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Foi na região da grande Lisboa que, em 2015, os artistas Renato Rodyner e Marco 
Monteiro criaram o Arte351. O nome, que faz referência ao prefixo telefónico de 
Portugal, foi pensado para representar a questão lusófona a partir da encantadora, 
histórica, cosmopolita e artística capital lisboeta. De 2015 a 2021, diversas ações 
foram executadas, de modo a valorizar artistas, com novas ferramentas de valor 
agregado no desenvolvimento de seus trabalhos.

Encerramos este ano de 2021, ainda sob a sombra de uma terrível pandemia e, com 
a esperança de que a crise está a passar. Embora a pandemia tenha impactado 
diversas áreas, em especial a do universo artístico, aos poucos a adaptação ao 
cenário pandêmico impulsionou ainda mais a utilização da maior aptidão do artista: 
a criatividade. Foi sob inspiração criativa que formatamos nossas exposições 
virtuais, no âmbito do projeto Habemus Artem. Nossa criatividade também fez-nos 
criar produtos e serviços que vieram valorizar e divulgar artistas e suas obras. O 
Artbook351 é um deles. O serviço apresenta um diferencial que oferece produtos de 
qualidade, com acessibilidade a artistas, para divulgação e valorização curricular de 
artistas participantes. 

Para além das novidades, o ano de 2021 trouxe um aprimoramento aos trabalhos e 
serviços oferecidos pelo Arte351 Magazine. Estivemos a participar, como veículo de 
imprensa e parceiro em diversos eventos e exposições de arte. Fizemos a cobertura 
jornalística de eventos emblemáticos da cena artística lisboeta e regional, a exemplo 
da renomada feira Drawing Room, pelo terceiro ano consecutivo. 2021 foi, sem 
dúvida, um ano de retomada e de projetos bem sucedidos. E isso só foi possível 
graças ao reconhecimento do público e da classe artística participante com o trabalho 
desenvolvido por toda a equipa Arte351, em especial a gerenciada pela diretora de 
comunicação Caroline Reis. São mentes dinâmicas que contribuem para o sucesso 
do Arte351 e reconhecemos a importância colaborativa de cada uma delas.

A nossa filosofia está pautada na busca evolutiva e aprimoramento de novas soluções 
e por isso queremos fazer mais e melhor em 2022. Por esta razão, estamos a um 
par de meses a planear um 2022 com inovação e novidades. Não anteciparemos 
novos projetos aqui porque sabemos o quanto somos observados e copiados pela 
“concorrência” - isso ressoa-nos como elogio - apesar das tentativas não conseguirem 
elevar o nível de excelência que entregamos aos nossos clientes. Contudo, podemos 
adiantar que há muita coisa boa para os artistas que já participam conosco, e ainda 
novas oportunidades para artistas que queiram fazer parte do nosso seleto grupo.

Esta edição nº1 do catálogo Artbook351 finaliza o ano com chave dourada. São 31 
artistas selecionados que apresentam seus trabalhos em nossas páginas. Todos com 
trabalhos de qualidade excepcionais, escolhidos a partir de conceitos estruturais da 
arte - seja pintura, gravura, desenho, fotografia e etc, numa diversificação de estilos e 
de técnicas. Nomes consagrados e desconhecidos convivem, nesta primeira edição, 
lado a lado, tendo como destaque suas obras. 

Seja bem vindo(a) a mais um Artbook351! Consuma sem moderação e até a próxima 
edição!!!
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UM
MUSEU-MONUMENTO
À BEIRA DO TEJO

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa (MAAT) trouxe 
uma nova era para a arte contemporânea em Portugal. O Museu 
mudou a skyline de Lisboa, recebeu exposições de altíssima 
qualidade e tornou-se uma atração essencial para quem visita a 
capital portuguesa.

Fotografia: Francisco Nogueira
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Sem dúvidas, Lisboa desperta algo mágico nas pessoas que a visitam. Situada 
na foz do rio Tejo e construída sobre sete colinas, a capital portuguesa está, há 
muito tempo, entre as capitais mais belas e poéticas do continente europeu. 
Nos últimos anos, a cidade de Lisboa tornou-se uma das mais aclamadas rotas 
turísticas com muita arte. Seja nas galerias, lojas, antiquário ou museus, Lisboa 
respira arte. Em 2016, a capital portuguesa inaugurou o MAAT, um museu de arte 
contemporânea com uma arquitetura singular e uma agenda de atrações dignas 
dos mais importantes museus do planeta.

O Museu foi criado no contexto da política de mecenato cultural pela Fundação 
EDP (uma instituição privada com estatuto de utilidade pública, sem fins lucrativos, 
criada pela EDP – Energias de Portugal, S.A. em dezembro de 2004). Em sua 
página na web, o MAAT se define como “…uma instituição internacional que se 
dedica a promover o discurso crítico e a prática criativa com vista a suscitar novos 
entendimentos sobre o presente histórico e um compromisso responsável com 
o futuro comum.” O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia vem exercendo um 
importante papel no cenário da arte contemporânea em Portugal, entretanto, um 
dos seus principais destaques se dá pela razão de sua belíssima arquitetura. 
Situado na frente ribeirinha da zona histórica de Belém, em Lisboa, o edifício foi 
desenhado pelo estúdio de arquitetura londrino Amanda Levete Architects (AL_A) 
e mudou a margem norte do Tejo a acrescentar um monumento arquitetónico ao 
skyline de Lisboa. O edifício do MAAT é uma obra de arte e arquitetura em si.

