
Avulsos do Clube Hall



”Place Vendôme”, 
da série Desaudio, 2013

Pigmento natural 
sobre papel 100% algodão

50 x 70 cm 
 

Edição de 25
R$ 710 (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



"Monóculo Pantheon", 2017
Fotografia e caixa de acrílico

10 x 10 x 10 cm
 

Edição de 25
R$ 710

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".



“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
18 x 14,7 x 1,5 cm 

 
Edição de 50

R$ 800 (sem moldura)

O título da obra - Oxalis corniculata Homo - é o nome científico manuscrito em grafite na peça,  criado para esta  - uma junção dos
nomes científicos das duas espécies de seres vivos que estão ali representadas: a planta (Oxaliscorniculata) e o homem (Homo). O
carimbo com a inscrição: “Daninha?”  remete a uma marca ou certificado de garantia, porém ele não rotula, mas questiona - subvertendo
a ideia de carimbos e rótulos. Dentro desta poética, mais uma vez proponho ao espectador que se depare em uma situação sem
verdades e sem repostas absolutas.

ROSANA  PALAZYAN



"Cumbuca cheia e cumbuca vazia", 2017
Pedra sabão e  talco - 36 x 7 cm o díptico

Edição de 25
R$ 710

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."



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

9 x 8 (diametro) cm
 

Edição de 25
R$ 710

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".



"SSP" (seco sujo e pesado), 2016
Impressão em pigmento sobre papel arroz

 japonês e bambu, linha e papel de seda
75 x 60 cm 

 
Edição de 50

R$ 530

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



"PARANORAMAS I",  da série Arquivo-Morto, 2014
Jato de tinta sobre Impressão em papel 100% algodão
58 x 110 cm

Edição de 25
R$ 530 (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



 “Mão", 1989
Pigmento mineral

sobre papel de algodão
50 x 50 cm

 
EdIção 50

R$ 530 (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



MÔNICA NADOR

Sem título, 2016
Serigrafia sobre tecido

 70 x 70 cm
 

Edição de 25
R$ 440 (sem moldura)



"Manifestante", 2015
Cerâmica e tecido

8 x 4 cm
 

Edição de 50
R$ 440

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.


