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A Orta é uma galeria virtual de arte 
contemporânea para quem quer ver, 
pensar, produzir, refletir, vender e adquirir 
arte. 

Acreditamos na arte como potência crítica 
de um estar no mundo, e como espaço 
institucional promovemos a circulação 
de concepções e obras que explicitam 
múltiplas expressões dessa existência. 
Acompanhamos a pesquisa e poética de 
nossos artistas e estabelecemos relações 
entre artista-obra, artista-artista e artista-
público.

A partir da divulgação e comunhão de 
ideias sobre o campo da arte, buscamos na 
curadoria e na arte-educação a construção 
de novas perspectivas. Valorizamos e 
compreendemos os percursos e processos 
de cada artista dentro de seu respectivo 
contexto, estimulando a reflexão crítica e a 
criação. Dentro das possibilidades virtuais, 
conectamos cada vivência ao coletivo, 
fomentando a interlocução de valores, 
referências e experiências. 

Em ortagaleria.com você encontra uma 
diversa seleção de obras, de diferentes 
formatos, materiais, técnicas, tamanhos e 
faixas de valores. Todas as obras, originais 

e reproduções, são exclusivas. Em nosso site você encontra 
detalhes, imagens, ambientações e informações de cada 
obra. Você ainda pode conhecer mais sobre cada artista, 
sua vida, formação e experiência, além de imergir em um 
breve portfólio que contempla trabalhos e processos. 

Em nossas coleções você encontra diferentes provocações 
temáticas que buscam exercitar e divulgar trabalhos em 
conjunto, explorando as particularidades de cada artista. 
Em nossos catálogos, além de conhecer mais nossos 
artistas e obras, você encontra entrevistas e  textos críticos e 
educativos.

Todas as obras apresentadas na galeria são disponibilizadas 
para comercialização e podem ser suas. Se você está com 
alguma dúvida sobre as obras, processos, cuidados ou até 
mesmo instalação e exposição das obras, entre em contato 
conosco que possuímos uma equipe de especialistas em 
arte e arquitetura para te ajudar. Gostou dos trabalhos de 
um artista e quer fazer um estudo exclusivo? Fazemos a 
interlocução com o artista, mediando a relação entre vocês.

Assim como uma hOrta nos propomos a ser um espaço 
de cuidado e diálogo entre as diferentes potências que em 
conexão movimentam ideias, afetos e obras. A Orta Galeria 
é canteiro fértil, e quer ser também lar!  Conectando artistas 
e consumidores, valorizando os processos e as pessoas por 
trás das obras de arte, distribuímos arte de diversos artistas 
para lugares diversos. Acompanhe nosso trabalho e invista 
em pessoas. 
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A-con-che-go. Palavra latina do século XVI, 
remonta a conchegar. ‘chegar, aproximar’, 
‘ajeitar, chegando a si’. Aconchegar: 
sentimento de ternura ou demonstração 
de afeto. Acolhimento. Aconchegante: 
Característica do que ampara ou acomoda.

Aconchego. Uma mão amiga, uma 
lembrança, um abraço forte, uma cor intensa, 
uma mesa cheia, um pôr do sol, um sonho, 
um lugar bom, um dia quente, um vento frio, 
uma boa companhia. Talvez o cuidado, talvez 
o espaço, talvez a presença. 

Aconchego é se sentir bem, se sentir à 
vontade. Além do conforto, da proximidade, 
o aconchego pode ser proporcionado pela 
curiosidade, pelo desconhecimento. Pelo se 
aproximar de algo ou alguém para saber o 
que está acontecendo…

A partir da temática aconchego, convidamos 
artistas de todo o Brasil a enviarem seus 
trabalhos para a coleção que está sendo 
apresentada. A seleção feita é uma 
combinação de diferentes artistas que se 
mobilizam em diversas vertentes: fotografia, 
cianotipia, pintura, desenho, ilustração 
e escultura acerca, através e a partir da 
temática. São trabalhos produzidos em 
diversos estados do Brasil: Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Pernambuco e Paraíba. 

Começamos a apresentação de nossa exposição com os 
trabalhos de Léo Shun e  Raquel R. Silva. Na primeira parede, 
o grafiteiro expressa o sentimento através da obra “Brilho”, 
uma pintura com Spray e tinta Acrílica encantadora, que 
acolhe como o puro sentimento trabalhado por Raquel nas 
obras “Amor e Exaustão” e “Amor e suas certezas”. Com 
cores contrastantes em um estilo próprio, a artista relata a 
maternidade real e os sentimentos que oscilam no desafio de 
estar sempre presente. 

Na segunda parede, Folha e Ana Gabiroba nos convidam a 
olhar para a natureza. Com seus intrigantes personagens, 
Folha nos apresenta a “Mandrágora II”, uma continuação da 
série apresentada ainda na primeira coleção “Quem Nós?”, 
parte de seu universo imaginativo particular. Se Folha se 
inspira nos desenhos animados e histórias em quadrinhos, 
Ana olha para a pureza da natureza. Ana Gabiroba expressa 
com sutileza os detalhes da paisagem que está inserida na 
pequena pintura: “Peixe Margarida”. 

Na terceira parede, as pinturas a óleo de Ricardo do Rosário 
“Café da Manhã com Cafeteira Italiana” e “Café da Manhã 
com Prensa Francesa” retratam com familiaridade o cotidiano, 
dialogando com a pintura em tons de verde, vermelho e 
ciano (sem título) de Léo Shun, uma obra que diz sobre a 
personalidade sempre expressa do próprio artista.  O graffiti e 
o café com mesa posta se misturam em uma experiência do 
comum sempre extraordinário. 

As obras da parede quatro: “1 ser I” de Á. Novello, “Saudades 
do Gosto” e “Pipoqueiro” de Pollyana Mattana nos convidam a 
buscar o aconchego no além. Se Á. Novello capta a luz através 
da textura das nuvens, explorando um cenário sempre em 
movimento que requer atenção principalmente para quem 
depende do bom tempo para trabalhar, Pollyana expressa 
seus desejos e pertencimentos em um cenário urbano, que 
também requer espreita. Na quinta parede, a série “1 ser” 
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continua com as obras “1 ser II” e “1 ser III”, e expressa outros 
dois cenários do mesmo céu, mas completamente diferente, 
impermanente.

A mesma efemeridade é retratada na parede seis. Jally nos 
convida a um mergulho na obra “Em um relacionamento sério 
com a água”, pintura em que os personagens se encontram 
e se desfazem na sua liquidez, também utilizada no 
desenho “Lugar Maleável IV”, de Folha. A obra do artista, que 
comumente dialoga com um unicerso criativo nos propõe 
um lugar suspenso, onde diversos personagens e objetos se 
relacionam. 

O mundo de Folha ainda está presente na parede sete, “Lugar 
Maleável II”  se encontra com a obra “Esperança” de Léo Shun.  
Ambas obras se relacionam pela escolha cromática e pelas 
perguntas que nos fazem: o que está sendo apresentado?

Nos muitos caminhos possíveis, dialogam e acolhem desejos 
e peripécias que seguem sendo apresentadas. As pinturas 
de Ricardo do Rosário,  “Banco no Cacupé - Florianópolis” 
e “Garrafa de vinho e taça em preto e branco” nos pedem 
uma pausa. As obras apresentam o próprio acolhimento, pois 
o banco é receptáculo para o encontro assim como a taça 
vazia. 

A cor azul continua sendo presente nas obra “O Que Aprendi 
Sobre o Amor VII”, de Li Vasc. A artista utiliza na composição 
da parede Nove processos analógicos de impressão, que 
acolhem não só as marcas intencionais, mas os múltiplos 
gestos do processo. 

A mesma textura se apresenta na parede dez, com a fotografia 
analógica “Conte-me um pesadelo”. Além da captação e 
revelação da Luz, Li Vasc cria a partir da escuta de sonhos de 
outras pessoas. É necessário fôlego e desmonte, assim como 
nos provoca Mailyne Rodrigues na obra “Estafa”. As fotografias, 
retratos de uma escultura impermanente retratam um corpo 

cansado, mas ainda passível de movimento. 

A parede onze é presenteada com “O Menino Operário”, de 
Filipe Neves e uma pintura abstrata (sem título) de Bruno 
Benedicto. Ambos desenhos nos provocam com a densidade 
e textura. Se Filipe nos expõe uma imagem profunda, de um 
pequeno menino cheio de cicatrizes, Bruno Benedicto pinta 
a partir do próprio gesto essa tecitura. O trabalho de Filipe 
se estende à obra “Identidade”, apresentada na parede Doze. 
Com seus personagens de olhar penetrador, Filipe questiona 
o próprio funcionamento da sociedade atual. Quem a vida 
contemporânea acolhe?

Por fim, ou começo, apresentamos as frenéticas e vibrantes 
pinturas de Erik Machado: “Frequência Insana” e “Vícios 
Vitalícios”. Em um mundo doente e acelerado, onde o bem, 
o amor, a natureza e a bondade estão sendo escanteados 
em prol da mediocridade e do egoísmo, parece haver cada 
vez menos espaço para ser quem se é. Erik expressa uma 
sociedade doente, encurralada. Nessa realidade, qual o 
sentido do aconchego? O que continua sendo acolhedor?

A partir dos processos e obras de nossos artistas, instigamos 
adultos e crianças a criarem a partir de alguns exercícios da 
seção Educativa. Lá você encontra pequenas atividades para 
fazer, pensar e aproveitar os muitos momentos que podem 
nos proporcionar aconchego. 

Uma boa experiência a todas, todes e todos! 

Equipe Orta.
Marina, Taís e Levy
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Gabriela Cunha é natural de Pelotas/
RS, cursa Artes Visuais - Licenciatura na 
Universidade Federal de Pelotas. Apresenta 
interesse na fotografia analógica, poesia 
e pintura aquarelada, com enfoque no 
instante fotográfico e na criação de 
narrativas visuais e poéticas. Além de 
produzir como artista, tem pensado sua 
pesquisa também a partir da curadoria de 
obras de outros artistas.

Ao contemplar a vida, a natureza, ou o que 
está materializado fora do corpo físico, e 
com este ato de atenção, observar sem 
o ego de tentar entendê-la ou traduzi-
la, compreende-se a essência e a 
profundidade como algo que está a todo 
instante sendo criado e se manifestando 
sem cessar, sempre buscando alguém que 
respire a sua inteligência.

Artistas são meros criadores que, cada um 
com a sua linguagem e sua técnica, utilizam 
uma expressão que comunica o que 
observam, escutam e sentem. Suas criações 
passam primeiro pelas sensações do corpo 
e vão caminhando interiormente para o 
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corpo emocional e mental, mesmo que não se perceba… A 
importância do corpo como ferramenta de consciência da 
comunicação com a vida faz com que o artista, depois de 
interiorizar e sentir, possa dar ao mundo uma resposta a 
todos os estímulos sensoriais que recebeu.

Na exposição e nova coleção da Orta Galeria chamada 
‘Aconchego’, essa expressão de um sentar a contemplar 
está presente na obra de onze artistas, que exteriorizam 
seus imaginários, o real desde olhares atentos à paisagem 
e relações com a sociedade contemporânea, e as emoções 
vividas e acolhidas com uma escuta receptiva. As obras 
expostas conseguem trazer uma leveza e uma dureza em 
suas revelações, e são compartilhadas colocando para fora 
todo um enlace poético e expressivo da interiorização.

Em cada detalhe das obras é possível perceber os 
vínculos que cada artista constrói com o mundo. São uma 
manifestação da vida em suas particularidades, como por 
exemplo, na face de um rosto alheio, em uma fotografia 
feita ao contemplar as cores e as nuvens no céu, em mentes 
brilhantes que criam invenções de desenhos justapostos e 
que também são capazes de traduzir suas intuições por meio 
do abstracionismo. 

Nesta exposição conheceremos obras de artistas espalhados 
pelo Brasil que, às suas maneiras, transformam seus 
entornos em criação artística e seguem sempre em busca 
da inspiração voltada à intimidade de aconchegar-se no 
estado de receptividade, sendo conduzidos pelo abundante 
entregar-se à vida e às experiências que ela conduz para a 
invenção.

Gabriela Cunha

pintora,  fotógrafa,
curadora
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Brilho 
Léo Shun
Pintura com spray e 
tinta acrílica sobre 
madeira (Eucatex)
122x90 cm
2020.
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Leonardo dos Santos (1985, Rio de Janeiro, 
Brasil), morador da comunidade Vila 
Aliança em Bangu, zona oeste da cidade. 

Conhecido como Léo Shun é grafiteiro, 
artista plástico, designer, ator e escritor, tem 
como tema central de sua arte a Felicidade 
que é representada em suas obras a partir 
de quatro relações humanas: Com Deus, 
consigo, com as pessoas e com a natureza. 
Dentro do seu arsenal artístico encontram-
se estilos diferentes e originais, com uma 
linguagem própria, que conversam entre 
si e enriquecem sua obra através de 
abstrações, personagens e letras.

Desde a infância Shun utiliza a imaginação 
e a arte para lidar com conflitos internos 
e expressar sentimentos e ideias que 
explodiam em sua cabeça. Aos 4 anos 
criava desenhos e personagens que 
habitavam um mundo só seu.

Em sua adolescência conheceu a pichação 
e anos depois o graffiti.

Introvertido, Shun resistiu muito antes de 
começar a expor suas obras. Espalhava seus 
graffitis por toda a cidade, porém guardava 
secretamente em seu ateliê as suas obras 
mais íntimas às quais pouquíssimas pessoas 
tinham acesso. Essas obras expressam, a 

art
ista

35 anos
Bangu - RJ

Grafieiro, muralista
artista plástico, ilustrador

Léo Shun

LÉ
O

 S
H

U
N

partir da exploração de diferentes técnicas, o fruto de sua 
pesquisa sobre a felicidade e as relações humanas, iniciada 
ainda em sua infância e desenvolvida ao longo de quase 3 
décadas de estudo.
Sua arte possui cores vibrantes que dialogam entre si 
através de formas, traços, respingos e escorridos, criando 
formas e seres abstratos que se comunicam com o público 
numa espécie de pareidolia capaz de tocar profundamente. 
Também é comum encontrarmos em sua obra personagens 
e letras criados pelo artista.

