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APRESENTAÇÃO 
 

 Este Caderno Temático, parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE é o resultado da pesquisa realizada sobre a 

Arte Contemporânea do Paraná, sobretudo, sobre a vida e obras de artistas 

paranaenses. 

  “O PDE é um Programa idealizado e implantado pelo Governo do 

Estado do Paraná, sendo uma política pública educacional inovadora que estabelece 

o diálogo entre os professores da Educação Superior e os da Educação Básica, 

através de atividades teórico-práticas orientadas, tendo como resultado a produção 

de conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da escola pública 

paranaense.” 

 A escolha da temática partiu da dificuldade de se encontrar material 

específico sobre a Arte Contemporânea, principalmente a do Paraná, e da 

necessidade de se conhecer, aprofundar e praticar a Arte Contemporânea no ensino 

escolar, necessidade que a própria contemporaneidade exige.  

 O material produzido, Caderno Temático acompanhado de DVD, que 

traz um pouco da História da Arte Contemporânea, sobretudo, a trajetória de vida e 

obras de artistas paranaenses, propõe a oferta de um apoio pedagógico, 

prioritariamente aos educadores de arte e aos alunos da rede de ensino público.  

 Para a busca das produções contemporâneas realizadas por artistas 

paranaenses, foi estabelecido um contato direto com todos os Núcleos Regionais de 

Educação do Paraná, através dos representantes do Programa PDE e com várias 

organizações e/ou entidades do Estado do Paraná como: Universidades Públicas, 

Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, Museus, Fundações de Cultura, 

Associações de Artistas e com professores participantes do Programa PDE e 

professores do Grupo de Trabalho em Rede – GTR/2008.  

 As reproduções das obras apresentadas neste Caderno Temático 

estão reproduzidas no DVD que acompanha o material pedagógico explicitadas em 

imagens e áudio, que tem como objetivo sugerir mais uma possibilidade de acesso 

ao conhecimento.  

                         Apesar da busca incansável de elementos e dados sobre a História 

da Arte Contemporânea do Paraná, muito ainda se tem a pesquisar e conhecer 

sobre a história, obras e artistas, muitos ainda no anonimato.  
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PREFÁCIO 

 

“Buscar a Arte Contemporânea produzida por 
paranaenses, revigora minh‟alma. E compartilhar esta 
pesquisa com leitores, educadores e educandos, 
revigora meus anseios.” 

 
 
 Escrever sobre a Arte Contemporânea é uma tarefa tão audaciosa 

quanto difícil e prazerosa. Audaciosa por ser o tema quase que um enigma a ser 

decifrado, difícil por nas buscas de material encontrar muitas barreiras quanto à 

burocracia e falta de interesse e espírito colaborativo de algumas entidades, que 

negam informações absolutamente primordiais para a melhoria da educação como 

um todo, e prazeroso pelas descobertas fantásticas que a Arte nos possibilita. Sou 

paranaense, amo o meu Estado. E sendo professora há mais de 20 anos, congratulo 

a iniciativa do Governo do Estado do Paraná pela implantação do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, que oportuniza aos professores da rede 

estadual de educação esse momento para a busca de conhecimento que reverterá 

em benefícios à educação, tanto a educandos como a educadores. Esta pesquisa 

me levou a conhecer horizontes incríveis, a descobrir que a Arte Paranaense é 

riquíssima e que os nossos Artistas são fantásticos. Em meio a tantas leituras, 

pesquisas, participação em palestras, Simpósios, Conferências e conversas 

informativas com professores doutores e com artistas, hoje eu penso a Arte 

Contemporânea um buscar do viver na sua mais profunda totalidade. Ela nos propõe 

uma inusitada reflexão e até uma oportunidade de repensar valores, atitudes, 

conceitos.  

 Desejo que este trabalho contribua em pesquisas educacionais e em 

leituras informativas. 

