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ARTISTAS PARTICIPANTES

Claudio Tobianga | Gabriela Noujaim | Helena Trindade
Jeane Terra | Jimson Vilela | Lais Amaral
Leandra Espírito Santo | Martha Niklaus
Martha Werneck | Patrizia D’Angello | Roberta Carvalho
Sani Guerra | Simone Cupello | Tiago Sant’Ana
Urbano Iglesias | Ursula Tautz | Yoko Nishio

COLECIONISMO, DESEJOS E ENCONTROS
Por Érika Nascimento

Dentre achados e intensos mergulhos, como numa busca por um tesouro escondido, um fio condutor tece intenções e as traduz
em memórias.
Descobertas de um dia à toa, ter a chance do encontro. O encontro com o sensível e um experienciar em outro tempo, outro ritmo.
Um convite ao desacelerar. Afinal, colecionar é oportunidade.
Como uma imersão em possibilidades, onde rotas mais ousadas e profundas são dadas, pode-se atingir caminhos mais sólidos
estando ancorados por roteiros-agentes que nortearão caminhos diferenciados para cada perfil de coleção.
Da figura de Mecenas do Império Romano ao colecionador contemporâneo, ambos assíduos por fomentar a produção artística,
por projetos audaciosos, encomendas de retratos, instalações e outras possibilidades que surgem ao longo do tempo, passamos
por diversos movimentos artísticos e formatos de colecionadores, assim como, uma construção de mercado de arte. Neste ato de
colecionar, uma rede de relações se forma: entre artistas, galeristas, colecionadores, curadores e outros agentes.
Colecionadores que permitem se afetar e mergulhar na produção artística. Um pesquisador incansável por novos tesouros. Colecionar arte é colecionar história, acúmulos de potências criativas. Colecionar é também preencher um vazio, dar sentido a um
desejo.
Por este viés, em abril de 2019, a galeria Simone Cadinelli Arte Contemporânea iniciou a campanha on-line “Novo Colecionador”,
buscando fomentar e estimular o colecionismo, selecionando obras de jovens artistas em plena ascensão de carreira. Assim como,
difundir a produção de arte contemporânea brasileira.

SODOMIA | 2014
Óleo sobre tela
30 X 40 cm
R$ 2.900,00

CLAUDIO TOBINAGA desenvolve através da pintura produz imagens em que um universo
distópico emerge de fotograﬁas coletadas das redes sociais e de imaginários periférico. Em
2014 iniciou uma larga produção em pequenos formatos de pinturas pbs u�lizando como
referência ícones pops e da cultura popular e ﬁguras históricas.

CLÓVIS | 2014
Óleo sobre tela
30 X 40 cm
R$ 2.900,00

GABRIELA NOUJAIM é formada em Gravura pela Escola de Belas Artes (UFRJ). A ar�sta vem
estruturando sua poé�ca a par�r do interesse pela imagem técnica construída a par�r de
vídeos, fotograﬁas, gravuras e instalação. Seu trabalho está relacionado aos laços e tensões
ancestrais indígenas da ar�sta. Ouroboros referencia a cobra mí�ca que come o próprio rabo.

OUROBOUROS | 2018
Serigraﬁa sobre papel
30 X 40 cm
R$ 2.500,00

CARTA A LYGIA | 2017
Escultura intera�va de estêncis de letra em
metal ar�culado po dobradiças e rebites.
Dimensões variadas
Tiragem: 50
R$ 2.000,00

HELENA TRINDADE é mestre em Linguagens Visuais pela UFRJ.
Desde a década de 90 trabalha com instalações, escultura, gravura, objetos, vídeo, fotograﬁa e performance. Aborda o espaço
urbano como um campo ampliado para a poesia visual. Um de
seus trabalhos é “Carta a Lygia”, uma escultura intera�va, tendo
como referência os bichos da ar�sta Lygia Clark, que possibilita o
público manuseá-la e escrever suas próprias cartas: uma poé�ca
da letra.

PAREDE ENCARNADA | 2018
Escombro e pó de pelúcia. Base em blocos
de concreto
37 X 40 x 14 cm (sem base)
R$ 9.300,00

JEANE TERRA é mineira, vive e trabalha no Rio de janeiro. Tem se
debruçado aos suportes da fotograﬁa, pintura, vídeo e objetos.
Sua pesquisa está atrelada na memória, fragmentos e destroços
de um tempo. Ao u�lizar escombros de casas e edi�cios como
objeto de trabalho, e reves�-los com peles de veludo, cria novos
sen�dos a matéria corpo-casa.