Em 2018, a pedido de sua esposa, a artista e jornalista Lorena 
Crist, Shun abriu as portas do seu mundo íntimo e realizou 
sua primeira exposição intitulada Difusão do Imaginário que 
recebeu no período de 2 meses mais de 7.000 visitantes.

Ao longo de sua carreira Shun realizou centenas de oficinas de 
arte em diferentes instituições, desenvolveu projetos culturais 
importantes como a Galeria Bangu by Shun (primeira galeria 
de arte da região), o projeto Minha Escola Grafitada onde 
realizou oficinas e palestras sobre arte urbana em escolas 
públicas do subúrbio carioca, e recentemente grafitou o maior 
mural vertical da zona oeste do Rio de Janeiro em um prédio 
com 240 metros quadrados. Foi premiado no edital Favela 
Criativa, pela Secretaria Municipal de Cultura, em 2016, e no 
edital Fazedores do bem pela Ong CIEDS em 2017. Em 2018 
recebeu uma moção da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Atualmente se dedica de forma integral às artes visuais, 
se aprofundando cada vez mais nas relações humanas e 
criando obras que proporcionam uma experiência profunda 
conduzindo e propondo um olhar sobre a vida de dentro para 
fora.
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• Como o Léo se encontrou com o grafitti? 

Sempre tive um olhar muito intenso e curioso sobre as coisas 
da vida, e isso me leva sempre a mergulhar em experiências 
profundas e a observar muito as  coisas no objetivo de 
perceber, compreender e viver o melhor de cada  situação. 
Porém até amadurecer esse olhar e a capacidade de 
discernir, fui  apenas uma criança se aventurando na vida. E 
foi assim que na infância, aos  10 anos de idade, descobri a 
pichação. Eu desenho e pinto desde sempre,  escrevo meus 
pensamentos desde que aprendi a escrever, mas a pichação 
me  fascinou, criar um nome que se tornaria uma assinatura, 
uma marca, e  espalhá-lo pelos muros de forma proibida 
era uma mistura viciante de adrenalina, apropriação e 
presença. Em 2002, com 16 anos, após uma  experiência 
espiritual, amadureci um pouco mais meu olhar sobre a vida 
e  mesmo gostando muito da pichação percebi que não era 
mais o melhor para  mim. No ano seguinte percebi o graffiti 
surgindo na minha região, ainda de  forma muito discreta, 
poucos grafiteiros, pouca informação sobre o assunto,  mas 
aquilo me chamou a atenção. Era uma união de duas coisas 
que eu  gostava muito, a expressão urbana se apropriando 
visualmente de paredes e  territórios, e a estética do desenho 
e da pintura. Na época, busquei informação  em todos os 
lugares tentando compreender aquele movimento artístico, 
até  que comprei algumas latas de spray e comecei a fazer 
meus primeiros graffitis,  letras com o mesmo nome que eu 
pichava, Shun. A partir daí fui conhecendo  outros grafiteiros, 
pesquisando e me aprofundando cada vez mais sobre 
a arte  urbana e a cultura Hip-Hop em diferentes locais, 
participando de encontros e  eventos, e me desenvolvendo 
enquanto artista. O graffiti foi fundamental, um marco na 
minha vida artística, tanto que até hoje continuo grafitando. 

• Embora utilize algumas formas e figuras, o teu trabalho 
aqui na galeria tem um  viés abstrato. Por que fazer grafitti 
abstrato? Qual o caminho dessas  descobertas? 

LÉ
O

 S
H

U
N

Descobri a arte abstrata quando eu tinha uns 18 anos, mais 
ou menos, através  de um amigo. Vi alguns desenhos muito 
loucos que ele fazia e fiquei admirado,  pois era algo muito 
diferente do que até então eu via em desenhos. Ele me  
disse que aquilo era arte abstrata, e me explicou de forma 
breve o que era a  arte abstrata. Eu mergulhei de cabeça 
e foi fantástico! Comecei a criar  desenhos abstratos e a 
incorporá-los aos meus graffitis. Na minha arte nunca  me 
prendi muito a uma coisa só, faço figurativo, abstrato, os dois 
juntos e  separados, no início me preocupava em fazer obras 
originais, diferentes do que  já estava sendo feito, não queria 
ter um único estilo e sim um arsenal de estilos  originais, 
meus, únicos, que juntos ou separados caracterizariam minha 
obra e  a minha identidade artística, o que aconteceu, pois as 
pessoas ao ver meus  trabalhos sabiam que era eu que tinha 
feito antes mesmo de ver minha  assinatura. 

Conforme fui amadurecendo na arte, percebi que a arte é viva. 
Aliás essa é a  minha visão particular da arte, a trato como um 
ser vivo que possui características individuais. Respeito aos 
que pensam diferente, porém creio  que o artista é um mero 
canal de expressão da arte, ela tem características  próprias 
que vão se manifestar livremente se o artista não tentar 
interferir.  Quando estou fazendo arte tento acessar da forma 
mais pura possível o interior da alma, que para mim é o lugar 
de onde ela vem, e deixo ela me conduzir nas cores, formas, 
linhas, enfim, percebo ela se revelar para mim e à medida que 
ela se revela eu, como um mero instrumento na mão dela, 
me  deixo conduzir. Tudo na minha arte é assim, até mesmo 
o nome das obras. Eu  não interfiro em nada, só me coloco 
sensível e deixo ela me conduzir do jeito  que ela quer, seja 
se manifestando em figuras, seja em composições abstratas,  
seja de forma escultórica ou pictórica, seja com leveza ou 
com fúria... tal qual a  tinta e o pincel são ferramentas para o 
artista eu sou para a arte. 
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• Além dos teus quadros, tua arte é expressa a partir 
de múltiplos suportes:  manequins, paredes, madeiras, 
caminhões… Como essas formas e  circularidades 
acrescentam no teu processo criativo? 

Eu considero muito a forma, a textura, o material e o tamanho 
do suporte  quando vou fazer arte. No meu fazer artístico, 
quando estou diante de um  suporte, seja ele qual for, 
pergunto a arte o que ela quer expressar ali e espero  ela 
responder. Não procuro uma resposta, apenas espero e 
ela vem de forma  intuitiva. Eu tento não fazer arte a partir 
da ideia, ou seja, não tento criar uma ideia artística que se 
encaixe em determinado suporte, a arte nasce do  sentimento 
e da percepção, ela passa pela ideia, a ideia participa de 
alguma  forma, mas o lugar onde a arte nasce, de onde ela 
parte, é muito mais  profundo do que a ideia, é o sentimento. 
Por isso não costumo usar a  expressão “produzir arte” e sim 
gerar arte, pois ela é algo vivo que nasce de  mim, logo é 
gerada e não produzida, é o que eu penso. 

• Em tua carreira, tu ministrou diversas oficinas. Qual a 
importância de utilizar o  espaço criativo e imaginativo da 
arte para educação de crianças e  adolescentes? 

A arte também tem uma função educativa, ela não se 
restringe a isso, mas isso  faz parte dela. Ao meu ver, todo 
artista é de alguma forma um educador, e toda  criança 
possui, de alguma forma, características artísticas. Seja na 
forma pura  e sensível de interpretar a vida e as coisas que 
acontecem, seja na sinceridade  do olhar, da percepção, 
uma criança é a maior escola que uma pessoa pode  ter. 
Porém, infelizmente, essas características quase sempre 
são podadas  pelos adultos, e é aí que me concentro 
quando ministro uma palestra ou oficina  para crianças e 
adolescentes, foco em mostrar a importância de mantermos 
as  características artísticas da infância, o olhar curioso e 
desbravador, a  criatividade, a pureza, a sensibilidade, etc. 
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Uso a arte para dialogar com eles e  mostrar a diferença entre 
infantil e imaturo, ou seja, podemos amadurecer  mantendo 
o sentimento infantil. Talvez amadurecer seja justamente 
isso, um  crescer sem se perder de si, sem perder o olhar da 
infância. 

Tem um vídeo do Augusto Rodrigues em que ele relata uma 
experiência onde  uma criança derrama a tinta na mesa 
e a tinta começa a cair no chão, a  professora corre para 
limpar a “sujeira” enquanto a criança observa  atentamente 
a cascata colorida que se formou, a cachoeira de tinta que 
ia da  mesa ao chão. Usar a arte na educação é formar a 
criança mantendo nela a  sensibilidade do olhar que enxerga 
beleza onde todo mundo só vê sujeira. 

• Como a arte em geral te acolheu? Qual a influência da 
cultura hip hop nesse  processo de encontro com a arte? 

A arte está comigo desde que nasci. Com 3 anos de idade eu 
criava personagens com variadas expressões, simplificava 
formas intuitivamente,  percebia composições de cores, 
criava cenas desenhadas no papel. Tudo isso  sempre esteve 
ligado à sentimentos, à expressão de algo interior. Foi assim  
durante toda minha infância, e tem sido assim ao longo da 
minha vida.  Elementos e símbolos que faço hoje na minha 
pintura, como o coração  pulsante por exemplo, foram criados 
na minha infância, aos 3 ou 4 anos de  idade. Sendo assim 
posso dizer que a arte sempre me acolheu, ela estava  comigo 
nas minhas crises e tristezas mais profundas e também nas 
alegrias  mais sinceras, ela me abraça, me incentiva... Eu 
me relaciono com ela  diariamente, sempre foi assim. Por 
isso não acho que tive um “encontro” com a  arte, como se 
estivéssemos separados e um dia nos encontrássemos, e sim  
que à medida em que me conheço vou conhecendo-a, como 
um caminho onde  a cada momento algo novo se revela, a 
gente amadurece, aprende, e esse  processo é constante, 
um caminho que não é feito para chegar em um lugar,  
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apenas para viver o caminho, se relacionando, descobrindo, 
crescendo... Assim é minha relação com a arte, ela vai se 
revelando para mim à medida que  amadureço, que cresço, 
quanto mais isso acontece, mais ela se revela e mais  coisas 
eu descubro em seu âmbito. 

Como falei anteriormente, o graffiti foi um marco, uma 
descoberta muito  importante na minha trajetória. E isso se 
estende ao Hip-Hop, não só pelo  graffiti fazer parte dessa 
cultura, mas devido à ideologia por trás do movimento.  Para 
mim, o Hip-Hop tem a ver com a expressão artística e cultural 
de pessoas  covardemente oprimidas nessas áreas, jovens 
pensadores com pouco ou  nenhum acesso aos tradicionais 
ambientes de cultura como museus, galerias,  concertos e 
academias, criando de forma extraordinária a sua própria 
cultura,  sua própria linguagem artística, e expressando-a 
bela e furiosamente na cara  da sociedade. O Hip-Hop deu 
voz e um caminho aos artistas periféricos, aos  pensadores 
da favela. Logo após conhecer o graffiti conheci os outros  
elementos da cultura Hip-Hop e um pouco da sua ideologia. 
O graffiti me  permitiu compartilhar meus pensamentos e 
minha arte com a sociedade, fazer  e contemplar minha arte 
em grandes formatos, em tamanhos monumentais, me  deu a 
visibilidade que abriu diversas portas e me levou a diferentes 
locais, me  colocou em contato com diferentes culturas e me 
fez uma referência para diversos jovens de periferia, afinal eu 
sou nascido, criado e vivo na periferia do  Rio de Janeiro. 

• Outro ponto muito pertinente em tuas propostas são os 
contrastes  proporcionados por uma escolha pontual das 
cores. Nos conte um pouco sobre  a escolha das paletas e a 
importância desses contrastes em tuas obras.  

A cor ou a ausência dela, assim como a linha, a forma, são o 
corpo da arte  visual. Em minhas obras tudo é muito intuitivo, 
inclusive a escolha de cores.  Tento não interferir no que sinto, 
e teve momentos que isso foi muito difícil. No  momento 
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em que faço arte tento não me ater aos importantes 
aprendizados sobre teoria das cores para que essas teorias 
não interferiram no que aquela  arte é, na forma e na cor 
que ela já tem dentro de mim. Tento apenas sentir e a  partir 
daí deixar fluir as composições. Não digo com isso que os 
estudos de  teoria da cor são ruins, são muito importantes 
para termos noção do que está  acontecendo visualmente, 
para desenvolvermos nossa capacidade apreciativa  e 
técnica, mas, ao meu ver, na hora em que a arte nasce ela 
deve vir pura,  sem interferência, ela sabe as cores que tem e 
vai me dizer isso, é a arte que  deve controlar o processo do 
seu nascimento, eu apenas me deixo conduzir.  Nas minhas 
obras, principalmente nas abstratas, tenho trabalhado cada 
vez  mais com escorridos, gotejamentos e respingos, utilizo 
técnicas que criam formas espontâneas. Afinal como saber 
qual será a forma final de uma gota de  tinta que cai sobre 
a superfície? Cada gota será única! Ou como definir o exato  
trajeto de um escorrido? É claro que há formas de manipular 
a tinta dentro  dessas técnicas, mas no meu caso a única 
coisa que manipulo no escorrido é  a direção primária e a 
quantidade de tinta que jogo na superfície, depois deixo  ele 
seguir seu caminho naturalmente. 

A arte é como uma criança que nasce, não é a mãe que 
decide a cor dos  olhos, o tamanho e o peso que a criança 
terá por exemplo, ela já tem tudo isso  pronto, a mãe só gera 
do jeito que a criança é, assim eu, como artista, tento  gerar 
a arte como ela é, sentindo, percebendo, intuindo da forma 
mais pura  possível.
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Amor e Exaustão 
Raquel R. Silva
Pintura a óleo sobre tela
50x100 cm
2021

Amor e suas incertezas
Raquel R. Silva
Pintura a óleo sobre tela
50x100 cm
2021
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Belford Roxo - RJ

artista visual - gravura
(UFRJ/2018)

Raquel R.Silva é uma artista plástica nascida 
e criada na Baixada Fluminense no Rio de 
Janeiro. Natural de Nova Iguaçu em 07 de 
março de 1991, atualmente é moradora de 
Belford Roxo - região metropolitana do Rio 
de Janeiro. 

