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"Sem título", 2018
Serigrafia

35 x 25 cm
Edição de 65

R$ 440,00 (sem moldura)

DEDÉ LINS
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 Serigrafia
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Edição de 65

R$ 440,00 (sem moldura)

DEDÉ LINS



"Arco Jameh", 2013
Fotografia em papel algodão

45 x 30 cm – Ed. 50
R$ 530,00 (sem moldura)

RICARDO THOMÉ

Afegão mostra a curiosidade do fotógrafo em documentar ruas, rostos e sensações, como se tentasse resgatar memórias
ou descobrir o porquê de se sentir em casa. “O Afeganistão era como um segredo, jamais contei para ninguém sobre 
a minha enorme curiosidade por este lugar”, resume Thomé.



"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 (sem moldura)

LUIZ MAUDONNET



"Menina e Ria Negro" 2019
Impressão em jato de tinta

sobre papel Algodão
Hahnemühle

Ed. 50
30 x 30 cm

R$ 440,00 (sem moldura)

LUIZ MAUDONNET



"Coleção de Nuvens, 
Coleçãode Raios

 e Coleção de Estrelas", 2020
Garrafas 29 cm x 6 cm de
Diâmetro, 24 cm e 16 cm

Mesa 82 x 30 X 30 cm
R$ 2.060,00

CECÍLIA  WALTON

“Proponho a participação ativa do espectador na completude da obra.
Toda vez que você olhar para as garrafas vazias imagine sua própria coleção de nuvens, raios e estrelas”.



CECÍLIA  WALTON

"Normalmente lembramos dos utensílios, como pincel e espátula, sujos de tinta em um copo de requeijão no ateliê do
artista. Nesta obra, a artista valoriza estes objetos de criação dando a eles uma cor dourado, um copo de cristal, e um
aspecto de maior durabilidade pelo material usado".

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

25 x 18 cm
Edição de 15
R$ 2.060,00



CECÍLIA  WALTON

"Um sábado à tarde, 2013, gravetos em bronze e conchas em mármore. Tamanhos variáveis.Este trabalho, como muito da
artista, remete à memória e da lembrança de um sábado à tarde passado em uma praia. Este também conta com a participação
do espectador, que pode peças nas conchas e nos gravetos".

"Sábado a Tarde", 2014
Bronze e mármore

 ed. de 7
Tamanhos variados

R$ 2.600,00



JAQUES FAING

"Sem titulo", 2017
Backlight de fotografia

e aço galvanizado
30 cm / 70 cm

P: R$ 3.500,00
Edição de 15

 
G: R$ 6.200,00

Edição de 10
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