RS (série Lorem Ipsum) | 2015
Impressão jato de �nta e corte sobre papel
29,7 x 21 cm
R$ 3.800,00

JIMSON VILELA é doutorando em Poé�cas Visuais (ECA/USP) e
tem a palavra, a linguagem e a gramá�ca como parte da sua poé�ca ar�s�ca, assim como os suportes para tal: o livro e o papel.
Instalações, objetos e trabalhos bidimensionais são os principais
meios usados pelo ar�sta.

LAIS AMARAL, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense (2017),
co-fundadora do grupo Trovoa. Sua pesquisa está pautada nas prá�cas originárias, na escassez da vida e no estudo decolonial. Através da pintura constrói paisagens imaginárias, como
registro de experiências, numa tenta�va e necessidade de reconﬁgurar mundos possíveis.

DOMINGOS | 2018
Acrílica sobre tela
20 x 26 cm
R$ 1.200,00

CRICARÉ | 2018
Acrílica sobre tela
15 x 15 cm
R$ 1.200,00

LAPSO- da série Apagamento | 2017
Fotograﬁa performada.
Impressão em papel algodão e
moldura de acrílico.
R$ 5.500,00

LEANDRA ESPÍRITO SANTO é doutoranda em Artes Visuais
(ECA/USP), seu trabalho transcorre por diversas mídias, como
performance, fotograﬁa, vídeo, escultura e intervenção urbana.
Por meio de linguagem irônica e da repe�ção de padrões, a ar�sta
faz reﬂexões sobre nossos procedimentos co�dianos e na relação
com o corpo, iden�dade e máquina.

HORIZONTE NEGRO | 2015
Fotomontagem
Impressão pigmentada sobre papel algodão
27,5 x 137 cm
Tiragem: 4/20
R$ 4.700,00

MARTHA NIKLAUS, formada em Licenciatura em Artes, pela PUC-RJ, opera nas zonas limítrofes
dos encontros que se dão entre o individual e o cole�vo; entre o real absoluto da experiência
e as imagens que engendramos para ﬁxá-las; entre a memória como arquivo e rastro de nossa
humanidade e a possibilidade de um futuro utópico construído pela arte.

JAPAS | 2019
Impressão pigmentada sobre papel algodão
89 x 71 cm
Tiragem: 1/ 2 PA + 8
R$ 7.300,00

OÁSIS | 2017-2018
Série Pequenas Ofélias e Icebergs
Óleo sobre metal
30 x 20 cm
R$ 6.200,00

MARTHA WERNECK, doutorada (2012) em Artes Visuais (PPGAV-EBA/UFRJ). Suas inves�gações na pintura dialogam com a
fotograﬁa, a imagem digital e o feminino e suas tensões no
co�diano. Suas recentes produções da série “Pequenas Ofélias e
Icebergs”, u�liza o metal como suporte pictórico e nos revela
estados da consciência e inconsciência do indivíduo, abordando
também o conceito da melancolia como propulsor da descoberta
de si. Uma frágil, mas, muito bem deﬁnida, linha do horizonte
divide dois universos e nos perguntamos: é possível rompê-los?

O VERDE É A COR MAIS VERDE QUE EXISTE | 2019
Aquarela sobre papel
36 X 48 cm
R$ 4.900,00 (sem moldura)

PATRIZIA D’ANGELLO graduada em Artes Cênicas pela Uni-Rio e em Moda pela Cândido Mendes. Desenvolve sua poé�ca pictórica a par�r de imagens banais
do dia-a-dia, como natureza morta e retratos, inserindo elementos que causem estranhamentos, beirando ao cômico. Sua recente produção de aquarelas,
produzidas em visitas ao Jardim Botânico, nos permite observar uma série de natureza morta nos remetendo a série das Ninfeias de Monet e ao tempo que
a ar�sta residiu na França.

NENÚFARES | 2019
Aquarela sobre papel
24 x 32 cm
R$ 3.200,00 (sem moldura)

DESFRUTE | 2019
aquarela sobre papel
22 X 32 cm
R$ 3.200,00 (sem moldura)

ROBERTA CARVALHO realiza trabalhos no trânsito entre a imagem, a intervenção urbana, a
video-projeção e a videoarte, e desenvolve o projeto Symbiosis desde 2007, no qual suscita
questões iden�tárias e sociais, onde faces de ribeirinhos amazônicos são projetadas em
áreas verdes nas próprias comunidades em que vivem.

SUBMERSA | 2019 – Da série Projeto Symbiosis
Fotograﬁa. Pigmento mineral sobre metacrilato.
Projeção de imagem sobre vegetação na Ilha do
Combú - PA
150 x 85 cm
6 cópias + 2 PA
R$ 9.000,00

“COLÔNIA” | 2019
Óleo e �nta vinilica sobre tela
30x30cm
R$ 3.000,00

SANI GUERRA explora espaços públicos que
abrigam a Mata Atlân�ca, pesquisando material
histórico e seu entorno. A par�r desses estudos, cria
universos fantás�cos com referências e fragmentos
de memórias. “Colônia” é uma pintura inédita
realizada durante sua residência ar�s�ca na Colônia
Juliano Moreira e Museu Bispo do Rosário.

