

 

Expectativa
Escultura
46 x 20 x 25 cm 
2011
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Noah já expôs em lugares como Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Espanha.
Enquanto acadêmico, trabalhou como professor substituto na Universidade de
Brasília e possui artigos publicados na área de poéticas artísticas pela Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (Anpap), pelo Coletivo de Pós-
graduação em Artes da UnB (COMA) e pelo Congresso Corpo-Cidade da
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Reflexos identitários

 

 

 

 

Diagrama de objetos para um
réquiem à Maria Theresa II
Assemblage
45x45 cm
2018

Múltiplo Vazio
Assemblage
70 x 112 cm
2017

50



Aurora   de   Vênus   em   travessia
Tinta óleo sobre tela
15 0 x 1 00  cm
2021



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.

Do tangível da vida ao abstrato

 

 

 

 

RINGO CRUZ GAMBA

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, essas composições são
apresentadas como um espaço secreto
dos amantes oposto ao moralismo
público tão presente nas sociedades
latino-americanas. 
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Do tangível da vida ao abstrato

 

 

 

 

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. 

El santo
Tinta acrílica sobre tela
120 x 50 cm
2020
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Do tangível da vida ao abstrato

 

 

 

 

La tina
Tinta acrílica sobre tela
50 x 70 cm
2021

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.
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Do tangível da vida ao abstrato

 

 

 

 

Cortafuegos
Tinta mista sobre tela
100 x 100 cm
2021

La gallera
Tinta acrílica sobre tela

100 x 100 cm
2021
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79
Técnica mista sobre papelão
100 x 50 cm
2021



Rita Balduino é uma artista e poeta visual
nascida em São Paulo, cidade onde vive e
trabalha. Suas primeiras investidas
artísticas foram pinturas de cunho
abstrato, no entanto, ela redefiniu os
rumos de seu trabalho após ingressar, em
2004, na especialização em Produção e
Reflexão em Artes Visuais do Centro
Universitário Belas Artes. Rita, então,
passou a trabalhar com fotografia digital
e a investigar a problemática obra-espaço
através da criação de esculturas e
instalações. Nessa fase formativa, a
artista começou a realizar experimentos
com a inserção de textos em suas obras
tridimensionais. 

A matéria textual, em forma de poesia,
viria a assumir uma posição central em
sua produção em 2017, fato que foi
influenciado pelas vivencias que Rita
Balduino teve ao participar, naquele
ano, do laboratório de experimentação
poética da Cooperativa da Invenção, no
Museu Casa das Rosas. Um ano mais
tarde, ela lançou um livro de poesias
intitulado “O feito afaga o gesto”. Essa
realização, além de ser um marco
inaugural em sua carreira, concedeu à
Rita clareza da importância que a arte
poética havia conquistado em seu
processo criativo. 

O infinito da poesia expandida

 

 

 

 

RIta BALDUINO
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No momento atual, Rita Balduino investiga as relações entre artes visuais e
literatura, mais especificamente as interações entre imagem, palavra e espaço no
campo da poesia expandida. A ação de Rita nesse contexto poético busca tensionar
as fronteiras entre distintos meios de expressão artística, sendo ele mesmo o
resultado da fusão de elementos advindos de diferentes linguagens. Em seu anseio
de experimentar com distintas possibilidades criativas, a artista afasta-se do usual
processo limitador que objetiva a categorização; seu trabalho perpassa e conecta
livremente domínios como: videoarte, fotografia digital, instalação, site-specific,
intervenção e objetos escultóricos. 

O infinito da poesia expandida

 

 

 

 

Não entre em contato com a central / Instalação - Fotografias / Museu Paulo Setúbal / Tatuí - SP / 2014

Caixa de diálogo # 2 / projeto de intervenção urbana / vitrinas do Metrô Masp / São Paulo - SP / 2014
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O infinito da poesia expandida

 

 

 

 

Ode ao Cio / Intervenção no Espaço Público / Casa das Rosas / São Paulo – SP / 2017

Rita produz arte motivada por profundas inquietações acerca do processo pelo qual a
sociedade de consumo coaptou a produção de imagens, dando origem à cultura hiper
imagética vigente. Imersa na efervescência visual típica dos grandes centros urbanos,
a artista busca pensar a imagem no mundo contemporâneo não como prova de
existência ou preservação da memória, mas como um procedimento de linguagem
influenciado pelas possibilidades da máquina e pelas variantes de edição. 
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O infinito da poesia expandida

