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"Da parte pelo todo", 2016.
Copo de plástico, tinta látex e rolinho, base de madeira

Dimensões: 9 x 8 (diametro) cm.  
Edição de 25.

R$ 2.600,00
 

R$ 1.250,00 

CINTHIA MARCELLE

"Da parte pelo todo" é uma série que Cinthia Marcelle vem realizando desde 2014, que consiste em um conjunto de
objetos pretos com marcas arquitetadas em tinta branca, materiais ordinários que remetem ao mundo da construção e do
seu processo de trabalho. A tinta é aplicada manualmente nas peças circunscrevendo uma linha reta, provocando assim
uma relação de ilusionismo entre figura e fundo, cheio e vazio, adição e subtração, presença e ausência, visível e oculto".



“Oxalis corniculata Homo”, 2014
Impressão com tinta de carimbo, garrafa de vidro e cortiça com sementes originais da

planta Oxalis Corniculata, sobre tecido algodão e foam board.
Dimensões: 18 x 14,7 x 1,5 cm.

Edição de 50.
R$ 1.250,00 (sem moldura)

 
R$ 800,00 (sem moldura) 

ROSANA PALAZYAN

"Oxalis corniculata Homo, é a primeira obra da série Multiplicação das Espécies, e dá prosseguimento à proposta de questionar e gerar
reflexão a classificações, definições e rótulos que transformam seres vivos em daninhas. Neste contexto de multiplicação de espécies e
dispersão de sementes, como parte integrante da obra, uma pequena garrafa de vidro que remete a coleções de sementes guardadas em
laboratório, contém em seu interior sementes originais da planta representada, e deixa transparecer pelo vidro a imagem de um ser
humano desenhada sobre o tecido, como se juntos fossem as sementes desta nova espécie. Se aberto este recipiente as sementes
poderão ser dispersas e nova multiplicação acontecerá".



"Manifestante", 2015
Cerâmica e tecido
Dimensões: 8 x  cm.
Edição de 50.
R$ 620,00 
 
R$ 350,00

GUGA FERRAZ

A rua é como uma extensão de seu ateliê, vista como uma arena, uma manifestação, onde a intervenção é o meio mais
utilizado pelo artista, questionando temas como a violência urbana, as relações entre indivíduos e a própria cidade.



Rochelli Costi 

"Cura". 1993/2015
Parafina e agulhas de aculpuntura

Dimensões: 4 cm cada.
Edição de 50.

R$ 1.250,00
 

R$ 800.00 

O coração deve ser um dos elementos mais representados em nosso inventário de signos.  Ele está em toda parte e
inclusive dentro de cada um de nós. Nos remete ao amor sacralizado e à paixão ardente. Representa nosso orgão vital e
o mais abstrato dos sentimentos. Foi baseada nessa ambiguidade que surgiu a idéia de juntar nesse trabalho o ex- voto
de parafina, usado na cultura cristã como oferenda por uma graça alcançada, e as agulhas de acupuntura que, através da
sabedoria oriental, amenizam as dores do corpo. Me interessam as associações aparentemente improváveis, pois elas
ativam novas sinapses, dando novas possibilidades ao que nos é familiar". Rochelle Costi



"Libélula" da série Rota Raiz, 2006 
Pigmento natural sobre papel 100% algodão

Dimensões: 60 x 60 cm
Edição de 25

R$ 1.250,00 (sem moldura)
 

R$ 800.00 (sem moldura)

PEDRO DAVID

"Uma coleção de fotografias realizadas durante inúmeras viagens solitárias através de estradas do norte do estado de Minas
Gerais. Em cada uma delas estive ocupado em dar corpo a imagens que existiam apenas em meus pensamentos. Imagens
latentes, criadas durante minha infância a partir de inúmeras e marcantes histórias contadas por meus pais sobre suas
andanças por tais regiões. As fotografias de Rota Raiz, são a interseção entre estas imagens mentais que me acompanham,
e a transformação por que passa o sertão contemporâneo, com toda a globalização que assola o mundo". Pedro David