 

 

      Professora Célia Soares da Costa 
                                                                                                                     PDE - 2008 
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UNIDADE 1 - ARTE CONTEMPORÂNEA  

 

1.1 Arte Contemporânea e a Contemporaneidade 

 

 O contemporâneo é o tempo atual, é o que se vive num mesmo 

momento, numa mesma época. Vivemos a contemporaneidade. Mas isto não 

respalda todo e qualquer trabalho atual, produzido no momento, de ser qualificado 

como “Arte Contemporânea”.  

 Na arte contemporânea os processos de realização e criação são 

mais importantes do que a obtenção de um resultado que agrade o público. O belo 

não é o objetivo a ser atingido e as regras para a construção e produção artística se 

esvaem, tornando a arte, do passado, do presente e do futuro, permissível de 

reconstrução, reavaliação e experimentação. A Arte Contemporânea propõe um 

pensamento sobre a arte em si, sua linguagem e formas de leitura, remetendo não 

só ao espectador, como também ao próprio artista uma análise crítica da prática 

visual. Ela pede uma visão profunda e sensível da obra em seu contexto. 

 O artista contemporâneo, com base no seu preparo e conhecimento, 

expõe o espectador a uma corrente de infinitas interpretações, através do privilegio 

que dá ao processo de construção, seja ele individual ou coletivo. Ele é liberto para 

produções tridimensionais, que exploram a horizontalidade e para a produção de 

trabalhos que interagem com o espectador. O mais importante é que o trabalho 

realizado possa gerar qualquer tipo de reação. E a provocação causada no 

espectador através da observação, interpretação, interferência e/ou participação 

numa produção artística, poderá causar possíveis efeitos de função social.  

 Variadas definições já foram e ainda são designadas para a Arte 

Contemporânea. Algumas defendendo que é aquela que se diferencia das 

realizações do passado, que transmitiam idéias de instituições políticas ou religiosas 

poderosas, outras defendendo que para ser considerada contemporânea, a 

produção deva expressar rebeldia ou irreverência, e ainda outras que afirmam a 

necessidade da utilização de materiais extremamente novos, avançados, absurdos 

e/ou originais.  

  

“O artista contemporâneo é também um pesquisador de temáticas e 
materiais. Ele não se prende à forma tradicional de fazer arte, por isso 
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muitas vezes é mal interpretado.” - Sebastião Natalio da Silva – artista 
plástico de Ponta Grossa/PR, 2008. 

 

 O abstracionismo ou arte abstrata, geralmente entendida como uma 

forma de arte que não representa objetos próprios da realidade concreta exterior e 

sim utiliza as relações formais entre cores, linhas e formas de maneira não 

representacional, é o movimento artístico que deu início ao avanço rumo à arte 

contemporânea. 

 Wassily Kandinsky(1866-1944), numa exposição realizada pelos 

impressionistas, em 1895, em Moscou, sentiu-se fortemente abalado diante de um 

quadro pintado por Monet (1840-1926), intitulado Montes de Feno (Meules, 1890-

1891). A visão dos meros borrões apresentados na obra, o que de início não foi por 

Kandinsky(1866-1944) bem compreendido, provocou no pintor fascínio pelas cores,  

entusiasmo e deslumbramento. Para ele um pintor, até então, não teria o direito de 

pintar de forma tão obscura. Mas o poder de sugestão que a obra deixava marcado 

na memória era impressionantemente incrível. E foi a partir das sensações 

despertadas na observação da pintura de Monet(1840-1926) que Kandinsky(1866-

1944) sentiu pela primeira vez que uma obra de arte não precisava ser uma imitação 

fiel da natureza. Kandinsky(1866-1944) é considerado o primeiro pintor ocidental a 

produzir uma tela abstrata. 