Formada em Gravura pela UFRJ em 2018, foi 
uma das premiadas na sétima edição do 
Prêmio Ibema de Gravura em 2017 com uma 
obra litográfica que retratava a infância 
roubada. 

Desde então vem participado de exposições 
coletivas e projetos.

Apesar de ter iniciado na Gravura, 
atualmente vem experimentado outras 
técnicas como a pintura à óleo sobre tela. 

Com um traço forte e definido, apesar de 
ter obras bem coloridas com a temática do 
cotidiano também tem como personagem 
principal de seus trabalhos a mulher  seja 
como a beleza do feminino ou como forma 
de instigar o pensamento crítico do ser 
mulher no mundo , incluindo a temática dos 
sonhos roubados e destruídos.
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• Como foi teu processo de descobrimento na arte? Nos 
conte um pouco sobre teus caminhos na gravura e tua 
exploração do desenho e da pintura à óleo.

Minha descoberta na arte começou ainda criança.

Eu adorava estudar, porém as aulas de arte eram fascinantes. 
Com o tempo eu tive meus cadernos de desenhos simples e 
neles eu fazia desenhos de roupas, mas eu não sabia muito 
sobre ser artista.

Já na adolescência, eu realizei um curso comunitário e 
melhorei um pouco dos meus traços e com isso vendia 
alguns desenhos para meus colegas de escola. Então chegou 
a hora de ir para a universidade e como venho de uma família 
simples a arte ainda era algo bem distante. Assim, comecei 
a fazer uma graduação que não tinha nada a ver comigo e 
acabei desistindo depois, por não conseguir me manter entre 
a faculdade e o trabalho.

Logo após, casei, mas continuava praticando até o dia que 
eu resolvi tentar mais uma vez uma faculdade pública porém 
na área de artes com incentivo do meu marido, que já havia 
frequentado o meio e sabia como me ajudar. E sim, por 
incrível que pareça, eu não tinha noção de haver graduação 
em áreas como Pintura e Gravura e meu marido na época foi 
quem me norteou sobre isso. Foi quando achamos a Gravura 
algo incrível, bem diferente, que culminou comigo bacharela 
em Gravura em 2018 pela UFRJ.

O percurso durante a graduação foi tranquilo, porém ainda 
não tinha nada amadurecido sobre estilo e isso era o mais 
complicado na hora de criar alguma coisa. Porque eu tinha 
ideias e não conseguia colocar no papel ou quando colocava 
o resultado final não me agradava. Eram apenas figuras 
porém sem sentido muitas vezes, sem sentimentos e sem 
histórias ou por quês. 
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Amadurecendo um pouco, em 2017 entrei em uma fase 
triste de decepções pois logo perderia minha avó e nas 
gravuras começaram a acentuarem as linhas, porém sempre 
trabalhando de forma monocromática. Com figuras tristes e 
cabisbaixas.

Nos noticiários, sempre notícias ruins. Foi quando um caso me 
chocou bastante e eu reproduzi minhas tristezas através de 
uma litogravura que no mesmo ano foi premiada na primeira 
vez que eu me inscrevia em um concurso. Pesadelo sem fim 
(nome da obra) que já demarcava um novo começo. O fim 
de uma etapa e começo de outra. 

A partir daí, eu comecei a me inscrever para participar de 
editais artísticos e tive oportunidade de instruir duas turmas 
de Gravura em Metal pelo Sesc RJ como também realizar em 
conjunto oficinas de natureza artística. 

Resolvi pintar como válvula de escape mas me perguntava 
todo dia o que era a arte e o que eu poderia mudar com a 
minha. Eu estava decidida a potencializar minha arte como 
uma voz, como um grito. Eu sabia que eu deveria falar ao 
mundo sobre algo e deixar o meu legado como ser humano 
e artista. 

A mudança da gravura para a pintura foi bem abrupta. 
As tintas são diferentes e desenhar para uma gravura o 
raciocínio é totalmente diferente de pintar uma tela. A tinta 
à óleo me possibilita um tempo maior e por isso um menor 
desperdício de material porém também imagino trabalhar 
com acrílica pois esta, me possibilita outro tipos de efeitos 
que eu não consigo com a tinta à óleo. 

Quando pensei sobre pintar uma tela eu tive que escolher 
qual tipo de tinta usar e ser mãe foi o que justamente me fez 
optar pela tinta à óleo. Ou seja, o meu trabalho sobre mães foi 
influenciado até antes mesmo de ter se dado início por isso 
ele é tão verdadeiro para mim. Devido ao tema, por ter sido 
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feito por uma mãe e sofrer todas as influências possíveis em 
decorrência disto.

• Quando tu percebeu que tinha um estilo próprio de 
pintura? O que caracteriza esse estilo?

Talvez uma das coisas mais difíceis é encontrar o estilo 
próprio. Eu comecei a observar grandes artistas, tanto 
mestres do passado que entraram para a história, como 
venho observado grandes artistas da atualidade, tanto 
emergentes como profissionais e a partir daí comecei a olhar 
para tudo que já havia feito e pensar sobre o que realmente 
eu gostaria de fazer. O que me deixava entusiasmada. 

Eu fico horas do meu dia observando e admirando o trabalho 
de colegas principalmente daqueles que estão começando 
agora. Sempre temos algo a aprender com o trabalho do 
outro e com suas experiências e isso independe de quanto 
tempo de trabalho.

Fui relembrando todo o meu histórico desde a infância até a 
faculdade e observei que eu sempre tive dificuldade de ter 
um traço fino seja no desenho, em uma simples escrita do 
meu nome, seja na gravura.

Então, aceitei simplesmente isso como um traço da minha 
personalidade, embora claro, é algo que com o tempo eu 
irei estudando e aprimorando. 

Comecei a pensar sobre os temas que gosto de falar e 
que eu teria o prazer de ir desenvolvendo dali para frente e 
depois coisas que me agradavam nas pinturas e gravuras.

Resolvi pintar e o que eu imaginava não era sair do meu 
estilo de gravura, e sim levar o estilo para a pintura, por isso 
o estilo do nariz, dos olhos e boca. Também observamos nas 
linhas que algumas vezes são grossas e afinam e outras 
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vezes bem sinuosas deixando algumas partes do corpo bem 
acentuadas. 

O olhar “caído” nem fora por mim observado no início, mas eu 
fiz uma relação quando vi que a minha filha mais nova tinha 
esse tipo de olhar e eu estava influenciada sem perceber. E 
ele é o que mais tem chamado a atenção das pessoas que 
vem me perguntar sobre.

Também gosto de pintar flores de um jeito rústico e 
espontâneo, estou apreciando colocar texturas e outra 
coisa também, adoro estampas e acessórios. Uma boa 
parte da minha produção terá grandes laços de cabelo ou 
personagens com roupas estampadas bem coloridas. 

Eu tenho pintado sobre óleo, é uma técnica que me permite 
largar a tinta sobre a paleta por horas ou até dias e escolhi 
esta técnica justamente por ser mãe. Porém já desenvolverei 
alguns trabalhos com acrílica pois esta, me permitirá uma 
liberdade de imitar uma aquarela entre alguns traços 
espontâneos.

Sobre o tema, sou livre para criar. Eu começo a criar por meio 
de séries e tenho um carinho especial em ter a figura feminina 
como personagem principal do meu trabalho seja como 
forma de mostrar suas belezas ou como forma de instigar o 
questionamento sobre o ser mulher no mundo e sua força.

• Tua obras falam de amor, dor e sonho. Por que acolher 
esses sentimentos por meio da arte?

Eu acredito que cada artista tem algo para falar através 
das suas artes e a gente gosta de conhecer um pouco 
deles olhando apenas para suas criações, tentando captar 
as emoções e imaginando até onde ele queria que a gente 
chegasse. 
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Quando eu escolho falar sobre amor, dor e sonho juntamente, 
eu estou deixando rastros de mim pelas obras, rastros de 
quem eu sou. E eu sou amor, dor e sonho. 

Eu tenho meus sonhos, tenho amor mas o caminho é doído 
muitas vezes. O percurso é árduo em grande parte. Por isso 
eu procuro transmitir esses sentimentos em minhas artes 
porque é uma forma de mostrar para os outros que eles não 
estão sós e também uma maneira de eu sentir que não estou 
sozinha, estou de certa forma abraçada e acolhida.

Eu falo sobre sentimentos porque muitas vezes temos medo 
de colocar para fora o que sentimos. E a arte consegue ir lá 
no mais profundo e trazer à tona um sorriso ou um choro 
genuíno.

Eu acredito no amor no mundo, acredito que o amor e 
seus gestos podem salvar uma pessoa, podem salvar uma 
família, ou uma geração. Quando eu pinto gestos de amor eu 
mostro que ainda vale a pena amar e como é gratificante a 
sensação de relembrar algum bom momento que se viveu. 
Quando pinto a dor eu mostro que ela existe e a gente precisa 
aprender a olhar mais, primeiro para dentro de nós e depois 
para o outro, sempre buscando ter empatia com o próximo. 
Quando pinto sonhos eu apenas mostro que vale a pena 
sonhar seja qual idade for, que ainda há esperança. Apenas 
o fato de pintar já é um sonho e eu quero que as pessoas se 
inspirem através da minha arte a jamais deixar de sonhar e 
acreditar que sim, existirão dias melhores. 

• Tuas série sobre maternidade propõe um caráter 
vibranteacompanhado de um semblante cansado. Que 
mulher é essa que tu pintas? Pra quem são os teus 
trabalhos? 

Minha série sobre maternidade propõe retratar mães como 
um todo, como diversidade. Quando eu imaginei esta série eu 
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fiquei empolgada pensando como organizaria tantas coisas 
em uma tela e transmitisse sentimentos também. 

Eu também sou mãe, então busco ser sincera sobre todo 
o frenesi de sentimentos em que estou envolvida. Por isso, 
estas obras para mim são as mais puras e verdadeiras, pois 
eu estou nelas totalmente de corpo e alma. Conheço outras 
mães, estou em grupos de maternidade e por isso estou a 
todo tempo recebendo um baque de informações destes 
grupos.

Eu observei a maternidade como um todo, procuro ter 
empatia e entender que outras mães tem cada uma um tipo 
de realidade diferente da que estou habituada. Vivo em uma 
região mais periférica, então a realidade da maternidade 
por aqui é um pouco mais cruel, não para todas, mas para 
grande maioria. 

Eu adoro as cores, sempre fui muito apaixonada e fascinada 
por pisca-piscas, por sair à noite e ver longe aquele 
amontoado de lâmpadas acesas e um monte de lápis de 
cores juntos. Pintar sobre tela foi uma libertação e colocar 
todas essas cores para fora está sendo fascinante. Esse 
contraste de cores com sentimentos, muitas vezes não tão 
bons, impacta algumas vezes. Porque você é logo levado a 
pensar o por quê daquele olhar cansado em um ambiente 
tão alegre. 

A mulher que eu procuro pintar é um combinado das mais 
diversas mulheres que existem no mundo. A mãe que 
algumas vezes está cansada, deprimida ou sozinha. A mãe 
que tem vontade de chorar às vezes, a mãe que não vê 
uma luz no fim do túnel, a mãe que está desesperada por 
vários fatores sobre a incerteza acerca do seu e do futuro de 
seus filhos. Mas a mãe que também brinca, dá gargalhadas, 
ajuda no dever de casa, lê uma linda história ou então é a 
dona do aconchego daquele abraço que só ela tem.
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Meu trabalho é para todos que apreciarem, ele é um 
questionamento sobre muitos temas. Uma pessoa com um 
olhar despercebido pode não entender de primeiro todas 
as críticas, mas um bom observador com um olhar sensível 
vai sentir muito além porque não se trata apenas de uma 
pintura. Cada traço teve seu esquema pensado por dias e até 
semanas de forma a levar o telespectador ao questionamento 
sobre algo que de certa forma o incomoda. 

• Como tuas pinturas se relacionam com o resto de tua 
produção?

As pinturas deixam uma fase um pouco imatura para trás e 
trazem mais maturidade e sentimento.Sempre estamos nos 
renovando e aperfeiçoando e o tempo é um aliado nisso. 
As pinturas dizem que agora é outro momento, e para mim, 
dizem que este é o caminho. A pintura apareceu na minha 
vida como um grande marco de uma nova fase.

Não quer dizer que eu deixarei a gravura de lado, pelo 
contrário, agora eu tenho um estilo e fica mais fácil colocar 
meus sentimentos e críticas, seja em qual for a técnica. 

Eu amo fazer gravuras, e agora com mais maturidade, já 
tenho em mente uma porção de ideias, de sonhos que eu 
quero transportar para as matrizes e depois compartilhar. 
Assim, como outras técnicas que pretendo desenvolver 
no futuro, que também estarão em harmonia com toda a 
produção.
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Mandrágora II
Folha
Desenho em nanquim e 
colorização digital.
2021.

Peixe Margarida
Ana Gabiroba
Tinta à óleo sobre cartão 400 g/m2 
30x30 cm
2021
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Artes visuais 
(UFPel/2017)

Matheus Folha é artista visual, Bacharel e 
Mestre em Artes Visuais. 

O desenho está como ponto de partida de 
sua produção, e o expande para outras 
possibilidades provocativas, trazendo a 
linha como brinquedo, memória e ficção. 
O processo de criação parte do que 
esteve ao seu redor, brinquedos, a casa 
de sua infância, animações, filmes, livros, 
histórias em quadrinhos, utilizando-os 
como ponto de partida para os desenhos. 
Seu trabalho se iniciou a partir de dois 
conjuntos, as Coisas e os Aliquids, pensados 
para instigar o imaginário do visitante e 
possibilitar novas narrativas, apresentando 
em sua composição imagens e títulos de 
interpretação aberta, tendo diferentes níveis 
interpretativos que insinuam possibilidades 
sobre o que está sendo visto. Assim projeta 
imagens que pedem ao visitante uma 
conversa com seu imaginário, o trabalho 
é completado pelo outro e assim ele se 
transforma cada vez que é visto por outro 
olhar. A linha e suas diversas composições 
se mostram como uma potencialidade 
para lidar com a imagem provocando 
a percepção do visitante, instaurando 
devaneio e contemplação na contramão 
do contexto acelerado da sociedade 
contemporânea.