”Place Vendôme”, da série Desaudio, 2013
Pigmento natural sobre papel 100% algodão 
Dimensões: 50 x 70 cm 
Edição de 25
R$ 900.00 (sem moldura)
 
R$ 620.00 ( sem moldura)

LUCAS LENCI

"Um homem que caminha pela rua na companhia de figuras que não se identificam num primeiro olhar. É um tapume de uma
obra de rua ocorrendo na Place Vendôme em Paris.  Esta imagem faz parte do livro do artista intitulado Desaudio". Lucas Lenci



 "PARANORAMAS I", da série Arquivo-Morto, 2014
Jato de tinta sobre Impressão em papel 100% algodão

 Dimensões: 58 x 110 cm 
Edição de 25.

R$ 900,00 (sem moldura)
 

R$ 620.00 (sem moldura) 

ÍRIS HELENA

"Panoramas da cidade são impressos sobre cupons fiscais de consumo pessoal. Essas notas adulteradas são deveras ruidosas,  já
deslocadas do seu contexto inicial, se também deslocadas de sua escala natural, reimpressas com tecnologia fine art, a fim de, impedir
o desaparecimento da informação contida no recibo e questionar a sua principal característica: a precariedade". Íris Helena



"SSP" (seco sujo e pesado), 2016.
Impressão em pigmento sobre papel arroz japonês e bambu, linha e papel de
seda. 
Dimensões: 75 x 60 cm 
Edição de 50.
R$ 800,00 
 
R$ 440,00
 

LÚCIA KOCH

"SSP (seco sujo e pesado) é um pipa feito para o céu de São Paulo. Os gradientes impressos em materiais translúcidos tem
sido criados desde 2004, quando a artista instala uma enorme lona degradê, tensionada nas vigas e colunas de concreto do
Paço das Artes, cobrindo sua entrada. A obra "Degradê SP" era justamente inspirada na transição de cinza-chumbo para
azul-celeste no horizonte de São Paulo nos meses super poluídos de inverno. Desde então estes campos retro-iluminados de
cor-atmosfera são inseridos em contextos e lugares diversos como as obras em tecidos e sombrinhas feitas anteriormente em
Nagoya (Japão), ou cortinas cercando um pátio abandonado em Córdoba (Argentina)". Lucia Koch



"Cumbuca cheia e cumbuca vazia", 2017
Pedra sabão e  talco.

36 x 7 cm o díptico
Edição de 25.

R$ 1.250,00
 

R$ 800.00 

LAURA BELÉM 

"O múltiplo é composto por duas peças de pedra sabão em formato de tigelas, sendo uma vazada e a outra maciça. O
título relaciona o trabalho ao recipiente ou tigela fabricado a partir do fruto da cuieira, além de jogar com a idéia do cheio e
do vazio. Decorrente da série “Histórias Curtas (Natureza Morta)”, a artista visitou oficinas tradicionais de pedra sabão nas
proximidades de Ouro Preto e coletou peças utilitárias que haviam sido descartadas pelos artesões, por estarem
quebradas ou inacabadas. À coleta e seleção das peças seguiu-se um procedimento de cobertura e fixação do talco da
pedra sabão nas mesmas, a fim de enfatizar a ação do tempo. As peças descartadas interessam à artista uma vez que
não cumprindo o seu papel funcional, passaram a revelar um potencial escultórico peculiar."



"Sem título", 1984
Água forte 2 cores, papel Arjomari

 Dimensões: 50 x 70cm
Edição de 30.

R$ 3.500,00 (sem moldura)
 

R$ 1.250,00 (sem moldura) 

ANTÔNIO DIAS

Trabalho produzido em Toscana na Itália em 1984, no mesmo estúdio que usou salvador Dalí.