 A visão de Kandinsky(1866-1944), analisadas sob a óptica da 

contemporaneidade pode remeter o leitor a um questionamento e/ou a um 

pensamento sobre as conotações da Arte Contemporânea. A arte, na sua totalidade 

pode nos levar por viagens incrivelmente completas e complexas. A direção das 

pinceladas, a forma de apresentação do objeto artístico, seja ele acadêmico ou não, 

na arte contemporânea não é o mais importante. Indo até mais longe, a criação 

artística pode se pronunciar das mais diferenciadas formas, expondo ao próprio 

artista e ao espectador que a poética de uma obra não necessita de um linguajar 

específico. A importância dos sentidos prevalece os modos de representação.   

 No Brasil, em meio a tantas divergências de conceitos e definições, 

a Arte Contemporânea, se despontou, com o neoconcretismo, que é uma reação ao 

concretismo, em 1957. As primeiras instalações brasileiras são neoconcretas. 

 No início do século passado, o artista Marcel Duchamp, apresenta 

como obra de arte objetos comuns e inusitados. Em uma de suas exposições 
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apresentou um mictório de porcelana assinado com o pseudônimo “R. Mutt” (Mutt 

quer dizer cão vira-lata ou pessoa simplória) que foi chamado de “Fonte”. Nesta 

exposição, o que de fato importava era a escolha do objeto, o qual chamava de 

readymade, termo inventado pelo artista para descrever objetos fabricados em 

séries que ele escolhia, comprava e, a seguir designava como obra de arte. 

Duchamp atribuía valor estético a um objeto de caráter funcional, conduzindo o 

espectador a uma reflexão e não mais à priorização do efeito “belo”.  

 As idéias de arte contemporânea já haviam se despontado na arte 

de Picasso nos seus trabalhos de pintura e colagem, nas performances futuristas e 

nos efeitos do dadaísmo, embora sem a utilização da titulação “Arte 

Contemporânea”, mas é a partir da década de 60 que o artista está cada vez mais 

livre para experimentar novas formas de expressão e criação. Materiais inusitados e 

técnicas variadas tornam-se uma constante, embora que ainda fosse possível 

encontrar quem pensasse que uma obra somente seria considerada obra de arte se 

fosse uma produção como: pintura ou escultura.  

 Nessa nova linguagem artística não existem restrições quanto à 

utilização de materiais. Os resíduos do cotidiano como latas de alimentos, animais 

mortos em conserva, fezes, sucatas, podem ser transformados em obra de arte, ora 

servindo como matéria-prima para execução de uma obra, ora como sendo a própria 

obra em sua totalidade. O objeto em si perde a sua importância primordial, tomando 

um segundo plano. 

 O século XX ficou marcado pela diversidade de manifestações 

artísticas, onde surgiram inúmeras novas formas de expressão: a fotografia, a 

televisão, o cinema, a instalação, a internet, as mídias de massa, o design 

industrial... E esse encontro com novas possibilidades, que se pode até chamar de 

uma revolução artística, é arbitrária no contexto das imaginações como se pode 

sentir nas palavras da artista plástica Ivaenia Leite De Giacomi (1958) de Foz do 

Iguaçu/PR. 

 

“Sendo a arte a concretização dos sentimentos em formas expressivas, ela 
se constitui num meio de acesso a dimensões humanas não passíveis de 
simbolização conceitual. A linguagem toma o nosso encontro com o mundo 
e o fragmenta em pensamento, enquanto a arte procura reviver em nós 
esse encontro, esse “primeiro olhar” sobre as coisas... Através da arte 
somos levados a conhecer melhor nossas experiências e sentimentos, 
naquilo que escapam à linearidade da linguagem. Quando, na experiência 
estética, meus sentimentos entram em consonância (ou são despertados) 
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por aqueles concretizados na obra, minha atenção se focaliza naquilo que 
sinto. A lógica da linguagem é surpresa e eu vivo em meus sentimentos 
sem tentar ”traduzi-los” em palavras”.  