Fotografia: Francisco Nogueira
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Fotografia: FG+SG - Fotografia de Arquitetura

Fotografia: Marco Monteiro | mmonteiro.com

O Museu faz parte do campus da Fundação EDP, que 
possui uma área de 38.000 metros quadrados, onde 
estão a antiga central termoelétrica de Lisboa - edifício 
emblemático com estilo industrial e construído em 1908 - 
o MAAT e um jardim, projetado pelo arquiteto paisagista 
libanês Vladimir Djurovic, que liga os dois edifícios. O 
projeto do edifício do MAAT simboliza a história marítima 
portuguesa e o seu teto funciona como um miradouro 
sobre o rio Tejo - um dos locais mais incríveis para ver o 
pôr-do-sol em Lisboa.

O MAAT tornou-se um espaço emblemático com grande 
interesse artístico, arquitetônico e turístico. Se numa 
visita a Lisboa, houver tempo para visitar apenas um 
museu, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia é uma 
escolha fantástica, para além de situar-se relativamente 
próximo a outras atrações essenciais como a Torre de 
Belém, o Mosteiro do Jerônimos e o CCB. Então já sabe, 
se estiver em Lisboa, coloque o MAAT em seu roteiro.

Mais informações
MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
www.maat
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Sabia que são negociados, todos os dias, milhares de NFTs no valor de milhões de 
dólares? No primeiro trimestre de 2021, estima-se que cerca de US$2 bilhões foram 
gastos em NFTs. Os NFTs estão a mudar a arte, os jogos e o espaço dos colecionáveis   
digitais. Entretanto, será o NFT uma revolução no comércio de arte ou apenas uma 
moda? Para entender o impacto dos NFTs e como aproveitar essa tecnologia no 
universo das artes, é preciso primeiro entender o que são NFTs e como funcionam.

UMA VERDADEIRA REVOLUÇÃO 
ESTÁ A OCORRER NO UNIVERSO 

DAS ARTES, E O NFT É A 
PRINCIPAL RAZÃO.
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Os tokens não-fungíveis ou NFTs (em 
inglês Non-Fungible Token) são uma 
versão “tokenizada” de ativos (como 
um tweet, meme, arte, música, etc.) que 
podem ser negociados em blockchain - 
uma tecnologia de contabilidade digital 
pública por trás de criptomoedas (como 
Ethereum, Bitcoin e Dogecoin). Os NFTs 
são criptoativos colecionáveis exclusivos 
e foram criados em 2015.

Esses ativos digitais tornam-se um NFT 
quando aqueles que desejam vender 
seu trabalho se registram no mercado 
e gravam tokens digitais carregados 
e validados com informações no 
blockchain. Em seguida, eles listam 
suas peças para leilão em mercados 
NFT, semelhantes ao eBay, por exemplo. 
Cada NFT possui um código único como 
prova de propriedade no momento da 
compra.
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Qual é a diferença entre criptomoeda e NFTs?

Você pode notar que aqueles que investem em criptomoedas, provavelmente também 
se interessam pelos NFTs. Embora sejam construídos com uma programação 
semelhante e pareçam atrair o mesmo público, os NFTs e as criptomoedas não são a 
mesma coisa.

A maior diferença é o nível de fungibilidade de cada um. A criptomoeda, assim como o 
dólar de papel, são fungíveis. Isso significa que um Bitcoin pode ser trocado por outro 
Bitcoin da mesma forma que a nota de um dólar pode ser trocada por outra.

O NFT é um arquivo com uma assinatura digital única, de modo que cada NFT é 
diferente e, portanto, não pode ser trocado por outro por algum valor definido. Em vez 
disso, os NFTs costumam ser vistos mais como um investimento em arte, um ativo 
que, possivelmente, terá um valor agregado ao longo do tempo.

Por que os NFTs são tão populares?

Os NFTs têm chamado a atenção de artistas e de investidores há algum tempo. 
Entretanto, nos últimos dois anos, potencializados pela pandemia de Covid, os NFTs 
passaram a ter cada vez mais relevância e espaço. O boom dos NFTs tiveram início 
depois que um ativo digital de Pixel Art, da série Cryptopunk, foi vendido por mais 
de US $1 milhão. Enquanto alguns ficaram chocados com o facto de uma peça de 
arte digital valer tanto dinheiro, outros artistas perceberam uma nova oportunidade 
e entraram no mercado dos NFTs na tentativa de comercialização de suas próprias 
peças.

Consequentemente, houve uma explosão no mercado de arte digital com tokens não 
fungíveis. Os NFTs seguem sendo notícias por mudarem de mãos a preços alucinantes. 
Em um caso incomum de arte digital, uma pintura física criada pelo robô humanoide, 
conhecido como Sophia, foi vendida por cerca de US$700.000 como um NFT.