Folha
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• Teus desenhos têm uma densa referência de mangás, 
quadrinhos e jogos. Como esse mundo formou o artista e a 
pessoa Matheus Folha?

Durante minha infância sempre assisti televisão, via filmes e 
animações, assim começou a predileção por esses imaginários 
que trazem diversos mundos ficcionais e nos cativam por suas 
visualidades e narrativas. Foram dos encontros trazidos pela 
televisão, depois somados a histórias em quadrinhos e jogos 
na minha adolescência, que motivavam os meus desenhos 
feitos antes de entrar para minha primeira graduação, 
Artes Visuais. Inicialmente eu desenhava poucos desenhos 
pensados por conta própria, o que fazia era criar personagens 
partindo diretamente das narrativas que consumia. Um 
exemplo, se eu estivesse assistindo Power Ranger e criasse 
um Ranger da cor roxa, contudo essas criações me levaram 
a desenhar diariamente, estando diretamente ligadas a meu 
ato de desenhar. Agora percebo minhas referências de jogos, 
filmes, HQs, mangás e animações como parte de mim, estando 
diretamente ligadas a todas as minhas produções, unidas a 
outras visualidades, como por exemplo as imagens do meu 
dia-a-dia absorvidas pelo meu olhar para a casa e o bairro 
onde moro, tudo isso se mistura e serve como potência em 
meus trabalhos. 

• Qual a importância, na tua trajetória, de imaginar através do 
desenho? Quando tu percebeu que havia criado um mundo 
ficcional próprio capaz de acolher tuas criações?
 
O desenho é forma de expressão, trazê-lo para meu cotidiano é 
possibilitar a comunicação com o outro, reverberar imaginários 
e os colocar em ação. O desenho para mim é tensão, mas 
ao mesmo tempo me possibilita o foco, mesmo que seja em 
alguns momentos devaneio, é quase uma meditação. Desenho 
é uma forma de respirar e colocar para fora tudo o que vejo e 
que se acumula em mim. 
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O entendimento do mundo ficcional se deu naturalmente, 
conforme fui desenhando e modificando o meu traço, 
afastando de um desenho que procurava se aproximar da 
representação do real e indo em direção a liberdade de 
possibilidades de ser, assumindo erros e aceitando fluições 
espontâneas em seu processo de criação. Tudo se consolidou 
com minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso 
na graduação, assim surgindo as Coisas e os Aliquids, dois 
pilares iniciais da minha produção. 

• O que difere um desenho teu para estudo, e uma obra 
terminada?

Acho que a primeira coisa que define é que não têm estudo 
na maioria das vezes. Geralmente o mais próximo de um 
estudo que tenho é a criação de uma estrutura, forma ou 
linhas guias que surgem e desaparecem no mesmo papel 
que é finalizado o trabalho. Na maioria das vezes tenho um 
ponto de partida, por exemplo, desenhar uma criatura que 
voa, ou apenas começo a fazer o que vier na cabeça e lido 
com isso até perceber que está finalizado o trabalho. Porém 
nem tudo tem um final estabelecido, depende muito do 
momento em que estou fazendo, por isso não posso afirmar 
que em todo o desenho já tenho um passo a passo que me 
diga quando está finalizado.

• O que é a série aliquid? O que tu investiga a partir desse 
conjunto de ilustrações?

Aliquid é um termo em latim, sua tradução para o português 
seria “algo” ou “alguma coisa”, a ideia de trazer essa palavra 
para indicar parte de minha produção veio da pergunta de 
pessoas que me viam desenhando, geralmente questionando 
o que era aquilo que eu estava fazendo, causado pelo 
estranhamento e indefinições de meus desenhos. Ao mesmo 
tempo me inquietava essa pergunta, se a pessoa quer saber 
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talvez ela mesma tenha que responder isso, esse “algo” ou 
“alguma coisa” é o que deixo para quem vê o trabalho, o que 
isso seria para aquela pessoa sem que precisasse definir? 

• O que é O lugares maleável? Como esses desenhos 
se relacionam com as mandrágoras, e com os próprios 
aliquidis?

A imagem em meu trabalho sempre se relaciona, percebo 
tudo o que consumo visualmente como um grande repertório 
que se mistura e transforma, causando a criação de tudo 
que faço enquanto artista. O Lugar Maleável surge de um 
personagem de Sandman, HQ de Neil Gaiman, chamado Verde 
do Violinista a personificação de um sonho que na verdade, 
enquanto habitante do sonhar, é a manifestação de diversos 
lugares oníricos. O Lugar Maleável são diversos desenhos que 
são parte de um espaço, esse que na verdade é um só, mas 
ao mesmo tempo são vários, como a imaginação. Pensamos 
em imagens diferentes em momentos diferentes, mas que, 
aos mesmo tempo, também são uma imagem só. 

• Por vezes tu utiliza tons pastéis, por outras cores vibrantes… 
teu trabalho tem uma estrutura cromática muito bem 
pensada. Como se dá a escolha das cores?

Parte do meu conhecimento sobre arte é trazido do que 
aprendi na faculdade, lembro de no final do curso de 
bacharelado ter tentado cursar as disciplinas de pintura, 
mas o horário sempre batia com as de pesquisa para o 
trabalho de conclusão de curso, assim fui pintar em casa 
por conta própria. Mas acho que a relação com a cor surge 
da quantidade de material que consumo em histórias em 
quadrinhos, filmes, animações e jogos, ou seja, é algo natural 
para mim já que esses materiais já surgem com escolhas 
de cores pensadas por sua equipe criativa. As cores em 
meus trabalhos as vezes mudam até o processo final, mas a 
escolha delas surge naturalmente.
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24 anos
Florianópolis - SC

Pintora e Engenheira 
Eletrônica

(IFSC / 2021)
Ana Cláudia Banderchuk nasceu em uma 
fazenda no interior de São Paulo, onde viveu 
cercada de árvores e animais até os sete 
anos de idade. Por influência de onde viveu 
em sua infância, sempre se encantou com 
a simplicidade dos processos da natureza, 
ao mesmo tempo cheios de detalhes 
complexos, e busca trazer isso em sua arte. 

Com pai arquiteto e mãe artesã, sempre 
teve influência artística dentro de casa. 
Artista auto-didata, hoje busca inspiração 
na mata atlântica, bem presente na região 
da grande Florianópolis, onde vive até então. 

Sua arte procura trazer a beleza do natural 
com ênfase na alegria das cores utilizando 
técnicas como pintura à óleo e tinta 
Gouache. 
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• Quem é a Ana artista? Como a Ana Engenheira se 
encontrou com a pintora? Nos conta um pouco sobre seu 
percurso.

Meu trabalho artístico procura retratar aquilo que é orgânico 
e natural. A escolha de cursar engenharia foi em grande 
parte por sempre gostar de matemática. Em conjunto com 
leis físicas, a matemática pode ser utilizada para descrever 
fenômenos da natureza, e isso me encanta demais. Além disso, 
desde pequena gostei de encontrar nos elementos naturais, 
como folhas, conchas e flores, padrões geométricos. Com o 
passar dos anos, descobri que esses padrões , muitas vezes 
invisíveis a olho nu, são definidos matematicamente pela 
sequência de Fibonacci ou pela razão Áurea. Considerando 
isso, manifestar a natureza em minha arte é uma forma 
que encontro de expressar a grandiosidade presente em 
pequenas coisas, que, muitas vezes com a pressa de sempre, 
acabamos nem notando.

• Como a arte acolhe tua necessidade de se expressar? Por 
que desenhar e não escrever?

A pintura foi a primeira forma que encontrei para manifestar 
meus sentimentos. Apesar de manter meus diários desde 
pequena e já ter procurado na literatura maneiras de 
exteriorizar o que sentia, descobri no desenho e na pintura 
um refúgio, onde sinto que minha mensagem é acolhida e 
significada pelo papel. É ali que consigo expressar detalhes 
que na escrita talvez não conseguiria - ou não com tanta 
leveza.

• O lugar que tu cresceu e vive, são completamente 
importantes no teu trabalho. Como a paisagem influencia 
no teu processo criativo?
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Ter o privilégio de morar em um lugar que faz parte de um 
bioma tão exuberante como a Mata Atlântica e encontrar 
ainda muitas áreas de preservação na região, me permite 
admirar a natureza de perto. São em momentos como em 
trilhas em meio às árvores ou em caminhadas na praia para 
ver o nascer do sol  que sinto a força da natureza, refletida, 
por exemplo, na bagunça da vegetação crescendo por conta 
própria num chão da floresta, nos musgos coloridos, nas 
pedras sendo movidas pela água do rio... Esses elementos 
são grande fonte de inspiração e esse contraste das coisas 
tão detalhadas que formam padrões matemáticos com 
algo que parece caótico, cheio de força, é para mim, muito 
rico. 

• Teu trabalho é riquíssimo em detalhes. O que está incluÍdo 
no tempo de fazer uma pintura?

Meu processo geralmente se inicia nas saídas de campo, 
onde retrato a natureza primeiramente por meio da 
fotografia. Minhas pinturas são, em geral, recortes e 
composições dessas fotos, onde seleciono aquilo que me 
chamou mais atenção ou que falou comigo de uma forma 
diferente. Muitas vezes também utilizo livros de ilustração 
científica e catálogos de espécies para pesquisas. A partir 
dessas bases, construo a composição do quadro. Tento 
expressar nessa composição e na escolha das cores, algo 
mais singular, diferente do comum, e é nessa etapa que 
construo minha mensagem. Então, para mim, essa é a parte 
mais importante. 
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Café da manhã feito com 
cafeteira italiana
Rosário
Óleo sobre tela
20x20 cm
2020

Café da manhã feito 
com prensa francesa
Rosário
Óleo sobre tela
20x20 cm
2020
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36 anos
Florianópolis- SC

Pintor e cientista da 
computação

(UDESC/2018)

Ricardo do Rosário é catarinense nascido em 
Joinville e atualmente mora em Florianópolis. 
Sempre gostou de desenhar. Na infância, 
vivia desenhando objetos, carros, desenhos 
animados, entre outros. Sempre diziam que 
tornaria artista. Considera que criatividade 
é uma das suas principais características. 
A paixão pela arte o levou a fazer cursos 
de pintura, onde pode aprender muitas 
técnicas e estilos. Se considera artista visual 
desde então.

Atualmente faz pinturas a óleo no estilo 
impressionista utilizando alla prima. 
Também faz pinturas modernistas a óleo, 
onde trabalha com fine art. Nos tempos 
livres, faz pop art digital.

Tem como referência o estilo alla prima de 
Richard Schmid, além dos clássicos artistas 
impressionistas como Renoir, Monet, Manet, 
Cézanne, entre outros. Está comprometido 
com a arte, sempre buscando exposições 
e espaços para mostrá-la. Também está 
sempre inovando e tentando aprimorar sua 
própria técnica.

pin
tor

Ricardo do Rosário
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• Em suas telas, vemos muito do cotidiano. Por que olhar pro 
ordinário?

Hoje em dia as pessoas estão conectadas todo o tempo,  
preocupadas com moda, curtidas e no que fazer para 
serem inseridas nos grupos. Acabam deixando de olhar 
para o básico. Não só olhar como também sentir. Valorizar 
um simples café da manhã, apreciar um momento com a 
pessoa que você ama, parar para brincar com seu cachorro, 
observar as coisas ao seu redor. Aqui eu tento trazer um 
pouco das coisas simples da vida, dando o devido valor que 
elas merecem. Olhe ao seu redor, veja quantas coisas belas 
existem e que você nunca percebeu. Vivemos num mundo 
que funciona a 220V, mas às vezes é preciso pausar relaxar.

• Além de natureza morta, você pinta paisagens, retratos, 
personagens… o que interliga teu trabalho?

Atualmente minhas pinturas estão focadas em momentos 
especiais da minha vida, gostos e desejos. Quando olho para 
elas, lembranças florescem na minha mente. É um pouco de 
mim sendo exposto no formato de arte. Tento trazer essas 
lembranças de forma clara, onde o espectador veja e já saiba 
do que se trata. Minhas obras se interligam justamente neste 
sentido.

• Como as obras dessa coleção buscam e proporcionam 
aconchego?

Mostrando os momentos da nossa vida. Cada momento é 
único e deveríamos apreciá-los com calma. Por exemplo: o 
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ato de beber uma taça de vinho não é somente envergar o 
líquido garganta a baixo. Há muitas lembranças e histórias 
por trás de cada gole. Se estiver com outras pessoas, torna-
se ainda melhor. Na minha opinião, não há nada mais 
aconchegante que isso. 

• Aliás, nos conte um pouco da tua história: como tu te 
encontrou com a arte? E com o impressionismo?

Sempre gostei de desenhar. Lembro a primeira vez que 
desenhei um objeto somente na observação: foi o carro do 
meu pai. Olhava da sacada e via que tinha algo a mais do 
que simplesmente aqueles desenhos de duas dimensões que 
as outras crianças costumavam desenhar. Quando mostrei 
pra professora, ela ficou impressionada, dizendo que eu tinha 
desenhado o carro em três dimensões, e eu nem sabia o que 
era… Daí pra frente, comecei a desenhar personagens e outras 
coisas. Cheguei a iniciar um curso de história em quadrinhos, 
mas acabei desistindo pois minhas condições financeiras não 
eram das melhores. Pensei em fazer faculdade na área das 
artes mas acabei optando pela computação, pois era numa 
universidade estadual (UDESC) e não teria que arcar com 
as mensalidades. Após pouco mais de 12 anos de carreira, o 
interesse pelas artes voltou. Iniciei um curso de pintura a óleo, 
onde pude aprender um pouco mais sobre a história da arte, 
técnicas, estudos de cores, formas, sombras, entre outros. 
Também aprendi a técnica alla prima, pela qual me apaixonei 
e a utilizo até hoje. O impressionismo sempre foi uma paixão, 
Os artistas que me inspiro são, na maioria, impressionistas.

• Por que usar técnica de pintura a óleo alla prima? Qual a 
diferença entre essa e outras técnicas?