 

 A Arte Contemporânea, que contrapõe barreiras universais de 

ponderação e limites, foi e ainda é, alvo de polêmicas tentativas de construção de 

conceito, porém, é diversa demais para se encaixar em somente uma única das 

muitas definições a ela dispensada. Cada teoria pode contribuir para um processo 

de construção, mas nenhuma delas em separado representa a solução, uma 

definição. Ela desconcerta e perturba as mentes de artistas, apreciadores e críticos 

de arte.  

 

“Ser artista nos tempos de hoje é difícil de conceituar,                                       
acho que é ser um pouco de tudo, estar atento a tudo que se passa ao seu 
redor. É estar ligado em tudo que é imagem ou forma de produzir imagens” 
- Antonio Carlos Machado, artista plástico de Cascavel/PR, 2008. 

 

 O novo e o inusitado nas formas artísticas vêm na 

contemporaneidade, acompanhar a evolução, desmistificar o sistema que rege o 

mundo e manter vivo o grito poético, não somente pela busca da apreciação 

artística, como também pelas questões que norteiam e direcionam o senso crítico 

para uma melhor vivência da humanidade.  

 
 
1.2 Grupos, estilos e movimentos que fazem parte da Arte Contemporânea 

 

1.2.1 Pop-Art  

 

 A denominação “Pop-Art” vem do inglês popular, “popular art”. É um 

movimento que surgiu no final dos anos 50. Arte produzida com utilização de temas 

banais do contexto urbano e de objetos do cotidiano, como garrafas de refrigerantes, 

sucatas, fotos de celebridades, parafusos... A “Pop” é a imagem da sociedade em 

que vivemos, tendo como elementos de referência as histórias em quadrinhos e a 

mídia visual e impressa. Está ligada ao trabalho publicitário. Baseia-se no 

reprocessamento de imagens populares e de consumo. O humor e a crítica ao 

consumismo são constantes nas obras Pop-Art, que tem Andy Warhol (1928-1987), 
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como seu principal ícone. No Brasil faz-se referência na Pop-Art o artista 

pernambucano Romero Francisco da Silva Britto (Romero Britto-1963). 

 

1.2.2 Op-Art 

 

 A denominação “Op-Art” também vem do inglês, “Optical-Art”, 

surgindo por volta do início dos anos 60. É uma arte óptica, isto é, feita para os 

olhos, conhecida como Arte Cinética ou Arte do Movimento. Os artistas da Op-Art 

utilizam reproduções de figuras geométricas que dão impressão de movimento, 

expressando o sentimento ou a sensação da velocidade dos tempos em que 

vivemos. A Op Art explorava o uso de cor e forma para criar a ilusão de movimento. 

O pintor húngaro Victor Vasarely (1906-1997) é considerado precursor da Op-Art. 

Apresentamos como referência da Op-Art no Brasil, o pintor, escultor e desenhista 

Luiz Sacilotto (1924-2003). 

 

1.2.3 Arte Povera (Arte Pobre) 

 

 Movimento artístico italiano, subversivo, que se desenvolveu na 

segunda metade da década de 60, tem o significado de arte pobre. Materiais como 

terra, madeira e trapos são utilizados nessa arte com o intuito de empobrecer a 

pintura e eliminar quaisquer barreiras entre a arte e o dia-a-dia das pessoas. Uma 

preocupação desta, Arte Pobre, é criar uma forma de interação da obra com o 

espectador, através de instalações, escultura e montagem com fotos. Embora 

associada à Arte Conceitual, seus artistas realizaram uma produção própria, de 

inquestionável individualidade. Robert Morris (1931) foi o precursor da Arte Povera.  

  

1.2.4 Novo Realismo 

 

 O mesmo que novas abordagens perceptivas do real é uma corrente 

artística do século XX, criada na França em 1960, porém já existente desde 1958. 