O mercado de NFT não é atraente apenas para quem deseja comprar, mas também 
para os próprios artistas. Muitos artistas digitais vislumbram um futuro no qual o NFT 
transformará o processo de comercialização e valorização da arte.
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Qual é o futuro dos NFTs?

Realisticamente, uma queda nos preços das NFTs é 
inevitável, à medida que um grande fluxo de novas NFTs 
entra nos mercados. Entretanto, o processo está em franco 
crescimento e tem alcançado relevância incontestável no 
mercado das artes. Mesmo que os NFTs de arte digital 
comecem uma tendência de queda, isso não significa o fim 
do mercado de NFT. Todos os dias vemos um novo player 
no mercado a expandir a definição do que é um NFT e a 
alcançar valores significativos com venda de arte digital.

Os NFTs entraram recentemente no mercado de jogos e 
estão a sacudir a indústria. Tradicionalmente, itens digitais 
são comprados para serem usados num jogo, contudo assim 
que todas as fases e níveis são finalizados, esses perdem 
importância. Com os NFTs, os ativos digitais à venda em um 
jogo pertencem aos criadores do jogo, e os jogadores que 
comprarem esses itens irão vendê-los como um produto. Isso 
muda totalmente o método tradicional de se relacionar com 
os jogos de videogame. Agora, as compras no jogo serão 
vistas como investimentos, em vez de simples gastos com 
entretenimento.

À medida que o mercado de NFTs cresce, veremos tendências 
subirem e cairem. A arte digital é amplamente subestimada 
porque está prontamente disponível. No entanto, alguns 
dizem que o avanço e a popularidade dos NFTs estão nos 
movendo em direção a uma revolução no universo das artes. 
Estar presente no universo digital tem tornado-se essencial 
para qualquer artista que deseja apresentar seu trabalho ou 
negociá-lo.
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A Arte se apresenta em diversas expressões. Contudo, o que une 
tudo em um conceito central é a criatividade - o nosso potencial 
de criar algo que inspire, emocione ou inquiete o espectador. Pen-
sar, inovar, recriar, ver diferente o mundo que nos circunda ou os 
pensamentos e sentimentos que povoam a alma humana. A arte 
inspira, questiona, embeleza o mundo.

Nesta edição do nosso catálogo virtual de arte, temos o prazer de 
receber 31 artistas de diferentes vertentes e estilos para brindar o 
leitor com arte de qualidade. Sejam bem vindos a edição Nº1 do 
ARTBOOK 351!
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Um olhar poético sobre a vida e os momentos que se eternizam.

O olhar esquadrinha os pássaros. A criança, na fazenda, brinca 
com os pés na terra e explora rios e plantas. Cavalga em seu 
cavalo branco mas não se arrisca no alto das árvores e dos 
telhados. Essas meninas são uma e suas brincadeiras refletem-
se nos sonhos da menina adulta. Herda do passado o anseio por 
independência. Lida, no presente, com os medos e contradições 
que existem no ser “livre”. O receio de estar nas alturas foi se 
metamorfoseando: hoje são asas que exploram a liberdade.

ANA 
CÂNDIDA
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BEATRIZ
DE CARVALHO
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B
Uma incessante e vulcânica criatividade.

Beatriz de Carvalho ( Porto Alegre, 1944) têm uma trajetória 
marcada por uma incessante e vulcânica criatividade. Artista 
de múltiplos talentos escultora, pintora, desenhista, cenógrafa, 
figurinista, designer têxtil, joias e painéis decorativos. 
Verdadeiramente antenada com o mundo e o momento, 
ela encarna a sensibilidade da arte contemporânea em seus 
hibridismos; do antigo com o atual, do primitivo à tecnologia 
digital.

Em seu trabalho existe um entrecruzar de tendências, que se 
fundem uma conjunção de materiais e técnicas, resultando 
trabalhos de refinada maestria. Todo este lastro de sua 
formação europeia e das raízes gaúchas vem estar a serviço 
de uma criatividade aberta às percepções e mágicas intuições. 
Conectando-se a visões de luxuriantes fantasias, pode-se dizer 
que Beatriz de Carvalho é uma artista surrealista, emanando aos 
jorros de sua visão interior, revela o surrealismo eternamente 
existente na América Latina, como Breton definiu.
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BIA
NOGUEIRA
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B
Bia Nogueira nasceu em Santos, estado de São Paulo. É 
formada em Letras e em Arteterapia. Ao longo de 14 anos, na 
companhia do seu pai que era diplomata e profundo amante 
das artes, morou em diversos países a exemplo da Suíça, 
Argentina, Estados-Unidos e Portugal. Esta vivência, desde 
a infância, influenciou significativamente seu “olhar” em 
função das constantes visitas a importantes museus do mundo 
e galerias de arte.

A eleição de Bia Nogueira pela técnica mista se alicerça na 
justaposição e sobreposição de materiais diversos, propiciando 
uma interação sutil que não seria viável por intermédio de uma 
única técnica.