O desejo de pintar a óleo veio dos artistas que me inspiro, do 
movimento impressionista. Até hoje fico encantado com o 
cuidado nos traços e pinceladas visíveis que eles produzíam. 

R
O

SÁ
R

IO

É o clássico deixando de ser clássico. A técnica alla prima era 
muito utilizada por esses artistas, que a levaram para fora 
dos seus estúdios na pintura plein air. Essa técnica consiste 
em pintar o quadro todo ‘de primeira’, ou seja, com a tinta 
ainda molhada sobre a tela. Deve-se ter muito cuidado ao 
misturar as tintas pois uma acaba contaminando a outra. 
Quando se pinta paisagens ao ar livre, você precisa ter 
certeza que está aplicando a tonalidade correta no lugar 
correto, além de ter que se preocupar com o tempo, pois o sol 
não vai parar por algumas horas para você pintar a sombra 
das árvores, diferente das outras técnicas em que você pinta 
por camadas (trabalha uma parte, espera secar, e trabalha 
mais detalhes). Enfim, é uma técnica avançada que sou 
simplesmente apaixonado.
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Sem Título
Léo Shun
Pintura com spray e tinta acrílica 
sobre madeira (Eucatex)
80x55 cm
2019
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1 ser II
A. Novello
Fotografia digital
2021
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33 anos
Flores da Cunha-RS

Designer, fotógrafo

fot
ogr

afo Álan Novello tem 33 anos e é autodidata 
desde sempre. Criador desde a infância 
quando passava horas brincando com 
Lego. É designer gráfico há mais de 10 anos, 
estudante de fotografia e filosofia, amante 
de corridas de rua e trilha e observador da 
vida. Suas ideias surgem “do nada” e nada 
melhor que um lápis e papel para criar suas 
asas e deixá-las voar através das lentes.
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• Tua produção tem uma ligação íntima com o lugar que 
tu vive, na serra gaúcha. Como é viver e pensar em uma 
pequena cidade? Quais as possibilidades e dificuldades?

Nasci em Caxias do Sul (RS) e aos 14 para 15 anos, por 
motivos de saúde, minha família e eu fomos morar em Flores 
Cunha. Levei anos para me acostumar, pois viver em outra 
cidade é estar sujeito a ser como as pessoas de lá são. Como 
agem, pensam e o que possuem. Transitei da necessidade de 
me sentir aceito por um grupo, para a maturidade de estar 
bem com a própria companhia e ter por perto pessoas que 
agregam.           

Sobre as possibilidades e dificuldades, conforme alguns 
eventos culturais da cidade nos quais eu estava envolvido 
através da fotografia foram perdendo força ou tendo de ser 
parados por conta da pandemia, a relação com as pessoas 
e a cidade também foram interrompidas. Daí por diante, 
iniciei novos cursos online voltados ao fine art e design e tive 
a oportunidade de estar em contato online com pessoas 
de vários estados do país, trocando conhecimento sobre as 
áreas e também suas culturas. 

Há poucas semanas atrás, fiquei sabendo que um projeto 
cultural no qual fazia parte, retomou suas atividades. Logo, 
entrei em contato com o presidente desta associação e voltei 
a fazer parte. Notei que na administração pública, existem 
profissionais que valorizam a arte e a cultura e vejo que será 
possível realizar boas atividades junto à comunidade, quando 
isso for possível.   

• Tuas obras dizem muito sobre um olhar atento à paisagem 
que te cerca. Quando tu percebeu que essa outra forma de 
olhar pro cotidiano era arte?

Como trabalho com design gráfico há mais de 10 anos e a 
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6 com a fotografia, fui criando certa bagagem visual e um 
senso estético em constante evolução. Além de meu trabalho, 
gosto de assistir e analisar filmes, animações e acompanhar 
o trabalho de outros fotógrafos, sejam comerciais ou não. A 
partir  disso, nossos critérios de referência e aceitação pelo 
próprio trabalho vão sendo estruturados. Acho que essa coisa 
de enxergar além do que se vê e conseguir também traduzir 
em palavras pode ter contribuído com isso.

• Além de tuas fotografias sobre natureza, tu trabalha com 
design e fotografia de produto. Como esses trabalhos se 
relacionam?

Meus trabalhos se relacionam através de um objetivo. A 
diferença é que no design e fotografia de produto eu tenho 
um caminho a seguir. Ou seja, existe uma identidade visual 
que deve ser seguida ou no caso da fotografia de produto, 
um conceito. Já nas fotografias de natureza, este objetivo não 
se dá necessariamente antes de iniciar o projeto. Por exemplo, 
tenho fotografias feitas de algo em específico e que continuo 
fazendo porque achei um potencial a ser explorado alí. Neste 
caso é um processo de absorção desta série de fotografias. 
Sei que alguma hora terei um insight com palavras para 
definir o que quero passar através daquela série. 

Em outros casos, a fotografia de algo surge de forma 
espontânea. Eu enxergo aquilo, paro o que estou fazendo, 
vejo possibilidades e fotografo. Também tenho um arquivo de 
texto com ideias detalhadas.       

• Tua estética é relacionada à uma beleza já existente, teu 
processo criativo parte do registro de algo que já estava lá. 
Quando é necessário registrar?

É engraçado, mas tenho uma série chamada intervenção: luz 
e sombra. Como o próprio nome já diz, é a intervenção da 

luz e sombra projetada pelo sol do meio dia, na parede da 
casa vizinha. “Demorei” cerca de 15 anos - desde que a casa 
do vizinho ficou pronta e ocupa aquele lugar,  para observar 
a intervenção da luz e da sombra de forma consciente e 
enxergar alí uma fotografia. 

Talvez tenham dois fatores que influenciam nisso: gosto 
de observar. Acredito que em tudo se encontra a beleza e 
não falo apenas na fotografia, mas na vida e nas diferentes 
situações em que nos encontramos. Outra coisa e que 
ouvi de um fotógrafo que trabalha com fine art é que não 
precisamos estar diante de uma paisagem perfeita do tal 
país para termos lindas fotografias.  

Então para mim é necessário registrar quando me causa 
uma sensação e enxergo como fotografia. 

• Como a natureza te acolhe?

No momento em que passamos a observar e entender algo 
ou um ciclo, criamos uma relação com aquilo. Nos finais de 
semana, costumo correr em trilhas e lá também tenho a 
oportunidade de perceber como a natureza se comporta com 
as diferentes intensidades de luz. Além disso, conhecer alguns 
fenômenos da natureza, como a formação de nevoeiro, a 
impermanência das nuvens, seus diferentes tipos, e poder 
“prever” como será o pôr do sol, acho que me faz sentir parte 
disso. Me acolhe.   
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Pipoqueiro
Pollyana Mattana
Nanquim, tinta acrílica e dual brush 
aquarelável, sobre papel vergê 
branco 180g
21cmx29,7 cm
2021

Saudades do Gosto
Pollyana Mattana
Pintura sobre tela, com 
moldura
30x40 cm
2021
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Nasceu no Rio de Janeiro nos anos 80, 
mudou-se muito nova para São Paulo 
onde teve contato com diversos tipos 
de manifestações artísticas. Conheceu 
e estudou com alguns artistas da cena 
nacional. Formou-se em Artes Plásticas 
pela Faculdade Paulista de Artes e cursou 
especialização em Fundamentos do 
Ensino de arte pela Faculdade de Artes 
do Paraná. Em 2009, se mudou para o 
Nordeste, onde sua vida começa a ser 
despertada por novos sentidos no campo 
das experiências afetivas e artísticas.
Ingressou no grupo Jornadas Fotográficas 
(Petrolina) por meio do qual viajava 
pelos arredores da região registrando o 
sertão com sua lente. No mesmo período, 
aprendeu a esculpir na Casa do Artesão 
com os Mestres: Nildo, Gago, Roque Santeiro, 
Pintor. Nesse período realizou alguns stop 
motions com as esculturas produzidas.
Foi professora temporária da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco nas áreas 
de desenho e cerâmica de 2011 a 2013. 
Trabalhou no Sesc-Triunfo como responsável 
pela galeria de arte,   realizando diversas 
exposições como montadora, organizadora, 
curadora e artista. Ministrou oficinas de 
stêncil, cerâmica, pintura e mosaico, assim 
como criou intervenções de stêncil na cidade, 
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36 anos
Petrolina - PE

Artes visuais 
(Faculdade Paulista 

de Artes - 2006)

Pollyana Mattana
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a partir de reproduções de moradores emblemáticos como a 
intervenção no Beco das Viúvas intitulada AMOR-TE. Participou 
com suas obras do projeto do Natal Triunfo e da residência 
artística no Aldeia do Velho Chico 2016 - Sesc Petrolina.
Fez parte de diversas exposições e intervenções artísticas 
em São Paulo, Cotia, Salvador, Petrolina, Juazeiro, Triunfo, 
Maranhão, Juazeiro do Norte, Rio Grande do Norte e 
Paraíba com trabalhos voltados ao universo social local 
por meio do grafitti, da cerâmica, do desenho, do stêncil, 
da fotografia, da tatuagem, da pintura e da escultura.
Foi residente no Vintage Tattoo Barber Shop na cidade de Petrolina.
Além de registrar a pele com seus desenhos, pinta, 
faz ilustrações e também ilustra textos e contos. 
Atualmente é mestranda no Programa de Pós-Graduação 
Mestrado em Educação , Cultura e Territórios Semiáridos 
na Universidade do Estado da Bahia- Uneb e coordena 
o Coletivo Casa em Petrolina, ontem tem o seu Studio 
de tatuagem, no qual produz desenhos autorais.

• Tu tens uma extensa experiência no universo da arte. Já 
foi professora, fotógrafa, curadora, montadora… como essas 
múltiplas experiências - em diversos lugares do Brasil,  
compõem a Pollyana Mattana de hoje? 

Não tem como meu repertório artístico não dialogar com 
as caminhadas que dei e continuo explorando na minha 
vida. Tudo que sou hoje se constitui do que vivo e vivi, tanto 
as experiências boas como as ruins. Ter tido contato com 
vários suportes e manifestações artísticas me abre novas 
possibilidades para a criação e, assim vou me transformando 
a cada nova vivência, sempre em mutação.

• Além de pintura em diversas técnicas. tu tens trabalhos 
em escultura, cerâmica, fotografia e desenho. Como sua 
poética e processo criativo são influenciados por todas 
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como forma de expressão e identidade. 

• Como o acolhimento é presente no teu trabalho?

Pra mim o acolhimento é a peça de entrada no meu trabalho, 
tanto no Studio na tatuagem como na minha produção 
artística. Gosto da ideia de me sentir representada e acolhida, 
é o que tento transmitir no meu trabalho, mesmo as vezes 
com meu trabalho incomodando tento trazer questões de 
uma forma mais sensível, isso aparece muito nas minhas 
performances e vídeos. 

essas técnicas e expressões?

Não consigo dividir o meu trabalho, pra mim ele é um só, as 
técnicas, suportes, expressões, influências. Quando penso 
em fazer uma pintura, passo pelas imagens que fotografei, 
que desenhei no sketchbook, vivo a memória de alguma 
escultura que eu fiz ou que vi. Tudo pra mim é influência, é 
uma fala, uma aula do mestrado, uma conversa com minha 
mãe, um sonho, uma briga, um stress no trânsito, a situação 
que estamos vivendo no país, o rio, uma música. Esse infinito 
de influência é estimulante.

• Tu tens um personagem que aparece em parte de sua 
produção. Que personagem é esse? Nos conta um pouco 
sobre esse mundo imaginado por ti.

Esse personagem surgiu quando morava em Triunfo- PE, fiz 
uma oficina de Stop Motion com Quiá Rodrigues e o criei. 
Como o lugar era muito frio coloquei o cachecol, não queria 
que tivesse gênero, por isso a cabeça, as mãos e os pés 
são pretos, porque é a cor que absorve todas as cores mas 
não reflete nenhuma.  Adoro brincar com a anatomia desse 
personagem, mudando-a, trocando-a por objetos, partes 
abstratas que fazem parte do meu repertório artístico ou que 
eu venha a me apropriar. Os braços às vezes dão várias voltas 
e percorrem vários caminhos no papel ou no corpo no caso 
da tatuagem. Pra mim esses braços são as minhas buscas, 
o que posso encontrar no meu caminho (vida) e aproveitar 
para brincar e deixar fazer parte dele/a.

• Qual a importância das diversas cores em seu trabalho? 
Elas têm qual significado dentro de sua proposta? 

Eu gosto muito de usar os tons de vermelho com rosa, por 
causa da bandeira lésbica e também as cores do arco íris 
adicionando algumas cores por causa da bandeira lgbtqi+, 
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1 ser II
A. Novello
Fotografia digital
Disponível em diversos tamanhos
2021

1 ser III
A. Novello
Fotografia digital 
Disponível em diversos tamanhos
2021



76 77

ortagaleria.com

PA
R

ED
E 

SE
IS

PA
R

ED
E 

SE
IS



78 79

Em um relacionamento sério com a água
Jally
Tinta acrílica sobre papel Canson
30x42 cm
2020

Lugar Maleável IV
Folha
Desenho em nanquim e 
colorização digital
2021
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22 anos

São Paulo - SP

Artes visuais 
(Faculdade Paulista 

de Artes)

O início da carreira artística de Jally, 
começou aos 17 anos, primeiro como 
autodidata por meio de livros didáticos de 
pintura e desenho. Através desse material 
que a artista teve seu primeiro contato 
com a nudez, ocasionando o interesse e a 
admiração imediata pelo corpo desnudo. 
Neste período criou um nome artístico para 
assinar as suas obras:’ Jally’ (ao retirar o nie 
do meu nome original forma-se a palavra 
Jally), a ideia surgiu após compreender a 
dificuldade em que as pessoas possuem ao 
recordar o meu nome original.

Em 2018 ao ingressar no curso de artes 
visuais pela FPA, obteve experiência nítida 
e real com a nudez por meio das aulas 
de modelo vivo, aumentando seu desejo 
em aperfeiçoar a visão artística a cerca 
da anatomia humana, proporção, tons 
de pele e estudo de luz e sombra. Sua 
produção tem contribuído para o avanço 
do desenvolvimento visual e técnico em 
conjunto pela busca por uma identidade 
plástica pessoal.