Arte ligada às questões de caráter sociais e de denúncias das massas com 

maneiras inusitadas de representação. Destaca-se o artista mexicano Diego Rivera 

(1886-1957).  
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1.2.5 Arte Conceitual ou Conceitualismo 

 

 Textos, imagens e objetos são referências na Arte Conceitual que 

valoriza a idéia e a aplicação das novas tecnologias associadas à operação 

conceitual do artista. Um dos meios preferidos dos artistas conceituais é a 

instalação, ou seja, um espaço de interação entre a obra e o espectador. Até mesmo 

a televisão e o vídeo são usados nas instalações. Joseph Kosuth (1945) é um 

expoente da Arte Conceitual. No Brasil, a arte conceitual começa ganhando impulso 

nos anos 70 com Cildo Meireles, José Resende e Frans Krajcberg. Frans Krajcberg 

utiliza troncos que restam de queimadas para denunciar a destruição da natureza. 

No Paraná destacamos Solange Bochnia, Juliana Martini. As criações conceituais 

são um convite à reflexão. 

 

1.2.6 Abstração Conceitual 

 

 Na Abstração Conceitual o artista compõe de uma maneira "não 

representacional", se valendo das relações formais entre cores, linhas e superfícies. 

É uma forma de arte que não representa objetos próprios da realidade. Surgiu a 

partir das experiências das vanguardas européias.  

 

1.2.7 Minimalismo 

 

 Movimento artístico que tem como identificação as atividades 

esculturais, sendo o objeto artístico essencialmente aquilo que se vê. Não há a 

intencionalidade de se representar ou se referir a qualquer forma ou conceito. Muitas 

obras são denominadas “Sem Título” demarcando essa não intencionalidade, que 

até mesmo o título poderia induzir. Os artistas utilizam madeira, ferro e até materiais 

encontrados já prontos no cotidiano, como caixas, palitos e outros, criando sua obra 

minimalista com o mínimo de recurso. O posicionamento dos objetos é que 

prevalece e o espaço é o meio onde as coisas acontecem. O Minimalismo e sua 

característica impessoal, engenhada, monocromática e aparentemente “vazia”, é 

revolucionária por não fazer referência à coisa alguma. Citamos o artista Donald 

Judd (1828-1994). 
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1.2.8 Instalação 

 

 Manifestação artística dos anos 60, onde a obra é composta de 

elementos dispostos e organizados em um ambiente fechado tendo a intenção de 

criar uma relação com o espectador. As instalações provocavam sensações 

relacionadas ao ambiente como frio, calor, odores, som. As combinações com várias 

linguagens como vídeos, filmes, esculturas, performances, computação gráfica e o 

universo virtual, fazem com que o público se surpreenda e participe da obra de 

forma mais ativa, pois ele é o objeto último da própria obra.  No Paraná podemos 

conhecer esta arte nos trabalhos de Fátima Savgnon, Vanda Di Carmine, Sebastião 

Marcos de Souza, Raquel Carraro, Antonio Carlos Machado, Juliana Martini, 

Alessandro Costa, João Carneiro, Dircéia Braga, entre outros. 

 

1.2.9 Body Art 

 

 É uma manifestação das artes visuais que se popularizou na década 

de 60. Nesta arte o corpo do artista é utilizado como suporte ou meio de expressões 

performáticas ao vivo ou gravadas e o espectador pode interagir com a obra. Está 

associada à arte conceitual e ao minimalismo e apresenta ligações com o happening 

e a performance. Muitas vezes a sua comunicação é através de vídeos ou 

fotografias. Marcel Duchamp pode ser considerado um dos  precursores da body art.  

 

1.2.10 Performance 

 

 A Performance é uma modalidade das artes visuais. Apresenta 

ligações com o teatro, a música, a poesia e o vídeo, assim como o happening e em 

alguns momentos ligações diretas com a body art. Tem seu momento no Brasil, nos 

anos 70, com Ivald Granato, Flávio Pons, Aguilar e sua banda performática. 

