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A Luciana Caravello Galeria de Arte Contemporânea / SP apresenta na SP-Arte Viewing Room 
2021, de 09 a 13 de junho, obras com diferentes linguagens que dialogam entre si através dos 
gestos manuais do processo criativo. 

Uma diversidade de suportes e elementos como madeiras, texturas, costuras, luzes e sobreposições 
criam uma atmosfera próxima ao observador.

Confira o preview com nossos artistas selecionados:



Nasceu em 1972, Rio de Janeiro. Vive e trabalha 
em São Paulo.

Como nome artístico, adotou “Adrianna eu”, 
nome que a representaria, pensado como 
um “nome-trabalho”. Tendo como um de seus 
temas as relações das pessoas com a própria 
identidade, foi tomada por um desejo de ter 
no seu próprio nome uma “provocação”, que 
já considera como um trabalho inicial por 
pretender provocar no outro um sentimento de 
reflexão. 

Com a intenção de gerar um estranhamento 
e levantar as questões dos limites do próprio 
eu, em cada lugar para onde a artista viaja, 
o pronome “eu”, por não se tratar de um 
sobrenome, é traduzido para a língua local, 
possibilitando assim que o processo de 
estranhamento pretendido se construa.

Adrianna eu



Adrianna eu, 2021

Perfeitos tristes

Pano de bandeja bordado antigo, e linha de costura antiga vermelha

50 x 35 x 5 cm 

obra única



Detalhes da obra “Perfeitos tristes”

“Perfeitos triste”, 

Aquilo que não possui qualquer marca  quase nunca me interessa. 

Gosto de rugas, manchas, cicatrizes,quelóides, rasgos e remendos.

O impecável parece não ter vivido.

A vida quando passa pela gente deixa seu rastro, uma espécie de escrita . 

Tentar apagá-lo é como querer calar o tempo. E o grande problema disso é que se não formos capazes de nos entender com 

ele no “agora”, afirmando esse “antes”, jamais chegaremos inteiros e íntegros a um “depois”. 

Estaremos presos em um lugar nenhum onde reinam como zumbis os perfeitos tristes.



Adrianna eu, 2021

O nó em nós

Peneiras de prata antigas com fios de prata antigos.

50 x 15 x 25 cm 

obra única 



Adrianna eu, 2021

Entre eu e você

21 x 12 x 3 cm

Torneiras antigas com palavras gravadas a laser.

Obra única 

A construção da imagem. A construção de si.

Nascemos de partes de um encontro.

E então nos entendemos extensão de um 

outro, a mãe, da qual só mais tarde, em algum 

momento, nos damos conta de que não somos. 

Essa difícil e dolorosa consciência de solitude 

se dá ainda na infância, e a partir daí, se inicia 

a delicada e eterna tarefa de nos constituir 

enquanto indivíduos.

O bonito disso tudo para mim, é que essa 

construção de si volte a se dar nos inúmeros 

encontros.

Quem somos ou vamos nos tornando é como 

um bordado em camadas sobrepostas, de finos 

fios de afetos, que tecemos a partir do vai e vem 

da vida.



Adrianna eu, 2021

Aquilo que somos nós

93 x 10 x 3cm

Torneiras antigas de barril de chopp soldadas, com palavras gravadas a laser.

Obra única 



Adrianna eu, 2021

Os avessos

Tecido de camisaria azul apetrechos de estojos de maquiagem antigos e linha de costura antiga vermelha

30 x 40 x 2 cm 

obra única



Nasceu em 1969, Ponta Grossa. Vive e trabalha 
no Rio de Janeiro. 

Com formação musical, trabalhou durante 18 
anos como baixista e compositor. Passou a se 
interessar pela luz e a eletricidade, e, em 2008, 
o artista começou a se dedicar somente ao que 
chama de “multiplicação da luz”, utilizando 
diversos materiais, tais como espelhos, vidros, 
metais, lâmpadas, acrílicos e madeira. 
Segundo o curador Bernardo Mosqueira: “Um 
dos grandes interesses de Alexandre é a fé na 
imagem, a coragem de acreditar no que vemos, 
mas que está além da própria capacidade 
fisiológica de enxergar. “

Alexandre Mazza



Alexandre Mazza, 2021

Atacamita

Caixa de madeira, espelhos, LEDs e quartzo

70 x 70 x 10 cm 



Alexandre Mazza, 2021

Azurita

Caixa de madeira, espelhos, LEDs e azurita

70 x 70 x 10 cm 



Alexandre Mazza, 2021

Morion

Caixa de madeira, espelhos, LEDs e citrino

Ed. 2/3 + 2PA

152 x 66 x 11 cm 



Alexandre Mazza, 2021

Selenita

Caixa de madeira, espelhos, LEDs e selenita

PA

152 x 66 x 11 cm 



“Minha escultura começa no ateliê, aqui eu faço o desenho, faço uma maquete de papel, depois se gosto, passo 

para o ferro e faço uma maquete. Então, se eu gosto, aumento o tamanho. O desenho é fundamento, uma 

maneira de pensar. E pensar, em arte, é desenhar, porque, sem desenho, não há nada. Existem outros escultores 

que fazem esculturas sem desenhar. Eu não sei fazer nada sem desenhar. (...)” depoimento de Amílcar de Castro, 

escultor, gravador, desenhista, diagramador, cenógrafo, professor. 