Representa cores e formas por intermédio da transparência e 
da leveza da aquarela, associada à concretude do pastel oleoso 
e à colagem. Os materiais que utiliza demandam um papel com 
uma gramatura que possibilite sobreposições sucessivas. A 
escala dos trabalhos é pequena, conferindo–lhe uma dimensão 
intimista.
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C
Pintura fotográfica

Nascido no Rio de Janeiro, Claudio Cardoso trabalhou 
muitos anos na área financeira, e sempre foi um grande 
apreciador das artes, principalmente da pintura e da 
fotografia.

Em 2009, mudou-se para NYC para acompanhar 
a cirurgia e recuperação da filha, Maria Luiza, que 
gostava muito de pintar. Para dar suporte à filha, 
Cláudio dá os primeiros passos na pintura e logo a 
admiração pelas artes se desenvolve em paixão a 
tempo inteiro. O artista investiu nos estudos da arte 
e apriomorou seus conhecimentos com o Diretor da 
National Academy Museum & School NYC, Maurizio 
Pellegrin, a quem considera o seu mestre. 

No meio do caos urbano de Manhattan, Cláudio 
passou a dedicar-se à sua outra paixão, a fotografia. O 
artista transportou para a sua fotografia as técnicas que 
tanto o influenciaram como pintor, desenvolvendo um 
trabalho sólido e autoral de grande potencial artístico 
e fotográfico. 
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C
Com o meu trabalho pretendo atingir um grau de 
poesia visual, recriada pelo observador.

Sou licenciada em Psicologia Clínica pela Universidade de 
Coimbra, e tenho com formação profissional e experiência na 
área da Psicologia Clínica e Forense.

A minha prática artística é como autodidata, utilizando 
maioritariamente tinta acrílica, sobre tela ou sobre papel. 
Algumas obras mais recentes desenvolvidas são em carvão 
sobre papel. O meu trabalho assume uma perspetiva de busca/
procura do Belo através da representação do corpo, enquanto 
elemento expressivo e repositório de significados, vivências, 
prazeres, afetos, memórias.

As obras são dominadas por figuras femininas de grandes olhos 
que simultaneamente questionam e observam, que refletem 
o que está dentro e o que se encontra fora. O masculino tem 
surgido como elemento ligado ao feminino, a sua presença 
representa o “relacional”, a partilha de emoções e afetos, numa 
perspetiva de amor, paixão, deleite, complementariedade e 
cumplicidade.
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DANIEL
FERREIRA
DE SOUZA
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D
Arte e fotografia em equilíbrio

Daniel Ferreira de Souza nasceu no Rio de Janeiro – 
Brasil. Começou a desenhar em 1972 como autodidata. 
A partir do ano de 1977 frequentou academias de arte 
e conservatórios de música, passando a dedicar-se à 
pintura e à música. Durante a década de 70 participou 
de salões de arte e começou a expôs seus trabalhos 
comercialmente em galerias de arte.

Após passar temporadas na Itália e na Espanha, voltou 
para o Brasil no ano de 1997 e iniciou um período 
de grande produção e experimentações artísticas. Em 
2002 volta-se para o estudo dos recursos digitais. 
Em 2004 substitui os meios tradicionais da pintura 
adotando a fotografia digital como suporte para 
suas obras passando, posteriormente, a unir as duas 
linguagens em seus trabalhos. Atualmente vive e 
trabalha na cidade do Rio de Janeiro.
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D
Deise Dias nasceu em São Paulo, Brasil, mas ao longo 
de sua vida teve a oportunidade de morar em vários 
países, inclusive Singapura. Durante mais de duas 
décadas na Ásia sua fascinação pela cultura asiática 
tornou-se uma paixão de onde nasce a inspiração 
pelos temas de sua arte.

Ao longo dos anos o bambu tem sido seu tema favorito, 
tanto pela sua beleza como também pelo seu rico 
simbolismo dentro da cultura chinesa. Resistência, 
força, longa vida e prosperidade são alguns de seus 
atributos. Bambus também representam um desafio 
para o artista da arte chinesa, devido ao grau de 
dificuldade em representá-lo no papel de forma 
natural e flexível.

Moradora de Cascais há quatro anos, vem nesse 
tempo emergindo em temas portugueses. Os azulejos, 
entre outros temas, já estão ganhando sua atenção e 
sendo transferidos para o papel de arroz, não somente 
pela sua beleza como também pelos seus detalhados 
motivos.
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E
(Edna Aparecida dos Santos Cordeiro) 1955 – Araraquara – SP

Teve seu primeiro contato com as artes plásticas aos 17 anos, 
no ateliê do artista naif Zé Cordeiro, com quem se casou. 
Expõe pela primeira vez em 1977, na coletiva “Mitos e Lendas 
do Brasil”, em São Bernardo, SP. Sua carreira internacional 
começa em 1982, na exposição, Mito e Magia del Colore, 
em Nápoli, Itália. Em 1980, mudam-se para Campinas e 
inauguram a Casa de Arte Brasileira, um misto de casa, ateliê, 
escola e galeria de arte, que funcionou até 1990, trazendo 
grande vitalidade para arte da região.