"Sem título", 2016
Serigrafia sobre tecido
 Dimensões : 70 x 70 cm 
Edição de 25.
R$ 900,00 (sem moldura)
 
R$ 620.00  (sem moldura)

MÔNICA NADOR

"Esta obra existe em 2 cores: um mesmo desenho no fundo beige ou no marron. Esta é uma das questões que Nador,
não apenas as relações entre áreas, formas e cores, mas também um jogo de relações entre figura e fundo, que
justapostos exploram as cores e suas dimensões, criando simetria e ritmo".



"Sem título", 2016 
Latão com banho de ouro

Dimensões: 15 x 15 até 100 x 100 cm 
4 Parafusos que serão colocados na parede, na forma de quadrado ou retângulo

em dimensões variadas 
Edição de 25
R$ 1.250,00

 
R$  800.00 

LAURA VINCI

"Quatro pregos dispostos na parede em dimensões desejáveis, pontuando os vértices de um quadrilátero, de 1m x 1m , 25 cm x 25 cm
ou qualquer outra medida, delimitando um espaço vazio entre eles, criam um lugar de repouso e silêncio. Um instante reflexivo para o
olhar". Laura Vinci



"Monóculo Pantheon", 2017
Múltiplo composto por fotografia e caixa de acrílica 
Dimensões: 10 x 9,4 x 9,8 cm 
Edição de 25.
R$ 1.250,00
 
R$ 800.00

MARCIA XAVIER

"Caixa preta com uma lente no topo e imagem na base. Apontando o monóculo contra a luz, revela-se uma mão que toca
o furo do tento de Pantheon. Sua pesquisa artística tem foco no fenômeno do deslocamento da imagem no espaço e sua
distorção. Cria esculturas, aparelhos e dispositivos ópticos que convidam a participação do espectador e induzem ao
desequilíbrio visual".



 “Mão", 1989
Pigmento mineral sobre papel de algodão

50 x 50 cm 
Ed: 50

R$ 900,00 (sem moldura)
 

R$ 620,00 (sem moldura)

ARMANDO PRADO

"Fotografias representando mãos, são um capítulo importante na história da foto . Os pintores sempre tiveram dificuldade
em representá-las. Os primeiros fotógrafos como Nadar, Julia Margaret Cameron, Stieglitz..., perceberam que, depois do
rosto, as mãos são a parte mais reveladora do corpo humano. A fotografia revelou-se o instrumento perfeito para a
exploração visual do corpo humano; inclusive as mãos". Armando Prado



 "Pregos em Repouso", 2014Madeira e prego
Dimensões: 25 x 35 cm
Edição: 50
R$ 900,00
 
R$ 620,00

FELIPE COHEN

"Nos trabalhos de Felipe Cohen, o contingente ganha espessura matérica, torna-se procedimento escultórico. Tal dispositivo detecta o
valor preciso destes acidentes (a dobra imperfeita de uma caixa determina o contorno do granito, o vento desenha a linha do horizonte
ou faz um vórtice galáctico), mas não os efetiva indiferente ou espontaneamente, singrando a tessitura de sua invenção visual ao longo
da história da arte. O ar se faz sólido, o vazio equivale ao cheio. O trabalho evidencia a consciência de não mitificar suas descobertas: na
inversão em que o material nobre se mostra dependente de outro precário para a consecução de seu volume, suas obras assinalam uma
anti-hierarquia da forma, ainda que pela sua emblemática e límpida enunciação". Guilherme Bueno 



    “ Secreto” , 2014 Técnica Mista 
Dimensões: 10 x 23 x 17 cm 

Edição: 50
R$ 900,00

 
R$ 620,00

NAZARENO

A obra "Secreto" exibe em sua estrutura plástica uma pequena caixa metálica com alça e uma fechadura/segredo acompanhada de um
código e instruções que possibilitam a sua abertura a partir de uma sequência numérica combinatória a qual deverá ser manuseada com
a devida precisão.
Uma vez aberta a obra exibe em seu interior uma variedade de objetos próprios ao vocabulário do artista. Cada cofre guarda segredos,
que diferentes ou ainda semelhantes, sempre variam em quantidades e intensidades, são esses por vezes resíduos de memórias ou
mecanismos associados a resgates simbólicos.
"Cresci em contacto com diversos cofres e como era naturalmente curioso, era fascinado pela ideia de conseguir abrir aquelas caixas, de
conhecer seus segredos, de possuir as maravilhas encerradas em seus interiores..."
O que temos aqui na verdade é uma generosa partilha, pois ao distribuir esses cofres Nazareno disponibiliza ao público uma fração de
seu inventário afetivo.