Amílcar de Castro

Sem título, 1990

Escultura de madeira

68,5 x 22,5 x 22,5 cm



Amílcar de Castro, 1991

Linha (série)

Acrílica sobre tela

150 x 150 cm 



Amílcar de Castro, 1993

Sem título

Acrílica sobre tela

140 x 230 cm 



Nasceu em 1966, em Boston. Vive e trabalha no 
Rio de Janeiro.

“Bel Barcellos traz em sua obra as delicadezas 
da vida, as entrelinhas das relações. No 
desenho bordado, o olhar para o outro, a 
percepção das igualdades e diferenças, as 
palavras ditas e as guardadas. O confronto 
do silêncio eloquente e da imobilidade repleta 
de gestos cria a vontade de interferir e, nas 
entrelinhas, escrever nosso próprio texto. Como 
num jogo de tabuleiro, as escolhas se impõem, 
e os momentos de escuridão se alternam com a 
leveza e a paz da claridade.”

(Trecho do texto de Isabel Sanson Portella que 
fala sobre a série “Nós”, na exposição individual 
“Como Somos”, da Galeria Karla Osório, em 
2016, Brasília)

Bel Barcellos



Bel Barcellos, 2021

Travessia 1

Desenho e bordado sobre lona

69 x 63 cm 



Bel Barcellos, 2021

Travessia 3 

Desenho e bordado sobre lona

60 x 60 cm 



Detalhes da obra Travessia 3 

“Na série “Travessia” lanço um olhar sobre o nosso momento, recheado de medos, angústias, expectativas e sonhos.

Como transpor os sentimentos aflorados pelo confinamento?

Gosto de pensar em peixes e pássaros como animais que nos apontam mergulhos e vôos como movimentos vitais. 

Tal mar, tal céu, o corpo também é espaço para viagens imensas.  Através dos mergulhos internos e vôos criativos, acredito que 

a travessia possa ser mais serena.”



Bel Barcellos, 2021

O céu que nos protege (díptico)

Desenho e bordado sobre lona

60 x 60 cm (cada) / díptico 60 x 120 cm  



Bel Barcellos, 2021

Entre versos e reversos 1

Desenho e bordado sobre lona

90 x 90 cm 



Bel Barcellos, 2021

Entre versos e reversos 2

Desenho e bordado sobre lona

90 x 90 cm 



Nasceu em 1967, Natal, vive e trabalha no Rio 
de Janeiro.

Danielle Carcav é potiguar e desde 2008 vive 
e trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Ano 
no qual abandonou a engenharia e ingressou 
na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 
onde desenvolveu pesquisas com a orientação 
de críticos e artistas. Participou de diversas 
exposições, sendo que algumas delas, em 
importantes salões no Brasil.

“Transitando entre o desenho (aspecto gráfico) 
e a pintura (aspecto plástico), as telas [de 
Danielle Carcav] tratam da relação entre 
infância e mundo, a partir de memórias pessoais 
e/ou imagens apropriadas.” 
(Ivair Reinaldim)

Danielle Carcav



Danielle Carcav, 2021

Onde eles moram

Aquarela e guache sobre papel

58 x 39 cm 



Danielle Carcav, 2021

Segredinhos

Aquarela, acrílica e guache sobre papel

81 x 70 cm 



Danielle Carcav, 2021

Dois pequenos galos

Aquarela, acrílica e guache sobre papel

68 x 88 cm 



Danielle Carcav, 2021

Móveis inofensivos em dias de caverna

Aquarela, acrílica e guache sobre papel

115 x 85 cm 



Danielle Carcav, 2021

De olhos bem fechados

Aquarela, acrílica e guache sobre papel

126 x 230 cm 



Desde o início dos anos 80, Eduardo Kac foi pioneiro na criação de novas formas de arte e poesia que expandem 

os limites de lugar, luz, linguagem e vida. Integrou várias disciplinas para apresentar uma visão imaginativa da 

relevância da arte no mundo contemporâneo, visão esta com raízes firmes na formação do artista em filosofia. 