Em 1990, Edna e Zé Cordeiro viajam para Paris, realizando 
uma exposição a dois na Maison de l´ Unesco. Conhecem 
então as paisagens do Minho e do Alentejo em Portugal, onde 
fixam residência. Participa de um número impressionante de 
exposições em vários países. Em 2010, decide regressar ao 
Brasil. Hoje, a artista voltou a morar na sua terra em Araraquara.
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F
O Artista plastico, Professor e Arte-terapeuta Felipe 
Assuf Martins nassceu no Rio de Janeiro em 1981. 
Bacharelado no curso de gravura pela escola de 
belas artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro(UFRJ). Vencedor de diversos prêmios 
de pintuta e gravura pela associação brasileira de 
desenho e artes visuais(ABD). Participau na bienal 
internazionale per insione of engraving Acqui Terme 
salone belle epoque de grand hotel nueve terme 
(Itália). Vencedor do prêmio especial do júri do salão 
de artes plásticas do clube militar do Rio de Janeiro.
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Os primeiros desenhos surgiram na adolescência, assim 
nascendo o seu gosto para as artes. O artista explica que, 
somente há pouco mais de dois anos, decidiu se dedicar 
mais: “Em 2019, resolvi comprar uma tela e me arriscar no 
primeiro quadro”, revela. Autodidata, Juarez Leitão conta que 
as impressões sobre os seus primeiros trabalhos foram muito 
boas. “As pessoas que viam, gostavam, e continuei a pintar e 
a expor as peças. Alguns se surpreendiam positivamente com 
meu lado artístico. Inclusive críticos de arte aprovaram o estilo 
dos quadros”, explica com orgulho.

As obras apresentam traços marcantes e muita força expressiva. 
A técnica utilizada é a tinta acrílica sobre tela, tendo como 
principais características a contextualização do tema amparada 
em três aspectos de percepção imediata: imaginação, 
sobreposição de formas e bom gosto cromático.

Sobre que estilo segue, relata: “Sou adepto de um estilo abstrato 
próprio, que intitulei como Pintura Abstrata Temática”.
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Olhar, Registos e Imagens

Tal como Almeida Garrett no seu livro ” Viagens na Minha 
Terra ” também eu me deixei encantar por vales e montes, serras 
e paisagens, castelos e o mar de Portugal. Percorrendo cidades 
como Nova York, Barcelona, Paris, Londres e São Paulo dos 
países Estados Unidos da América, Espanha, França, Inglaterra 
e Brasil, respectivamente, e os países Itália e Angola, o meu 
olhar encontra-se aqui exposto. Um olhar que pretende sair da 
finitude e entrar na infinidade do pensamento e do saber..
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K
Nascido no Espírito Santo, Kinkas é formado em Comunicação 
e Marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Artes 
Plásticas pela Universidade Paris VIII. Kinkas é um artista 
que explora sua força criativa por meio de desenhos, pinturas, 
esculturas, tapeçarias, desenhos gráficos… misturando cores 
fortes, primárias a um grafismo que parece baseado num 
automatismo do gesto inconsciente.

Seu trabalho nos mergulha num universo mágico. A partir de 
uma espiral em movimento, sua obra é ritmada, enigmática 
e singular, fortemente simbólica, uma forma de poesia do 
caos…. Ele explora as relações entre a absorção e a difusão 
da luz, utilizando cores puras, predominantes e diferentes a 
cada etapa, explora a liberdade de associar, de misturar, de 
brincar com os contrastes, com os símbolos, de dialogar com a 
natureza criando assim um ambiente único.

O artista realizou diversos projetos para grandes instituições 
como Unicef, Anistia Internacional, Unesco, para empresas 
como Pernod Ricard, Bain & Company, Vinci e personalidades 
como o cantor francês Johnny Halliday e o estilista Kenzo 
possuem obras de Kinkas.
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Lena Silva é uma artista expressionista, contemporânea e 
moderna, de origem portuguesa, residente no Reino Unido. 
Amante das artes, da sofisticação e da simplicidade, Lena Silva 
é muito influenciada pelo período da arte renascentista. 
 
Patrona da Academia de Artes de Florença. Através de suas 
obras de arte, muitas vezes a artista tem um sentimento de 
pertencimento, uma fuga da acidez cotidiana e do caos da 
sociedade. Lena Silva tem como objetivo evocar luz, amor, 
felicidade e tranquilidade, presenteados ao observador. Seu 
trabalho também é uma expressão de sua admiração pela 
sobrevivência, persistência e perpetuidade da vida humana – 
um fascínio pela vida e seu significado, sua consanguinidade 
relacionada diretamente à beleza da experiência.
 
Lena é bacharel em Ciências da Saúde de Adultos – a arte da 
anatomia e fisiologia dos corpos. Amante da poesia, muitas 
vezes descreve o lado emotivo e narrativo de sua obra por meio 
dela. O trabalho de Lena tem estado em exposições e feiras de 
arte em Londres, Bruxelas, Madrid, Itália – Genova, Milão. 
Em várias ocasiões, foi visto em colunas de arte de revistas 
britânicas icónicas. 
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Linda de Sousa (Lisboa, 1949) nacionalizada espanhola e 
residente em Madri, artista multidisciplinar que começou a sua 
atividade plástica na década dos 80. Primeiro com pintura e 
paulatinamente foi expressando-se, com diferentes materiais, 
em diversos gêneros como a escultura, a performance ou as 
instalações, a partir da sua série “Transparentes” para a Noche 
en Blanco no Museo Thyssen Bornemisza de Madri.