"Coffee Break", 2014
Porcelana, estanho e mármore
 10 x 25 x 25 cm
Ed: 50
R$ 900,00
 
R$ 620,00

MARTA JOURDAN

“Questões essenciais para a leitura do trabalho de Marta Jourdan podem ser esclarecidas a partir de um pano de fundo comum, situado
na difusa fronteira entre o instantâneo e o instante – em que o instantâneo cristaliza átimos de segundo em imagens totalmente
apartadas dos fluxos dos quais foram extraídas... o instante que, recortado pelo afeto e pelo entendimento (entre centenas de outros
instantes que se entrecruzam a cada segundo do cotidiano), passa a integrar o fluxo subjetivo da experiência pessoal de cada um. Marta
não quer dar forma permanente à matéria sólida. Ela cria, inversamente, máquinas voltadas para a alteração de estados físicos da
matéria, caso da liquefação da solidez do estanho e sua reconversão, pelo esfriamento, em sólido ou da água do vapor”. Fernando
Cocchiarale no texto Esculturas do Instante



 “Cacha”, 2013
caixa de madeira, copo de cachaça e lenço masculino

8 x 16 x 6 cm - ou variável
Ed: de 50

R$ 620,00
 

R$ 440,00

NINO  CAIS 

"Nino Cais vê o mundo com um olhar atento, descobridor e inquieto, como olham as crianças e os estrangeiros. Os pequenos rituais que
regem os relacionamentos entre as pessoas o fascinam. A maneira como elas arrumam suas casas, tomam café, conversam sobre o
que passou na TV, saúdam os amigos... essa superfície é para ele um jogo cujo objetivo é descobrir se a mesma encerra alguma
essência ou apenas encobre o vazio. Nela, ele brinca de ora submergir, ora apenas observar, com curiosidade e até ironia. A ideia de
que arte é uma maneira de olhar, em Nino Cais realiza-se completamente. Suas 'anotações' são os objetos e situações que ele combina,
cria e registra com total desprendimento sobre suporte e técnica. Para ele não há limite entre viver e fazer arte. Diverte-se com a
confusão que certos arranjos em sua casa geram em seus visitantes: "isto está aí por acaso, ou é uma obra?". Que diferença faz?"



 "Copo de artista", 2016
 Bronze e copo de vidro

 25 x 18 cm
Edição de 15
R$ 2.600,00 

 
R$ 2.000,00

CECÍLIA WALTON



"Coleção de Amor"2017
 Livro caixa 
 27 x 20 x  6cm   Edição de 9
 R$ 1.700,00
 
R$ 1.200,00

CECÍLIA WALTON



Sem titulo, 2017
Backlight de fotografia e aço galvanizado

30 cm ou 70cm Edição de 15 
R$ 5.000,00 P

 
R$ 3.500,00 P

 
R$ 8.000,00 G

 
R$ 5.600,00 G

JAQUES FAING



"Menino Balançando no Cipó & Rio Negro" 2019
Impressão em jato de tinta sobre papel Algodão Hahnemühle 308g
Ed. 50
30 x 30 cm
R$ 440,00
 
R$ 350,00
 

LUIZ MAUDONNET



"Menina e Ria Negro" 2019
Impressão em jato de tinta sobre papel Algodão Hahnemühle 308g

Ed. 50
30 x 30 cm
R$ 440,00

 
R$ 350,00

 

LUIZ MAUDONNET



"Arco Jameh", 2013
Fotografia em papel algodão
45 x 30 cm – Ed. 50
R$ 800,00
 
R$ 530,00

RICARDO THOMÉ