Seu trabalho é parte da coleção permanente do Museu Victoria & Albert, em Londres, o Museu de Arte Moderna 

de Nova York, o Museu de Arte Moderna de Valência, Espanha, o Museu do ZKM, Karlsruhe, Alemanha, e do 

Museu de Arte Contemporânea, São Paulo, entre outros.

Eduardo Kac

Space Poetry (III and X from the Inner Telescope series) [Poesia Espacial (da série Telescópio Interior)], 2017

Bordado em linho

48 x 36,5 x 5 cm (cada)



Space Poetry (IX and V from the Inner Telescope series) 

[Poesia Espacial (da série Telescópio Interior)], 2017

Bordado em linho

48 x 36,5 x 5 cm (cada)



Henrique Detomi

Nasceu em 1988, Belo Horizonte. Vive e trabalha 
em São Paulo. 
Sua investigação em pintura se inicia no retrato 
de mulheres anônimas que se apresentam para 
o sexo virtual. Atualmente, como um artista que 
caminha, Henrique representa em suas pinturas 
paisagens sempre adicionando determinados 
objetos ou estruturas irreais. 

Graduou-se em Artes Plásticas na Escola Guignard 
/ UEMG em 2010. Participou de diversas mostras 
coletivas entre elas se destacam: Viaduto das Artes 
(2016), “Turvas narrativas”, na galeria Orlando 
Lemos (2015) e “Brazil: Arbeit und Freundschaft”, 
na galeria Pivô (2014). 

Henrique Detomi, 2018

Sem título

Óleo sobre tela

15 x 15 cm



Henrique Detomi, 2019

Sem título

Óleo sobre tela

40 x 80 cm



Nasceu em 1993, Rio de Janeiro. Vive e trabalha 
no Rio de Janeiro.
 
Em sua prática de pintura e intervenções, Luiz 
d’Orey examina a circulação da informação e 
seus sistemas no contexto urbano e digital. Em 
2016, d’Orey graduou-se bacharel em Belas 
Artes pela School of Visual Arts, onde recebeu 
os prêmios 727 Award (2016), Sillas H Rhodes 
Award (2016) e Gilbert Stone Scholarship (2015). 
D’Orey trabalhou como assistente dos artistas 
Carlos Vergara (Rio de Janeiro) e Raul Mourão 
(Nova York) durante os anos de 2013- 2017. Suas 
pinturas participaram de mostras coletivas nos 
EUA, Europa e Brasil. Dentre suas exposições 
individuais recentes destacam-se “Recent 
Ruins” na galeria Gitler & Gallery (Nova York, 
2018), “Espaço Comum” na galeria Dotart (Belo 
Horizonte, 2018) e “Quase plano” na galeria 
Mercedes Viegas (Rio de Janeiro, 2017). Em 2018, 
seu curta metragem ‘Tapume’, coproduzido por 
Hugo Faraco, foi nomeado para o festival DOC 
NYC. 

Luiz d’Orey



Luiz d’Orey, 2021

Finalmente alguém 

Acrílica sobre linho

90 x 110 cm 



Luiz d’Orey, 2021

Tem que ser

Acrílica sobre linho

66 x 56 cm 

“Você tem razão” é o título dado por Luiz 

d’Orey a uma série de pinturas construídas 

a partir da apropriação de Tweets que 

constam nos Trending Topics do Twitter. Ao 

utilizar sistemáticamente as postagens que 

receberam maior engajamento por parte 

dos usuários da plataforma, ele por via de 

uma sucessão de print screens (capturas de 

tela) parece representar as contradições de 

uma estranha paisagem e suas constantes 

transformações. 

Seus elementos não são geográ cos ou 

espaciais, mas os signos e termos com os 

quais se dão o debate público atual, cuja 

fragilidade e super cialidade se equiparam a 

sua velocidade.



Luiz d’Orey, 2019

Cascade #17

Colagem de impressões a laser e tinta spray sobre papel

60 x 80 cm 



Luiz d’Orey, 2019

Cascade #44

Colagem de impressões a laser e tinta spray sobre papel

60 x 80 cm 



Nasceu em 1983, Rio de Janeiro. Vive e trabalha 
no Rio de Janeiro.

Marcelo Macedo garimpa, coleciona e constrói. O 
artista transita entre o criar e recriar, ressignificando 
objetos e/ou parte deles que foram descartados. 
Dessas combinações e possibilidades é gerado um 
grande quebra-cabeça. Como o artista mesmo 
diz: nos encontros entre essas peças, os objetos 
passam a ter uma nova vida, em um novo corpo. 