Na sua trajetória Professional levou a cabo mais duma centena 
de exposições dentro e fora de Espanha. A sua atividade nas 
artes abarcou diversos campos como o ensino entre 1980 
e 2010 ou a curadoria de exposições em diversas cidades 
internacionais.

Os seus últimos trabalhos artísticos versam sobre o abuso sobre 
aos mais débeis da sociedade como as mulheres, os anciãos e 
as crianças, tema sobre o que deu conferências em diferentes 
foros universitários e institucionais.
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Artista múltiplo, desdobrou-se em sua já longa trajetória como 
cenógrafo e figurinista. Ganhou notoriedade como ator obtendo 
no campo cênico honrosas premiações, premiações que 
também já o distinguiam em salões de arte nos anos 1960 em 
plena juventude quando então cursava a antiga Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal de sua natal cidade de Porto 
Alegre onde foram seus mestres, dentre outros, a desenhista 
Alice Soares e a pintora Regina Silveira (abstracionista à 
época).

Luiz Damasceno entendeu que sua arena local se tornara 
pequena e resolve trocar de praça mudando-se incialmente para 
o Rio de Janeiro e posteriormente fixando-se em São Paulo. Os 
personagens que povoam suas pinturas são matéria de sonhos, 
descrevem cenas que nos remetem a cenas teatrais, circenses, 
trazem um humor carregado de cores densas, dramáticas e 
ao mesmo tempo evidenciam um equilíbrio, uma poética 
refinadamente desenvolvida.
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Comecei na fotografia vendo meu pai fotografando com sua 
leica por volta do final dos anos 60, em nossa fazenda no 
Brasil. Sua inteligência, delicadeza e sutileza me ensinaram 
a abordar as situações com grande precisão. Havia também 
e principalmente muito amor e paixão entre nós ... em 
conseqüência eu podia sentir a dor e a desgraça de pessoas 
crescendo sem amor e perdidas no abandono.

Claramente, para todos nós, artistas, o que captamos com a 
câmera, ou as músicas que ouvimos à distância, ou as formas 
que procuramos em uma tela, são todos sentimentos profundos 
navegando em nosso inconsciente ansiando por serem 
revelados.

O que procuro é a conexão. Abraçando. Humanidade em toda 
a sua força. Meu trabalho na África resultará em um livro 
chamado ALMA (que significa ALMA). Meu próximo passo 
será chamado de algo em torno de “PARA AQUELES QUE 
ORAM POR NÓS”
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Artes Visuais & Intervenção Urbana.

Marco Monteiro e artista visual, designer e pesquisador. 
Ilustrações, pinturas e a arte digital são suas principais áreas 
de produção no campo das artes.

Com um trabalho diversificado,  transitar nos universos do 
desenho, cartoon, ilustração, fotografia, pintura, instalação, 
intervenção urbana, street art, video, arte digital e design.

No âmbito acadêmico, Marco Monteiro possui como objeto de 
investigação o design e a arte pré-histórica. Atualmente está a 
realizar um doutoramento em teoria e história da arte.



83

MARCO
MONTEIRO



MARCO
MONTEIRO
84



MARCO
MONTEIRO

85



MARIA
LUISA

HORTA

86

Representar o interno e o externo através da arte
Maria Luísa Horta (artista plástica), que assina Maria 
Luísa. Licenciada em Organização e Gestão de 
Empresas, pelo ISCTE.
Frequentou Pintura na Sociedade Nacional de Belas 
Artes e na Faculdade de Belas Artes, em Lisboa.

Maria Luísa Horta, através da Pintura e da Poesia, 
expressa uma mensagem de Vida e de Esperança. 
Pretende “tocar” as Pessoas, proporcionando a 
percepção de novos significados e propósitos a dar à 
Vida.

Lançamento do seu Livro de Pintura e Poesia “Viver 
com Arte/Arte de Viver”, em Maio 2017, no Palácio 
Foz, em Lisboa. E, em Junho 2017, apresentação na 
Feira do Livro de Lisboa.

M



87

MARIA
LUISA
HORTA



MARIA
LUISA
HORTA
88



MARIA
LUISA
HORTA

89



MARIOLA
LANDOWSKA

90

M
Nesta curta, mas tão reveladora frase, encontram-se as chaves 
para a compreensão da obra de Mariola. Esta pintora polaca, 
que um dia escolheu viver em Portugal, “lugar de ligação das 
culturas luso-brasileira e luso-árabe”, manifesta claramente 
o seu interesse e conhecimento das culturas indígenas e 
a vontade de uma arte, que expresse os signos e ícones das 
suas mitologias. Nesta pintura transparece uma sensibilidade 
feminina, encontramos, por exemplo, várias alusões ao mito da 
“Grande Mãe”, presente em tantas sociedades primitivas mas 
também raíz ancestral de imaginários comuns.