SIMONE CUPELLO se apoia no recurso da fotograﬁa e da imagem em um campo ampliado. O uso
não convencional de fotograﬁas apropriadas, vistas pela ar�sta como “resíduos tecnológicos" e
operadas em maços, aponta para onde a sua pesquisa se desenvolve: a materialidade da imagem
e, junto a ela, à questões antagônicas inerentes ao consumo de imagens, como tecnologia e
afetos, presença e virtualidade, exibição e privacidade, memória e esquecimento.

SEM TÍTULO – série Virtualidades Matéricas | 2018
Fotograﬁa
Impressão sobre papel algodão
60 x 34 cm
Edições 5 + 2 PA
R$ 5.400,00 (sem moldura)

SEM TÍTULO – série Virtualidades Matéricas | 2018
Fotograﬁa
Impressão sobre papel algodão
60 x 34 cm
Edições 5 + 2 PA
R$ 5.400,00 (sem moldura)

TIAGO SANT’ANA desenvolve pesquisas em performance e seus possíveis
desdobramentos desde 2009. Seus trabalhos como ar�sta imergem nas
tensões e representações das iden�dades afro-brasileiras – tendo inﬂuência
das perspec�vas decoloniais. O açúcar aparece com recorrência em seus
trabalhos recentes como uma tá�ca de aproximar o debate sobre colonização
com a atualidade, sobretudo, no que tange o racismo e a violência contra a
população negra.

REFINO #2 | 2017
Fotograﬁa
Pigmento mineral sobre papel de algodão
70 x 105 cm
R$ 6.000,00

REFINO #5 | 2018
Pigmento mineral sobre papel de algodão
22 x 30 cm
Edição: 5 + 2 PA
R$ 1.200,00

SEM TÍTULO | 2018
Escultura
Ferro e base de granito
21 x 17 x 14 cm
R$ 5.000,00

URBANO IGLESIAS é arquiteto e escultor, em sua larga trajetória
como arquiteto realizou diversos projetos em azulejaria entre
Brasil e Portugal, dentre eles, painéis em estações do metrô do
Rio de Janeiro. Suas obras fazem parte do co�diano carioca e suas
esculturas nascem com este olhar: do rigor e equilíbrio das linhas
arquitetônicas e da relação com o meio urbano.

SEM TÍTULO 2 | 2017
Fotograﬁa
Pigmentos minerais sobre papel fotográﬁco
10 x 15 cm
3 + P.A.
Registro Tania Bonin
R$ 1.300,00

URSULA TAUTZ desenvolve suas produções a par�r de
proposições mul�mídia: instalações, fotograﬁas, desenhos,
vídeos, objetos. Seus trabalhos envolvem a memória, o
tempo e espaço. As fotograﬁas aqui apresentadas é um
desdobramento da instalação “Frestas por onde muros
escoam” realizada no Jardim da Reitoria da UFF, composta de
duas pirâmides de terra, 60 vergalhões de latão e três cadeiras em madeira, que pertenceram à casa dos pais da ar�sta

SEM TÍTULO 1 | 2017
Fotograﬁa
Pigmentos minerais sobre papel fotográﬁco
10 x 15 cm
3 + P.A.
Registro Tania Bonin
R$ 1.300,00

SEM TÍTULO 3 | 2017
Fotograﬁa
Pigmentos minerais sobre papel fotográﬁco
10 x 15 cm
3 + P.A.
Registro Tania Bonin
R$ 1.300,00

BEM-TE-VI 1 | 2019
Óleo sobre tela
50 x 50 cm
R$ 6.000,00

YOKO NISHIO, doutora e mestre em Artes Visuais
pela Escola de Belas Artes- UFRJ. Começou a se dedicar ao tema da violência no doutorado, que teve
como objeto a análise de desenhos e inscrições nas
paredes de prisões e delegacias. Em sua série de
pinturas Bem-te-vi traz o objeto câmera de segurança, muito presente no nosso co�diano, ao lado de
imagens que representam certos controles dos
corpos.

BEM-TE-VI 4 | 2019
Óleo sobre tela
50 x 50 cm
R$ 6.000,00

ABERTURA
24 de julho, 2019 | 19h
EXPOSIÇÃO
25 de julho a 24 de agosto de 2019
Segunda a sexta - 11h às 19h

contato@simonecadinelli.com
www.simonecadinelli.com
Rua Aníbal de Mendonça, 171, casa 4 - Ipanema
Tel: +55 21 3496-6821