Atualmente a nudez é sua principal 
característica artística e simboliza a 
liberdade pessoal, emocional, sexual e 

Jally
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Y

estética. Jally entende que explorar a nudez na arte, bem como 
os diversos ângulos e situações possíveis proporciona uma 
importante fluidez, necessária para a pintura e o desenho.

• O foco central do teu trabalho é o corpo. Como a tua 
expressão perpassa pelo autoconhecimento? Que corpo é 
esse que pinta outros corpos?

Sou apaixonada pelo corpo humano desde a sua fisiologia a 
sua estética variada, acredito que ele é uma maquina perfeita 
passível de diversas representações, a partir dele é possível 
criar inúmeras coisas desde as mais geniais como as mais 
deploráveis. A partir dessa ideia, utilizo o corpo desnudo como 
forma de expressão estética e como autoconhecimento, 
acredito que quando pinto a nudez em si eu crio a minha 
própria liberdade artística e um universo pessoal livre de 
preconceitos. Coloco em cada obra um pouco de mim liberto 
dos padrões sociais em corpos diversificados; posso definir o 
meu corpo artístico como: diversificação da beleza, combate 
aos tabus da sociedade contemporânea e auto expressão 
a partir da liberdade artística concebida por mim em cada 
obra.

• Além dos corpos, tuas reflexões perpassam os diversos 
tons de pele e as diversas etnias. Pintar é uma forma de te 
posicionar no mundo?

Sim, como dito anteriormente pintar a nudez é uma forma 
de quebrar os tabus impostos pela sociedade, tais como: 
normalização do corpo desnudo, diversificação de etnias 
combatendo o corpo ideal imposto pelos padrões estéticos 
da sociedade e os padrões da arte clássica europeia, a 
normalização dos sentimentos humanos envolvendo a 
sexualidade e mostrar a nudez como algo normal, já que 
todos nós nascemos nus.
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fauvistas, o que influenciou os meus estudos relacionados 
a cores e tons auxiliando durante a composição visual em 
minhas pinturas.

A segunda foi o ilustrador, pintor e desenhista americano 
Frank Frazetta, foi através dele que tive o meu primeiro 
contato com o desenho de figuras nuas femininas curvilíneas, 
afrodisíacas imersas em um mundo de fantasia e criatividade, 
influenciando diretamente a forma como eu construo o corpo 
feminino; além de a sua arte ser responsável em incentivar a 
criação do meu próprio estilo e universo pessoal artístico.

Por último a pintora do estilo art déco polonesa Tamara 
Lempicka, o seu estilo elegante com cores vivas, iluminações 
acentuadas, pinceladas com gradação suaves e a 
geometrização presentes em suas obras influenciam o meu 
estilo em minhas obras mais recentes. A maneira como o nu 
é retratado de forma elegante e geometricamente pictórico 
fizeram-me olhar para a nudez na arte com um olhar mais 
amplo e diversificado incentivando-me a explorar o corpo na 
pintura a óleo de diferentes maneiras.

Em nosso país sentir desejos sexuais e a nudez são 
considerados atos pecaminosos, o meu intuito em minhas 
pinturas também é descontruir essa visão equivocada, 
mostrando que todos nós somos humanos e não devemos 
condenar os desejos inatos, mas sim compreende-los, pois 
assim será possível respeitar o espaço de outros corpos.

• Em tuas obras, às vezes a perspectiva ou as proposições 
são distorcidas intencionalmente. Por que?

Elas são distorcidas intencionalmente, pois eu acredito na 
diversidade de corpos e as suas características, ao contrário 
do padrão clássico europeu eu busco uma proposta mais 
contemporânea  que mostre a beleza estética sobre diversos 
ângulos.

• Pra quem tu pintas? Quem tuas pinturas querem acolher?

Primeiramente eu pinto para mim e para aqueles que assim 
como eu tem uma  visão inovadora e buscam pela liberdade 
estética dos corpos, pessoas que compreendam a nudez 
e enxergam  uma sociedade sem preconceitos. As minhas 
pinturas tem o intuito de acolher aqueles que  entendam 
a essência humana e os seus próprios sentimentos como 
humanos sem medo ou vergonha.

• Quais foram as suas influencias estéticas visuais?

Como artista visual, devo citar três figuras artísticas que 
influenciaram a forma como eu enxergo a arte e executo 
as minhas obras. A primeira que foi essencial para a minha 
plasticidade foi o pintor francês fauvista Henri Matisse, através 
da sua composição de cores, pinceladas livres  e a distorção 
proposital de formas aplicadas por ele em suas obras 
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Lugar Maleável II
Folha
Desenho em nanquim 
e colorização digital.
2021.

Esperança
Léo Shun
Pintura com tinta acrílica 
e spray sobre madeira 
(Eucatex).
67x122 cm.
2020
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Banco no Cacupé - 
Florianópolis
Rosário
Óleo sobre tela
19x14 cm
2020

Garrafa de vinho 
e taça em preto e 
branco
Rosário
Óleo sobre tela
20x24 cm
2020
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Herança ou O Que Aprendi Sobre o Amor VII
Li Vasc
Cianotipia sobre papel manteiga
15x21 cm
2021
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28 anos
João Pessoa - PB

Artes visuais 
(UFPB/2018)

Li Vasc nasceu na cidade de João Pessoa/
PB, onde hoje trabalha. Desenvolve 
trabalhos com instalações, escutas e 
fotoperformances. Atualmente trabalha 
com serigrafia, cianotipia, antotipia, letreiros 
e pesquisa os conceitos de amor na sua 
família e de outras mulheres e pesadelos 
femininos.

Atua também como professora em cursos 
online na área da fotografia expandida e 
literatura.fot

ogr
afa

Li Vasc
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• Qual a relação entre o subconsciente e teu trabalho?

Em 2015, em meio ao processo terapêutico, comecei a 
anotar uma série de pesadelos de que era acometida de 
forma recorrente e comprei outra câmera digital. Naquela 
ocasião, convidei amigos do campo da performance para 
representarem aqueles pesadelos que tanto me afetavam. 
Teve início, então, o meu primeiro projeto fotográfico, 
intitulado “Nascerdor”. Nesse projeto procurava enfatizar 
o tema da violência contra a mulher, visto que, nos meus 
pesadelos, esse era um dos temas mais recorrentes. No ano 
de 2018, após realizar uma vaquinha online e com ajuda de 
amigos consegui recursos para  participar do programa 
de residências autônomas da Associação Fotoativa. Na 
oportunidade, expandi a minha pesquisa sobre os pesadelos, 
para instituir uma coletividade através da escuta. Coloquei 
um cavalete em espaço público com a frase “Conte-me um 
pesadelo” e fiquei durante 15 dias realizando escutas, através 
de anotações em cadernos, o que me permitiu recolher o 
total de 150 histórias sobre pesadelos, bem como frases 
soltas daqueles que considerem como semi-depoentes, visto 
que soltavam frases de lembranças de pesadelos, mas não 
se dispunham a narra-los na integra. Na ocasião, muitos 
perguntaram se era uma pesquisa ligada à astrologia ou 
à psicologia e estranhavam se tratar de uma experiência 
artística. Realizei apenas dois ensaios ainda na cidade de 
Belém, uma vez que considerei a  escuta como primordial da 
experiência. 

• Tua produção é muito ligada à escuta de outras mulheres. 
Como esse contato com outras subjetividades compõe tua 
pesquisa em arte? 

Se antes eu realizava ensaios representado cada pesadelo 
individualmente, hoje eu os organizo em séries temáticas, 
ou momentos chaves; a exemplo dos pesadelos sobre a 
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perda do amor,  nos quais os depoentes narram que antes de 
serem abandonadas pelos seres amados, elas sentem uma 
vertigem, tenho realizado series de instantes antes da queda 
ou de situações anteriores à violência, series sobre o que os 
depoentes narram que sentem num sonho, numa espécie 
de inconsciente coletivo. Misturo as narrativas das mulheres 
depoentes as minhas experiências individuais.

Atualmente desenvolvo, séries com as técnicas da antotipia 
e cianotipia, para refazer alguns conceitos que herdei das 
minhas avós e da minha mãe, sobretudo o conceito de amor. 
Após alguns gatilhos entrei em outro processo depressivo, 
e busquei além das terapias online, me curar através do 
entendimento de amor que carrego e que me machuca, 
bem como a outras mulheres da minha família. Não procuro, 
portanto, uma verossimilhança do meu passado, mas borrar 
a fronteira entre ficção e realidade, visto que a memória em si 
é possível apenas acessar enquanto lacuna.

• Tu tens trabalhos em fotografia analógica e em cianotipia…
como o tempo de revelar - ver o que foi capturado é 
vislumbrado em sua poética?

Atualmente desenvolvo, séries com as técnicas da antotipia 
e cianotipia, para refazer alguns conceitos que herdei das 
minhas avós e da minha mãe, sobretudo o conceito de amor. 
Após alguns gatilhos entrei em outro processo depressivo, 
e busquei além das terapias online, me curar através do 
entendimento de amor que carrego e que me machuca, 
bem como a outras mulheres da minha família. Não procuro, 
portanto, uma verossimilhança do meu passado, mas borrar 
a fronteira entre ficção e realidade, visto que a memória em si 
é possível apenas acessar enquanto lacuna. Gosto de testar e 
esperar o tempo da formação da imagem que os processos 
alternativos possibilitam.
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• Aliás, com o possível uso dos processos digitais, porque 
utilizar recursos analógicos? 

O analógico mantém uma intima relação com o artesania, 
me permite tocar e escolher tipos de papeis, compor imagens 
com duas técnicas diferentes no mesmo suporte.O analógico 
se aproxima do pictórico e me permite criar uma imagem 
única, por meio da revelação solar ou com pigmentos de 
plantas.

• Além das imagens, tu utilizas o texto. Nos conta sobre o teu 
processo criativo e como tu acolhe e escolhe as diferentes 
possibilidades de expressão. 

Em Lisboa tive a oportunidade de aprender com outros 
artistas, aprender sobre a poética, aprender sobre o mundo, 
me deslocar como artista, reinventar a minha poética, mas, 
principalmente, escutar essas outras fotografas artistas, suas 
vozes e poéticas, para juntas construir novos caminhos, nessa 
área que por tanto tempo ficou sobre o domínio de homens 
brancos em sua maioria. A arte é entreolhares. Gosto de 
olhar e num jogo dialético também ser vista, para que juntas 
as mulheres, e as palavras que me dizem nas escutas online, 
gritar sobre as nossas questões coletivas e individuais. 
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Conte-me um pesadelo 
Li Vasc
Fotografia analógica
2018
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Estafa
Mailyne Rodrigues
Escultura e fotografia 
2021
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24 anos
Porto Alegre - RS

Artes visuais 
(UFRJ/2018)
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Mailyne Silva Rodrigues, 24 anos, natural de 
Porto Alegre, atualmente reside em Pelotas - 
RS. É graduanda em Bacharelado em Artes 
Visuais pela Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL). A arte de algum modo sempre fez 
parte de sua vida, quando criança já fazia 
muitas coisas relacionadas com arte e 
moda também. Através da arte consegue 
expressar tudo o que sente e pensa, e isso 
lhe faz muito bem. Arte é vida!

Mailyne Rodrigues
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• Pintora, desenhista, escultora, modista, fotógrafa, modelo… 
O que não te faltam são experimentações. Mas o que é tão 
urgente na tua expressão? 

O que é tão urgente na minha arte é toda forma de expressão 
que tento passar de acordo com o trabalho.

• Podemos dizer que tua produção é uma espécie de 
collage, onde diversos objetos cotidianos e corriqueiros 
são agenciados para uma expressão. Como tu reúne esses 
objetos? Nos conta um pouco sobre seu processo criativo. 

Sobre meu processo criativo, eu tento trabalhar com 
materiais que tenho em casa e encontro na rua, também 
usar objetos do cotidiano e transformá-los em arte é o que 
mais gosto de fazer no momento. Sempre trabalho com 
diversos materiais em busca de uma nova experiência e 
assim aprender cada vez mais sobre arte. Desenhar é algo 
que eu faço muito, onde vou sempre levo um caderninho, só 
de olhar pra ele eu já imagino ele criando pernas e fugindo 
de mim, risos…Gosto de me expressar através das palavras 
e escrevo muitas poesias, pois me sinto um pouco mais 
tranquila.

• Muitos de seus trabalhos não são intitulados. Isso é 
proposital? Por que não dar nome às obras?

Sobre meus trabalhos não serem intitulados, eu trabalho em 
aberto a diversas possibilidades e isso faz com que eu deixe 
ao entendimento do público para que eles possam fazer 
suas próprias interpretações.

• Como tua múltipla produção modifica e posiciona seu 
pensamento sobre a arte e sobre o mundo? Pensar arte 
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para quê? 

Meu pensamento é uma loucura e ninguém me segura, 
pois eu vivo, respiro arte onde é que eu esteja posso estar 
conversando com alguém ou não mas boa parte de mim está 
pensando e vivendo a arte, eu olho pra cidade, pras pessoas 
e vejo arte, olho pras nuvens e enxergo arte. Tento extrair o 
máximo que posso de todas as dificuldades que enfrento 
para transformar. Pensar na arte, para mudar o mundo, mas 
não adianta só pensar, tem que fazer e acreditar.

• Como a arte te acolhe por inteiro?

A arte me acolhe por inteiro sempre, ela me transforma eu 
consigo me sentir mais leve e tranquila, eu costumo dizer que 
quando faço arte eu estou em outro mundo.
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Menino Operário
Nanquim sobre papel 
Filipe Neves
70x100 cm
2018

Sem Título
Bruno Benedicto
Esmalte acrílico e spray sobre 
painel de madeira
50x70 cm
2020
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Filipe Neves, Artista Plástico, nascido em 2 
de abril de 1971, natural de Paris-França com 
nacionalidade portuguesa, formado pela 
Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto – Portugal, atua na área de Artes 
Plásticas trabalhando principalmente com a 
linguagem do desenho, pintura e escultura 
e a maioria de suas produções concentra-
se no tema da “Sociedade Contemporânea” 
e sobre “O Homem e a Máquina”.