Formada em arquitectura na Polónia, estudou pintura, mais 
tarde, em Itália. Aprofundou os estudos com conhecimentos de 
etnografia e mitologia. A sua admiração por culturas indígenas 
levou-a até Marrocos e Brasil ao encontro das tribos Pi-Kiriri 
e Fulni-Ôs. Explora também diferentes formas de expressão 
artística em azulejaria e escultura em mármore.

Se é sensível, indiferentemente das suas origens, o ser humano 
partilha da emoção e da experiência estética da arte em qualquer 
lugar do mundo.
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Para mim todas as histórias se escrevem com AGÁ! 
Aconteceram ou poderiam ter acontecido! Sempre apostei no 
Poético e na licença Poética.

Na imaginação ilimitada, na liberdade da imaginação Delirante. 
Esta fase tem como título: EU NASCI HÁ DEZ MIL ANOS 
ATRÁS. Nela estou completamente livre para contar a minha 
história, dos pintores, da Arte, assim como a história da 
Humanidade. Busco uma Solenidade, uma impostação quase 
teatral, como numa ópera. Quero dar à cena imaginada, uma 
ideia que fuja do ordinário, da banalização da imagem.

O Poeta e Escritor mexicano Octávio Paz dizia que ” todo 
expressionismo levado às ultimas consequências é Teatral 
“. Contar a emoção cabível na Cena imaginada. Resolver o 
desafio plástico de ordenar o Caos. Harmonizar formas e 
cores, texturas e ranhuras. Festejar a Arte e a Vida dando um 
testemunho de Fé na humanidade e Alegria de Viver.

O Mundo ainda tem jeito! Murilo Ribeiro
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Sensibilidade e técnica em um olhar artístico.

Discípulo de Julio Bressane, de quem absorveu o olhar para 
o cinema de arte, e do mestre da Fotografia Milan, de quem 
herdou a sensibilidade e a técnica, Odir Almeida iniciou sua 
carreira há 20 anos, desde que começou a registrar, documentar 
e produzir imagens para diferentes instituições como o 
Arquivo Nacional, Secretaria de Educação e Santa Casa da 
Misericórdia ao mesmo tempo em que foi se tornando um dos 
mais solicitados fotógrafos do Rio de Janeiro para exposições, 
livros, catálogos e revistas especializadas em artes visuais, 
como Select e Das Artes.

Foi assim, com a cobertura fotográfica do que mais significativo 
se produziu em mostras e processos criativos da cena carioca, 
que Odir construiu um acervo único, que o levou a criar, em 
2002, o Sóartecontemporanea, considerado o maior site de 
imagens de eventos artísticos visuais do Rio – com mais de 
100 mil clics e cerca de 15 mil fotos, disponibilizadas na web 
para todos os públicos.
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O artista Pedro Charters d’Azevedo, nascido a 03 de 
novembro de 1946 e natural de Lisboa, desde cedo 
demonstrou curiosidade e habilidade para as artes, 
assim como alguns dos seus familiares. Ao longo dos 
anos desenvolveu, como autodidata, a sua técnica e 
personalidade artísticas, começando a expor a partir 
de 1999 pintura sobre papel, madeira e tela nas quais 
demonstra as suas influências.

Em 2009, finalmente encontra a sua identidade 
enquanto artista dando-lhe a confiança para ser mais 
ousado, mais espontâneo e livre, conseguindo dedicar-
se ao estilo que o apaixona, a desconstrução do óbvio, 
o abstrato. Tem vindo a receber vários prémios pela 
sua arte e continua a expor, tanto em Portugal como 
no estrangeiro. Recebeu, até agora, variadíssimos 
prémios de pintura, tem obras expostas em várias 
Instituições, foi representado em várias publicações, 
revistas, jornais, livros de Arte, catálogos de Leilões e 
na “Cotação de Artistas Portugueses a Leilão”.

P
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Viver e Ser Arte!

Renato Rodyner nasceu em Porto Alegre, Brasil. Durante 
os anos 70 e 80, Renato Rodyner freqüentou o Centro de 
Desenvolvimento da Escola de Arte do Rio Grande do Sul e 
participou de várias exposições coletivas e selecionadas no 
Brasil. Renato Rodyner vive em Portugal desde 1990, onde já 
realiza várias exposições.

Nos anos 90, mudou-se para Portugal radicando na sofisticada 
e glamourosa cidade de Cascais. A Galeria Dono de R.Rodyner, 
Renato Rodyner tornou-se um dos artistas mais emblemáticos, 
galerista e curador luso-brasileiro. Com prestígio internacional, 
Rodyner além de manter sua produção como artista plástico, 
está ajudando a participar de projetos culturais, curadores e 
promover exposições em sua galeria.
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Recortes de composições imaginárias

O processo de elaboração para cada composição é 
lento e criterioso na seleção de imagens encontradas em 
velhas publicações nacionais e estrangeiras. Primeiro, 
a seleção livre de imagens pesquisadas, apropriadas e 
recortadas de velhas publicações para arquivo.