 

 

 

 

Nos últimos anos, Rita Balduino expôs em diversos países, entre eles:
Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Espanha, Venezuela e Suécia. No
Brasil, ela já participou de exposições individuais e coletivas em instituições
como: Instituto Tomie Otake, Museu Histórico Prudente de Morares, Museu
Literário Paulo Setúbal, Fauna Galeria e Casa Contemporânea. Atualmente,
a artista é mestranda em Abordagens Teóricas, Históricas e Culturais da
Arte na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Lugar de Imagem: Nicho e Espelho / Site-Specífic (Fotografia do nicho, no nicho e espelho adesivado)
Exposição: Bordas, notações, entrelinhas / Casa Contemporânea / São Paulo – SP / 2015
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Colônia Brasil
Poema Objeto
Exposição: O nome das coisas - Livros de artistas
Casa Contemporânea / São Paulo - SP
2019 61



Tiago Cruz nasceu na cidade de Belo Horizonte em 1952 e cresceu no Rio de Janeiro, já
adulto chegou a residir também em João Pessoa. O artista retornou definitivamente à
capital mineira em 2017.

Tiago é um entusiasta da multilinguagem, em sua trajetória destaca-se a renúncia a um
sistema único de manifestação visual. Ele sempre buscou expandir sua possibilidade de
expressão através do desenvolvimento de um trabalho que perpassa desenho, pintura,
fotografia e nos últimos anos, arte digital. 

O artista começou a pintar ainda nos anos 70, seu autodidatismo ajudou-o a manter-se
à parte de definições estilísticas e modismos. Parafraseando Amadeo Lorenzato, Tiago
Cruz costuma referir a si mesmo da seguinte forma: “Pintor autodidata e franco atirador.
Não tem escola, não segue tendências, não pertence a igrejinhas. Pinta conforme lhe dá
na tela.”

Entre sonho e realidade, a pareidolia

 

 

 

 

 

TIAGO CRUZ
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Entre sonho e realidade, a pareidolia

 

 

 

 

 

Aconchego
Arte Digital
60 x 45 cm (alterável)
2021

Elegância
Arte digital

60 x 45 cm (alterável)
2021

Tiago insere-se na arte digital como um
pintor cuja paleta digitalizou-se visando a
ampliação das opções criativas e a
emancipação das limitações espaciais do
ateliê. Nesse contexto, a composição
constrói-se por uma agitação de cores e
formas que se tensionam pela repetição,
apresentando pelo espaço de trabalho
detalhes que se transformam conforme a
imaginação caminha. Os contornos saltam
aos olhos, visto que conseguem manter o
tradicional compromisso de Tiago Cruz com
elementos que partem do cotidiano para
encontrar significado em algum lugar entre
sonho e realidade. A estética comercial pop
também compõe o repertório do artista que
é publicitário por formação. Dentro do
universo visual criado por Tiago, essa
linguagem artística dialoga mais
profundamente com os trabalhos da série
“Women”.
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Na maioria das obras, a visualidade é concebida objetivando a aleatoriedade de
estímulos visuais que, por comparação formal, podem assumir uma gama de
interpretações familiares ao observador. Nessa empreitada, a Pareidolia é uma aliada
indispensável, uma vez que ela é o fenômeno neuropsicológico responsável pela
tendência do cérebro humano em associar incentivos aleatórios, óticos ou sonoros, a
referenciais já conhecidos.

No decorrer de sua carreira artística, Tiago Cruz expôs em diversas mostras, tanto
individuais quanto coletivas, em espaços como a ArtLab Gallery e a Galeria Tableau em
Sao Paulo, o Centro Cultural dos Correios no Rio de Janeiro e o Salão Nacional de Arte
em Belo Horizonte.

Entre sonho e realidade, a pareidolia

 

 

 

 

 

Partida
Arte digital

50 x 50 cm (alterável)
2021

Sem título
Arte digital
50 x 50 cm (alterável)
2021
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Power
Arte digital
5 0 x 40  cm (alterável)
2018



Redes sociais dos artistas
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