Realizou escultura pública em bronze em 
Portugal, foi convidado a representar a 
cidade de Maringá na IMIN 110 - Imigração 
Japonesa e suas obras puderam ser vistas 
em algumas exposições no Paraná.

50 anos
Marialva - PR

Artes plásticas
(Porto - Portugal/2001)

Filipe Neves
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• Como se descobriu Artista? 

Eu fui descobrindo pouco a pouco desde pequeno, ainda no 
infantário e na minha adolescência. Pouco  mais tarde escolhi 
um curso técnico e profissional, Artes Gráficas, pela paixão 
pela publicidade. Depois  fui para a Faculdade de Belas Artes 
continuar a minha formação em que fiz o curso de Escultura 
na  cidade do Porto em Portugal, em que foi concluído em 
2001. 

 
• Qual a diferença de ser artista em Portugal e no Brasil? 

No Brasil não percebo muita interação entre os artistas locais, 
pois parece que a arte no Brasil se fixa  mais nas capitais pelo 
nível financeiro parecer maior. As cidades menores no interior 
do Brasil estão  desfavorecidas a nível Artístico. Quando fiz 
uma exposição numa cidade pequena no interior, senti a  
“fome” artística e também a ideia que nas cidades maiores 
teria uma comercialização melhor da arte. 

Os governantes municipais não incentivam a arte, querem 
reduzir gastos na área cultural,  desenvolvendo noutras áreas 
em que a cidade precisa. 

• Além do desenho tem escultura. Como sua produção 
nesses dois formatos se  relacionam? 

Esses dois formatos se relacionam como uma extensão 
pelo seu suporte ou materiais utilizados. Na  escultura estou 
trabalhando com resinas e com metais sendo uma técnica 
mista. No desenho estou  trabalhando com tinta nanquim, 
como também já trabalhei com grafite (lápis) e tinta acrílica 
na minha  primeira coleção produzida no Brasil. Em que 
participei também com essas obras numa exposição em  
Londres. 
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• Quem são esses personagens que você retrata em sua 
obra? 

Os personagens representam a sociedade, na qual vivemos. 
São desde crianças até adultos, com uma  variação de 
sentimentos para o observador contemplar e fazer a sua 
interpretação sobre a obra  exposta. Como a criança percebe 
o mundo e o homem na sua própria “essência”, construção 
do seu  próprio Eu.

• Além da expressividade da textura. O teu trabalho tem uma 
visão crítica.  Como o desenho movimenta teu pensamento 
sobre o mundo? 

A expressividade ajuda a definir a “Sociedade”, o qual desejo 
descrever o mundo em que vivemos. A  forma ou imagem 
represento duma forma figurativa que pode se transformar 
rapidamente em  elementos abstratos pela sua ampliação 
dum pedaço do trabalho. Porque como em Portugal tem  
movimentos fortes de abstracionistas, quis representar o 
figurativo com o abstrato, com o  experimental e no fundo fui 
encontrar novas formas de representar em que me sugerem 
uma  Instalação bidimensional “2D”. Antes tinha em Portugal, 
uma forma mais narrativa com várias partes de desenho 
espalhados pelo suporte da folha em que narrava uma 
história junto com o conceito. 

• O grande formato dos teus desenhos parece requerer a 
tensão a cada detalhe. O que  faz parte da tua obra, mas 
não está expresso em teus traços? Como esses grandes  
formatos permitem a imersão do espectador? 

Sempre fiquei interessado pelo “nem sempre o que vejo e 
objetivo” ... Como “Duchamp” faz com uma  obra do cachimbo 
dizendo: “Ceci n´est pas une pipe...” Tradução: “Isto não é um 
cachimbo”. 
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É uma obra em que a imagem do cachimbo virou abstrata 
pela frase feita sobre a obra, faz o  observador pensar. 
Nem sempre o que o desenho pode ser óbvio, posso estar 
a representar  sentimentos ou rituais ou algo mitológico. O 
meu desenho é como que fosse se modelando cada obra  
produzida, como algo em movimento representando o 
homem e a máquina. A vida é muito instável,  temos que 
nos modelar constantemente... 
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25 anos
Ribeirão Preto - SP

Grafiteiro, Pixador, 
Desenhista

Bruno Benedicto desenha desde pequeno, 
mas por ser nascido em zonas periféricas 
começou a trabalhar cedo para ajudar 
nas contas de casa e se distanciou dos 
desenhos. Aos 22 anos, deixou seu trabalho 
registrado, e teve seu retorno ao desenho: 
desenhava na rua, tanto pessoas como 
qualquer movimentação ou patrimônios 
que lhe interessava retratar.

Assim, começou a frequentar a museus, 
galerias e a adentrar no meio da Arte 
Contemporânea, um mundo que ainda não 
conhecia e que mudou sua visão sobre 
tudo.

“A arte me escolheu e me deu liberdade 
para ser quem sou. Minha maior vertente 
e código de conduta é manter minha 
identidade e viver as varias movimentações 
artísticas pelo resto da vida, independente 
das circunstâncias. “
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• Como foi seu percurso com a produção de arte? Quando 
você sepercebeu artista? 

Desde criança eu me percebi artista, e com o tempo minha 
produção amadureceu de forma natural conforme obtive 
contato com o cotidiano da arte contemporânea em museus 
e documentários. A arte se tornou meu refúgio e a libertação 
de minha explosão de identidade, ensinou que o erro é acerto.

• Tuas pinturas e desenhos imprimem muito do movimento 
do corpo, do próprio gesto. Como o cotidiano implica sua 
produção?

Minha pesquisa declara por si só algo além do real, que 
desmonta o cotidiano comum, com inspirações livres como 
uma dança corporal com expressões singulares.

• Além de desenho e pintura, tu te expressa a partir da 
fotografia. Como essas múltiplas possibilidades compõem 
a tua poética? 

Deixo como código de conduta principal na atualidade, usar e 
abusar de toda forma expressiva frente ao meu olhar criativo.

• Como a rua influencia sua arte? 

A movimentação urbana, a linguagem suja, as diferenças 
sociais, políticas, são vivências que move minha vertente de 
felicidade e indignação, e que se molda naturalmente em
cada grito visual em minhas criações.
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Identidade
Nanquim sobre papel 
Filipe Neves
100x70 cm
2018
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Frequência Insana
Eric Machado
Gesso e tinta acrílica 
sobre madeira. 
60x138 cm
2021

Vícios vitalícios
Eric Machado
Gesso e tinta acrílica 
sobre madeira
42x56 cm
2020
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36 anos
Estiva Gerbi - SP

Artes visuais 
(UFRJ/2018)

Erik Machado é um Arte educador, artista, 
produtor e ativista da educação. Natural de 
Mogi Guaçu, SP, onde atua.

Vê na arte e cultura a linguagem e 
meio onde manifestar suas opiniões e 
sentimentos acerca do mundo, do país e 
do ambiente em que vive. Acredita também 
que a arte é um mecanismo de mudança 
de paradigmas, um farol da realidade e 
objeto de critica social.

“Se a minha arte não provoca reflexão, 
não deixa confuso ou ofende (a quem se 
deve) de algum modo, não tem serventia 
nenhuma. O que produzo é para provocar, 
fazer pensar, e não ser somente ornamento 
para parede” Diz o artista, quando 
perguntado sobre sua produção.

Utiliza, hoje, uma técnica mista entre 
gesso gravado e tinta acrílica, sobre 
placas de madeira ou compensado, estas 
encontradas pelas ruas da cidade, onde 
se usa de palavras e imagens para, em 
conjunto, apresentar um contexto, um grupo 
de ideias que se complementam, passando 
por variados temas. Erik é, sobretudo, um 
artista brasileiro, e, nessa condição, um 
lutador constante.

art
ista

Erik Machado
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• Tu és professor, artista e ativista. Como teus caminhos na 
arte, na escola e na rua se entrelaçam?

Todas as minhas ações convergem na arte que produzo, bem 
como tudo que produzo é fruto direto destas ações, e também, 
das experiências humanas e sócio/políticas que transcorrem 
durante minha vivência. Meus caminhos são resultantes uns 
dos outros e coexistem, se alimentando mutuamente e sendo 
formados pelas experiências e caminhos que surgem ao 
cursar do tempo.

• Qual a importância do coletivo no teu trabalho?

Meu trabalho é um reflexo da realidade que me cerca, de 
minhas observações sobre essa realidade, a sociedade e tudo 
o mais que abarca esses conceitos.  Atuar em associações 
e coletivos é importante por me colocar em contato com 
toda a sorte de situações, reflexões, problemáticas, pessoas 
e ideias, conferindo bagagem crítica e experiências que 
desencadeiam, eventualmente, em algum trabalho ou obra 
de arte 

• Tuas obras possuem múltiplas camadas, que começam na 
escolha das madeiras, preparo e depois pintura. Nos conte 
um pouco sobre esse processo. 

Todas as superfícies utilizadas nos trabalhos são placas de 
madeira, compensado ou MDF reutilizadas, encontradas nas 
ruas ou informalmente. Essas placas são tratadas e recebem 
uma camada de látex branco, depois massa acrílica, onde 
são feitas gravações. Após a secagem, é iniciada a pintura 
com tinta acrílica, em várias camadas até o verniz de 
finalização.

• O trabalho é centrado na figura antropomórfica, gravada 
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sobre a massa acrílica. Palavras de ordem, frases e símbolos 
que dão base ao tema proposto são também gravadas, 
sendo o fio que define o resto da obra. Essa seria a primeira 
camada.

A segunda camada é o fundo, a cor determinante, igualmente 
dependente e concomitante a temática. Nessa fase são 
inseridas expressões, verbetes, trechos de pensamentos, 
desenhos e insígnias que sustentam o ideal da obra.

Na terceira fase, de finalização, são priorizados a figura e sua 
pintura corporal, palavras que devam vir em primeiro plano 
e conceitos chave do quadro, que atinjam diretamente o 
espectador, no seu primeiro contato visual.

• Além de apresentar diferentes personagens, tuas obras são 
acrescidas de palavras. Como essas linguagens aparecem 
no teu processo criativo? O que vem antes?

Acredito que, para se expor uma ideia ou conceito e conseguir 
chegar a comunicação integral com quem se relaciona com 
a minhas obras, todas as linguagens são válidas e passivas 
de utilização. 

Na minha arte, as palavras servem de complemento as 
imagens, e, as imagens, de base as palavras, formando 
um todo, um conceito único oriundo de vários elementos 
que singularmente tem valores independentes, mas juntos, 
formam uma só ideia

• O que tua arte quer provocar? O que ela quer acolher?

Para mim, a arte tem de provocar alguma reação no 
expectador, seja ela de deslumbramento, de contemplação, 
de admiração ou mesmo de asco, repulsa, de indignação. 
Deve levar ao pensamento crítico (autocrítico, as vezes), à 

reflexão, a análise e principalmente: retratar o seu tempo. Ser 
um espelho da sua época, um termômetro. 

Não acredito na arte meramente decorativa ou vazia de 
conceito, que não represente mais do que é visível. A arte 
deve ser subjetiva, mas nunca passiva. Visto isso, minhas 
obras carregam a necessidade de serem analisadas com 
tempo, observadas, meditadas, esmiuçadas, pois é feita de 
fragmentos que devem ser montados, como um quebra 
cabeça. 

Agrada-me a ideia da visão do espectador parado, 
analiticamente, curioso. Descobrindo detalhes expressos 
na obra que passariam despercebido ao um olhar mais 
desavisado, sendo surpreendidos por uma frase que talvez 
ressoe por algum tempo dentro de suas memorias, ou que se 
transforme numa sinapse e ele carregue para sempre, como 
parte de si.

Com minhas obras quero provocar pessoas que precisam ser 
provocadas, abraçar e acolher a quem precisa ser amparado 
e ofender a quem mereça ser ofendido 
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A Orta acredita na arte-educação como 
um meio transformador da sociedade 
e por isso, convida crianças e adultos a 
exercitarem sua imaginação e movimentar 
suas certezas. 

Discute-se nos museus, galerias e 
universidades a importância da experiência 
e do processo para a arte contemporânea. 
Os artistas atuais fazem performance, 
colagem, escultura, fotografia e pintura 
com diversos materiais, … e mil e outras 
inventividades entendendo a pluralidade 
e a potência de estar atento, presente e 
inteiro na experiência criativa. Enquanto 
um movimento de atenção, a arte é 
também terapia e política, porque requer 
a imersão de corpo e mente para seus 
desdobramentos. 

Mas como a produção contemporânea 
que é plural, estética, ética e imersiva 
está chegando até nós? Onde está a 
arte contemporânea nas escolas? Como 
estamos incentivando nossos pequenos a 
criar novos processos, fórmulas e soluções?

Pensando em auxiliar crianças, pais, artistas 
e professores a encontrarem outras formas 
de fazer e refletir sobre arte, a Orta propõe 
esta seção intitulada carinhosamente 
Educativa. 

edu
cat

iva
Primeiramente te convidamos a mergulhar na exposição 
Aconchego, hospedada no nosso site -  ortagaleria.com 
-  e percorrer a seleção que apresentamos nesse catálogo, 
tentando entender as relações entre as obras e apontando 
algumas dúvidas, ideias e sugestões sobre as imagens, 
temáticas e situações criadas pelos artistas. Lembramos 
que nessa edição nosso tema é Aconchego, uma sensação 
de segurança e bem estar. E embora o aconchego seja tido 
com um sentimento simples, ele é cheio de possibilidades e 
percursos. 

Exposição vivenciada, te convidamos a se movimentar às 
vezes pela sua própria casa ou bairro, às vezes de encontro 
ao banal ou ao extraordinário para criar algumas pinturas, 
desenhos, colagens, costuras ou mapas. 

Os exercícios são apenas pequenas sugestões e devem 
ser adaptados para os materiais e espaços disponíveis. As 
atividades devem ser feitas com acompanhamento de um 
responsável, afinal, além dos resultados práticos, o processo 
de encontro é o grande segredo do aconchego. Que tal juntar 
a família ou alguns poucos amigos e pensar em algumas 
outras formas de ver as coisas?

Mãos à arte?
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3. Recorte o desenho a partir de seu contorno! Lembre de 
cortar as duas partes do tecido juntas! 