O momento seguinte é a aplicação desse acervo e sua 
consequente organização espacial tratando de colocar 
uma determinada ordem no caos que, instalados com 
a objetiva e firme intenção de “contar” uma história em 
um espaço de conotação, nem sempre política como 
aparenta mas, sim, um situar crítico focalizando o 
entorno vivencial, possibilitando desse modo uma leitura 
básica de comunicação com o espectador através do 
fazer artístico: recortado/desenhado/pintado/colado; 
uma tentativa de uma sinfonia visual.
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R.J
REISR

Escrita Fotográfica Artesanal e Artística

Ricardo Jorge dos Reis é um fotógrafo e cineasta com um 
trabalho de criativo e visceral. Sua produção fotográfica possui 
uma coerência estética que define uma narrativa da realidade 
em camadas que se sobrepõe uma a outra e criam uma imagem 
simbiótica, única.

RJ Reis define seu trabalho como “Uma construção fotográfica 
e videografica simples, nua e crua.”

Tanto nas séries fotográficas como em seus filmes, RJ Reis 
transmite um olhar singular e cativando da realidade.
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Roberto Vámos é fotógrafo e ambientalista brasileiro que já 
expôs no Rio de Janeiro, São Paulo, San Francisco, Bristol e 
Cascais. Com 30 anos de carreira e uma temática que variava de 
retratos artísticos de povos indígenas a fotografias de viagem, 
Roberto está agora focando suas lentes no mundo botânico, 
criando retratos singelos de seres que são vitais para a nossa 
sobrevivência e que costumam passar despercebidos por nós: 
as árvores.

Nascido no Rio de Janeiro, Roberto estudou fotografia e 
política ambiental na Stanford University e depois obteve um 
mestrado em gestão ambiental pela Yale University. Como 
fotógrafo, sempre se dedicou em retratar as belezas do nosso 
mundo.

Atualmente está na fase final de seu projeto de retratar os 
montado portugueses em um livro inédito.
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A percepção além da imagem

Texturas, fragmentos e desconstruções concebem uma arte 
intensa, visceral e ao mesmo tempo sutil e esteticamente 
agradável. Assim podemos resumir a exposição da artista 
plástica portuguesa Rosa Areias. Natural do norte de Portugal, 
mais especificamente da cidade do Porto, foi em Lisboa, na 
zona de Cascais, que Rosa se fixou e vive a produzir suas obras.

O ritmo de seu trabalho expõe conceitos e materiais distintos 
para a produção de suas obras. O que permite dar ao “corpo 
físico” da obra uma forma que pode ser entendida como 
pintura, mas não uma pintura estabelecida pelos ritos formais, 
mas criada a partir de diferentes técnicas e materiais. Com raio 
x, papel de seda, papel cartão, acrílica e alfinetes, as obras de 
Rosa Areias ganham formas e moldes, muitas vezes sendo 
uma transposição de suportes. Uma obra sublime, inquietante 
e contemplativa.
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A produção pictórica de Rusy Scliar possui mais 
de duas décadas de sucesso e respaldo artístico. 
Expositora compulsiva ao lapidar etapas para tonalizar 
o grafismo e organizar sua conexão com os espaços 
saturados e os de repouso visual em sua pintura. Rusy 
é brasileira, gaúcha do Rio Grande do Sul, e tem uma 
carreira consolidada como artista.
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Stela Kaz nasceu numa casa de quintal no bairro das Laranjeiras, 
na cidade do Rio de Janeiro, à época ainda cercada de árvores. 
E numa família de mulheres artistas, imigrada da Ucrânia. 
Cresceu na companhia dos livros e do cheiro da terebintina 
dos quadros que sua mãe pintava. Estudou na Escola Superior 
de Desenho Industrial, cursou Mestrado e Doutorado em 
Design, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
no campo de estudo de Imagem e Representação. Dedicou-
se profissionalmente ao planejamento, design e montagem de 
exposições e ao design de livros.

A par das atividades profissionais e acadêmicas, tem se 
dedicado, há 26 anos, à cerâmica e à pintura em seda.

Seu trabalho reúne o amor pela natureza aprendido na infância, 
o treino na linguagem visual advindo do exercício do design, 
a crença na beleza construída na vida espiritual e o sentido 
acadêmico que permite costurar tudo num todo harmônico.
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Teresa Cristina Della Monica Kodama, Brasileira, 
cidadã italiana de Vietri sul Mare, Província de 
Salerno. Procuradora do Estado aposentada e Artista 
Plástica Autodidata, Teresa Kodama ama as Artes 
Plásticas desde a tenra idade. Nos últimos anos a 
artista vem firmando-se com um trabalho de qualidade 
e a participar de diversas exposições individuais e 
colectivas no Brasil e no Exterior.
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Yiara Hillebrand nasceu em Porto Alegre e desde a infância o 
seu universo sempre se cercara de um mundo artístico bastante 
significativo, fosse pela música e pela dança, fosse pelos 
trabalhos realizados por sua mãe professora, infinitamente 
criativa e habilidosa. Desde 2005, Yiara Hillebrand passou 
a interessar-se profundamente pela arte e seus fundamentos, 
dedicando-se, com afinco e de forma autodidata, ao desenho, 
à pintura e à leitura dos grandes mestres que influenciam seu 
trabalho como artista.
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