Marcelo Macedo

Marcelo Macedo, 2019

Acrilica sobre madeiras descartadas

61 x 44 cm 



Marcelo Macedo, 2021

Docesalgado 1 

Acrílica sobre madeiras descartadas

40 x 47 cm 



Marcelo Macedo, 2021

Docesalgado 2

Acrílica sobre madeiras descartadas

40 x 68 cm 



Marcelo Macedo, 2021

Docesalgado 4

Acrílica sobre madeiras descartadas

70 x 70 cm 



Marcelo Macedo, 2021

Metaespelho 6

Acrílica sobre madeiras descartadas

53 x 53 cm 



Nasceu em 1971, Goiânia. Vive e trabalha em 
Goiânia.

Assíduo desenhista, Marcelo Solá se comunica 
principalmente por meio desta linguagem. O 
artista transmite sua maneira de ver o mundo e 
a vida cotidiana nas cidades, com constantes 
destaques para a arquitetura.
Marcelo explora seus traços em mídias diversas, 
como a serigrafia, a monotipia e até a instalação. 
Participou de importantes exposições no Instituto 
Tomie Ohtake, na Funarte, nos Museus de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo, no 
Centro Cultural São Paulo, no Festival de Cultura 
da Bélgica, na 25ª Bienal de São Paulo e no 
Drawing Center, em Nova York. Participou de 
residências artísticas no Brasil e no exterior, como 
nos Estados Unidos, Canadá e Holanda.

Marcelo Solá

Sem título, 2017

Serigrafia impressa em papel Fabriano 280g

100 x 72 cm 



Marcelo Solá, 2020

Sem título

Técnica mista sobre papel Fabriano

72 x 101 cm 



Nasceu em 1982, São Paulo. Vive e trabalha em 
São Paulo.

Através de esculturas, desenhos instalações, 
vídeos e objetos, Ricardo Villa procura demonstrar 
como ideologias dominantes determinam nossa 
compreensão histórica do conhecimento e do 
mundo enquanto natureza. Essas irregularidades 
são o objeto questão perseguido pelo artista, 
irregularidades éticas e estéticas, trabalhando na 
intersecção entre a cultura e a natureza, expondo 
os paradoxos de nosso relacionamento com o 
mundo natural e industrial, levantando questões 
sobre nosso lugar na ordem natural e traçando 
uma linha entre os processos da natureza e os da 
cultura.

Ricardo Villa



Ricardo Villa, 2021

Cruzeirinho #7

Desenho e colagem sobre cédulas de dinheiro

65 x 65 cm 



Ricardo Villa, 2021

Cruzeirinho #10

Desenho e colagem sobre cédulas de dinheiro

90 x 90 cm 



Ricardo Villa, 2021

Cruzeirinho #12

Desenho e colagem sobre cédulas de dinheiro

90 x 90 cm 



Ricardo Villa, 2021

Cruzeirinho #13

Desenho e colagem sobre cédulas de dinheiro

90 x 90 cm 



Ricardo Villa, 2020

Modelagem #5

Desenho/Colagem - cédula de 1000 cruzeiros “Marechal Rondon/Carajás sobre papel

105 x 105 cm 



Ricardo Villa atualmente trabalha na interseção 

entre a cultura e a natureza, expondo os paradoxos 

de nosso relacionamento com o mundo natural 

e industrial, levando questões sobre nosso lugar 

na ordem natural e traçando uma linha entre os 

processos da natureza e os da cultura.

Ricardo Villa, 2020

Cruzeiro / Cruzado #20 

Trama de cédulas de dinheiro

70 x 70 cm 



Nasceu em 1968, Rio de Janeiro, onde vive e 
trabalha.

Ursula Tautz é brasileira, carioca-alemã-
manauara. Cresceu nesse caldeirão, em meio 
à histórias, tradições e culturas transmitidas, 
heranças femininas. De suas múltiplas raízes 
não brotou pertencimento. Esse sentimento de 
ser estrangeira  levou-a a retornar ao lar de 
origem, à uma cidade que não existe mais. Assim 
questões do habitar, do pertencer percorrem seu 
trabalho. O tempo é um pilar de suas pesquisas 
assim como a memória e nos últimos anos o som 
vem se apresentando como uma nova forma de 
experimentação. 

Ursula Tautz



Ursula Tautz, 2017

Sem título

Madeira e acrílico

20 x 29 x 23 cm 



para maiores informações:

vendas@lucianacaravello.com.br

www.lucianacaravello.com.br

telefone 11 34 57 95 79 / whatsapp: +55 11 934 285 156

Rua Pedroso Alvarenga, 1046, sala 166 - Itaim Bibi, São Paulo (atendimento com hora marcada)

https://lucianacaravello.com.br