4. Decore a parte da frente e de trás desse tecido. Aqui, a linha 
e a agulha são como um lápis. Você pode ir desenhando 
sobre o tecido os detalhes de seu objeto fofinho;

5. Desenho decorado, é hora de unir a parte da frente e de 
trás de seu desenho! Junte as duas partes e costure o 
contorno exterior. Para um acabamento fino, costure pelo 
lado avesso e depois desvire o desenho; Não se esqueça 
de deixar um buraquinho para colocar o enchimento;

6. Contorno costurado, é hora de encher o finalizar! 
7. Brinque com seu novo desenho de pano! Que sentimentos 

você pode refletir nesse objeto?

Viva! Você deu tridimensionalidade a um desenho. Agora 
pense: Como é desenhar  sobre um tecido? E com a linha e 
a agulha? Quais foram as coisas boas desse desafio? Quais 
foram as dificuldades? 

Agora que você já sabe fazer desenhos fofinhos de pano, 
pode soltar a sua imaginação e experimentar muitas coisas. 
Experimente linhas e tecidos de cores, texturas e espessuras 
diferentes. Você pode usar o mesmo desenho, ou criar novos 
objetos. Outra opção, é utilizar botões, velcros, brilhos, tinta e 
o que mais você tiver em casa para decorar suas criações.

exercício 1

desenho de pano
Embora normalmente utilizemos 
desenhos, pinturas e esculturas 
como exemplos quando nos 
refermos à arte, à infinitos materiais 
e técnicas que podem nos ajudar 
a materializar nossas ideias. 

Em sua trajetória Mailyne 
experimenta diversos suportes 
para dar vazão às suas ideias. Na 
obra Estafa a artista apresenta 
uma cadeira de uma forma pouco 
comum. A cadeira Estafa é uma 
escultura maleável que pode ser 
moldada, montada e ajustada 
em posições impossíveis para 
uma cadeira comum como a que 
utilizamos em casa para sentar.  
Estafa é um estado de cansaço 
extremo e a obra feita com tecido 
e linhas reflete esse estado de 
esgotamento.

Te convidamos para junto com um adulto procurar 
experimentar costurar um objeto, talvez uma cadeira, uma 
mesa ou boneco. O que você tem em mente?

O que você vai precisar? Linhas coloridas, agulha, giz ou lápis 
para riscar no tecido, algum enchimento (caso você queira 
um desenho fofinho) e os retalhos de tecido que você vai 
utilizar. 

1. Selecione o tecido que você vai utilizar em duas partes 
iguais. Uma vai ser a parte da frente do desenho, e a 
outra a parte de trás;

2. Faça um esboço do desenho com giz sobre a parte da 
frente do tecido. Para facilitar, experimente primeiramente 
um desenho com geometria simples, sem muitas curvas 
ou reentrâncias;
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exercício 2

os mapas de 

comidas de rua

O que você acha de ir no 
parque e tomar um sorvete? Ou 
brincar na pracinha e comer um 
cachorro quente? Sua escola tem 
um pipoqueiro que te espera na 
saída?

Pollyana Mattana, em sua 
produção, investiga os muitos 
personagens que proporcionam 
acolhimento nos espaços 
públicos, vendendo um doce, 
uma comida e fazendo com 
que esses lugares fiquem ainda 
mais saborosos. Quais são as 
comidas que podemos encontrar 
passeando pela rua? Como você 
chega até esses lugares?

sua casa e a rua, praça ou parque que este vendedor 
oferece suas comidas gostosas, bem como para desenhar 
um pouco do que você encontra no percurso até lá.

Que legal! Agora você tem um mapa de sua cidade, que 
pode te ajudar a encontrar sua comida de rua preferida. 
Que tal desenhar um mapa para cada lugar na cidade que 
você gosta de ir? Talvez seja uma boa ideia convidar alguns 
amigos para um piquenique nesse lugar, o que acha?

O que você vai precisar? Papel e diversos lápis, canetas ou 
giz de cera.

1. Faça uma pequena lista elencando os lugares preferidos 
em sua cidade que você pode encontrar: sorveteiros, 
pipoqueiros, vendedores de algodão doce, cachorro 
quente, casquinha, tapioca, acarajé...o que mais tem por 
aí?

2. Você consegue se lembrar do caminho de sua casa 
até esses vendedores? Por onde você passa? Quem 
você encontra? Há algum ponto de referência? Se está 
com alguma dúvida, convide um adulto para fazer esse 
percurso. Não esqueça de usar máscara!

3. Faça um mapa contando onde fica sua casa, e onde fica 
esse vendedor. Não esqueça dos detalhes do caminho.  
Você pode usar o desenho e as cores para apresentar 
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exercício 3

colagem com 
elententos da 
natureza
De onde vem sua inspiração para 
criar? Nossos desenhos costumam 
retratar as formas e objetos do 
cotidiano. Costumamos utilizar 
linhas e formas geométricas para 
desenhar casas, crianças, flores, 
o sol. Mas se em vez de utilizar 
a geometria como inspiração 
utilizássemos a própria natureza? 

1. Faça uma excursão a um parque, praça, reserva ou até 
mesmo jardim e recolha diversos materiais como os já 
citados; Se você achar interessante, pode até mesmo 
fotografar alguns desses elementos para depois usar de 
referência;

2. Separe os elementos coletados de forma que você possa 
ver tudo o que está disponível;

3. Que paisagens e novas formas você pode montar com 
esses materiais? Aproxime eles, recorte, cole, junte, 
sobreponha e teste diversas variações e formatos. Você 
pode utilizar folhas para fazer o céu ou uma casa, galhos 
para fazer árvores ou pontes, terra para fazer um rio ou 
uma roupa. Solte sua imaginação! 

4. Gostou muito de um desenho criado? Cole tudo e espere 
secar;

5. Enquanto o primeiro desenho seca, que tal tentar outras 
composições?

Achou divertido? A natureza é cheia de novidades e 
variedades que nos possibilitam pensar além dos materiais 
e formas que costumamos utilizar para desenhar e pintar. 
Se você gostou muito dessa atividade, pode testá-la várias 
vezes, com excursões a diversas paisagens. Qual será o 
desenho que pode ser feito com os materiais encontrados 
perto da praia? E no alto de uma montanha? 

A artista Ana Gabiroba costuma encontrar referências para 
suas pinturas com saídas de campo de encontro à natureza. 
Nessas pequenas excursões, Ana registra por meio da 
fotografia as formas das folhas, frutos, da água, dos pássaros 
e de outros corpos que encontra. Essas fotografias, registros 
de uma natureza tão simples e ao mesmo tempo complexa, 
são o principal referencial visual e de sua experiência singela, 
a artista recorta e cria composições com as formas e 
registros que mais a marcaram.

Esse processo e o seu resultado são muito parecidos com 
um pensamento de bricolagem, que seleciona e recorta para 
depois compor. O resultado desse caminho às vezes é uma 
combinação incomum como é o caso da pintura apresentada 
pela artista na Coleção Aconchego, o Peixe Margarida.

Te convidamos a criar uma colagem utilizando elementos 
coletados em uma experiência perto da natureza.

O que você vai precisar? Tesoura, cola, folha para o suporte, 
galhos, pétalas, folhas de árvores,  terra, conchas, areia e 
outros materiais que você encontrar pelo caminho. 
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exercício 4

café da manhã 
Todos os dias realizamos diversas 
atividades rotineiras, como 
fazer as refeições, tomar banho, 
escovar os dentes e encostar 
a cabeça no travesseiro para 
dormir. Embora às vezes essas 
atividades pareçam banais, isso 
quer dizer sem significado ou 
valor, a nossa vida é rodeada 
de encantos e encontros, basta 
percebermos a importância de 
cada pequeno ato. 

dos objetos e alimentos no seu prato. Observe como eles 
estão dispostos na mesa. Observe a composição e posição 
desses objetos sobre a toalha. Aliás, tem alguma toalha? 
Você consegue dizer se tem alguma luz ou sol incidindo 
sobre os objetos? Há alguma sombra? Quem organizou os 
itens na mesa, porque será que isso está perto daquilo, o 
que está na frente do que?

2. Escolha o seu enquadramento e se você achar mais 
interessante mova os itens da mesa e organize a sua 
composição. Se você achar que há muitos elementos, 
selecione alguns. 

3. Vamos começar a desenhar? Trace primeiro o desenho 
das coisas que estão na frente, no que chamamos de 
primeiro plano. São as coisas que não estão sendo 
tapadas por outras. Desenho o contorno e alguns detalhes 
desses objetos.

4. Vá aprofundando seu desenho, desenhando as formas 
de outros objetos que estão em segundo ou até terceiro 
plano. No seu desenho é possível ver o que está na frente 
ou atrás?

5. Aos poucos, vá desenhando os detalhes dos produtos, e 
até mesmo da toalha, cadeira, ou outros elementos que 
aparecem na composição que você escolheu. Algum 
objeto possui um rótulo expressivo? Desenhe as figuras ou 
as marcas mais simbólicas;

6. Escolha cores que ajudem a apresentar sua refeição e 
pinte seu desenho. Qual a cor de cada alimento? E dos 
objetos? 

Incrível! Nessa atividade você desenvolveu sua atenção 
ao que muitas vezes é visto como banal. Lembre-se que o 
objetivo do exercício é prestar a atenção nos detalhes, e não 
fazer desenhos super realistas, por isso, se seu desenho não 
ficou tão parecido com a sua composição real, está tudo bem! 
O importante é aprender todos os detalhes de nossas cenas 
cotidianas. Que tal prestar atenção em outras atividades do 
dia ou até cômodos de sua casa? Quem sabe você possa 
parar alguns minutinhos antes de dormir e desenhar sua 
cama e travesseiros. 

O artista  Ricardo do Rosário apresenta em suas pinturas 
cenas comuns do nosso cotidiano como uma mesa posta 
com o café da manhã ou um vinho aberto prestes a ser 
tomado. Rosário utiliza a simplicidade do comum para nos 
proporcionar aconchego. Para o artista cada momento é 
único e precisamos apreciá-los com calma, dando valor 
para esses acontecimentos que apesar de tão comuns 
envolvem tantos fatores. Na arte, costumamos chamar de 
natureza-morta objetos comuns como a caixa de leite, uma 
cesta de frutas ou uma cafeteira cheia de café. Pintar essas 
naturezas pode ser algo surpreendente, além de ser um ótimo 
exercício de atenção e registro do cotidiano. Nesse exercício 
te convidamos a fazer uma pausa e olhar para a comida do 
seu prato, o líquido do seu copo ou ainda a cor de algum 
alimento.

Que tal nos demorarmos um pouco mais durante uma 
refeição e fazermos um desenho de observação do que 
temos sobre a mesa?

O que você vai precisar? Material de desenho como papel, 
lápis ou tinta e um momento de calma  antes ou depois de 
uma refeição.

1. Durante uma refeição como o café da manhã, o almoço, 
um lanche ou o jantar, volte a sua atenção para a forma 
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pequenas, junte elas com fita, de forma a conseguir uma 
graaaande superfície para se expressar. Outra alternativa 
é utilizar caixas de papelão, você pode desmontar as 
caixas e usar como folhas, são um suporte mais resistente 
que o papel;

2. Selecione seus materiais de desenho e solte o corpo. 
Você pode ficar sentado e testar uma linha com a mão 
esquerda, por exemplo. Desenhe uma linha tão grande 
quanto seu braço alcança!

3. Que tal desenhar com o pé? Encaixe seu material entre 
os dedos e solte sua imaginação! Você pode desenhar 
objetos ou sentimentos. Que tal desenhar a felicidade? E o 
medo?

4. Faça uma pose esquisita, como ficar com as duas mãos 
e apenas um pé no chão. O que você consegue desenhar 
nessa posição? Invente  outras posições estranhas e teste 
os limites dos movimentos.

5. Que tal colocar uma música e desenhar uma dança? O 
legal é você soltar o ritmo, não se importe com o resultado 
final. 

Gostou da atividade? Desenhar em grandes suportes permite 
que soltemos nosso corpo e investiguemos outras formas de 
utilizar os gestos e materiais para criar. Nesse exercício, o mais 
importante é a brincadeira do percurso, embora o resultado 
também possa ser interessante. Que tal juntar mais folhas e 
testar outros suportes, movimentos, sentimentos e materiais? 

exercício 5

desenhando “errado”
Ainda quando somos muito pequenos, 
elencamos um lado do corpo para ser o 
lado “certo”. Os destros costumam utilizar 
o lado direito do corpo para realizar 
atividades que requerem  precisão 
como escrever, comer ou chutar, já 
os canhotos utilizam o lado esquerdo. 
Quando utilizamos nosso lado “certo” 
para realizar essas atividades, de certa 
forma garantimos que nosso resultado 
seja próximo do objetivo, porque nossas 
ações são quase intuitivas de tantas 
vezes que já as realizamos. Mas se tentarmos fazer essas 
mesmas ações com o lado “errado” do corpo, o que acontece? 
Normalmente, por não termos treinado a habilidade do lado 
que usamos menos, a linha sai torta ou tremida, o garfo erra 
a boca e  bola vai pro lado contrário. 

Mas ufa! Na arte não existe certo e errado e nem sempre 
fazer as coisas com precisão é a forma mais curiosa de 
fazê-las.  Em suas obras, por exemplo, Bruno costuma fazer 
pinturas abstratas de seus gestos, experimentações e ideias, 
misturando expressões e materiais. Bruno não costuma se 
preocupar com o que é certo e errado, utiliza a arte para 
declarar suas vontades, danças, indignações e gestos.  

Que tal soltar o seu corpo e treinar diversos movimentos? 
Vamos investigar as possibilidades de desenhar com o lado 
e com os membros que você normalmente não utiliza?

O que você vai precisar? Material de desenho macios como 
giz, lápis de cor ou até tintas,  e um suporte maior do que 
você, como folhas coladas ou grandes, cartolinas ou jornais.

1. Prepare o suporte que você vai desenhar. É legal que ele 
seja bem grande, maior do que seu corpo, de forma que 
você possa ficar em cima dele. Se você tiver apenas folhas 
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