Diferencia do happening por ser mais cuidadosamente elaborada e não envolver a 

participação de espectadores. Pode ser fielmente reproduzida em diferentes 

momentos e locais por possuir um roteiro previamente definido. O seu conhecimento 

necessita de registro através de fotografias e vídeos e/ou memoriais descritivos. 

Artista: Joseph Beuys (1921-1986). No Paraná Marco Hansen. 
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 1.2.11 Happening 

 

 É uma forma de expressão das artes visuais cujo termo “happening” 

foi utilizado pela primeira vez pelo artista Allan Kaprow, em 1959. Apresenta 

características das artes cênicas e é quase sempre planejada. As apresentações, 

que não buscam lugares pré-estabelecidos, geralmente fora de museus e galerias, 

podem ser reproduzidas, porém os elementos espontâneos ou improvisados nunca 

serão repetidos. Se diferencia da performance pela espontaneidade durante as 

apresentações e por envolver o espectador direta ou indiretamente.  

 

1.2.12 Arte Processual 

 

 Corrente artística que teve seu início no ano de 1969, implica a 

modificação da obra de arte durante sua exposição, de modo que a mesma seja 

afetada pelo meio expositivo ou pela própria decomposição ao longo do tempo. 

Embora não siga um estilo determinado apresenta proximidades com a arte 

conceitual. Citamos a artista Eva Hesse como um dos principais nomes desta 

corrente.  

 

1.2.13 Land Art 

 

 Movimento artístico também conhecido como arte da terra ou arte 

ambiental, nasceu nos anos de 1960.  A utilização da natureza como o próprio 

suporte para a realização de suas obras são características dessa arte, que interfere 

na paisagem natural ou urbana e enfoca as relações entre o ser humano e o 

ambiente. Para isso adotam-se, entre outros, materiais naturais como madeira e 

pedra. Os artistas realizam suas artes em mares, desertos, montanhas e também no 

meio urbano. Christo é o representante mais conhecido. Em Paris ele chega a 

literalmente embrulhar monumentos como a Pont-Neuf.  

 

1.2.14 High-tech 

 

 A arte high-tech se apodera dos recursos cada vez mais sofisticados 

da tecnologia para sua produção, como computadores, xerocopiadoras, 
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transmissões de satélite, fax, laser, holografia e projeções audiovisuais. Entre seus 

principais artistas encontra-se Nam June Paik. No Paraná destacamos Alexander 

Gonçalves, Marco Hansen e Fernando Nunes. 

 

1.2.15 Foto-Realismo 

 

 Tendência artística também chamada de hiper-realismo que se 

enraíza na contemporaneidade se beneficiando da vida moderna em todas as suas 

dimensões. Os quadros parecem fotografias, porém, a imagem fotográfica é um 

recurso permanente O pintor trabalha tendo como primeiro registro os movimentos 

congelados pela câmera, se utilizando de técnicas pictóricas que permitem obter um 

resultado final semelhante à fotografia. A série de exposições realizadas entre 1964 

(O Pintor e o Fotógrafo, Universidade de Novo México, Albuquerque) e 1970 (22 

Realistas, Whitney Museum, Nova York) assinala o reconhecimento público da nova 

vertente. No Paraná destacamos Antonio Bonifácio. 

 

1.2.16 Neoconcretismo  

 

 Movimento que surge no Brasil/Rio de Janeiro, em 1957, divergindo 

da rigidez concretista. Os artistas rompem com o espaço bidimensional da tela num 

primeiro momento, depois criam estruturas tridimensionais ainda de origem 

construtivista, que requerem a participação do público e, em uma terceira fase, 

partem para instalações e experiências sensoriais. Os elementos de suas obras 

podem ser visuais, táteis e conduzir o espectador à sensação de nojo ou de peso. 

Um expoente do movimento é o artista Hélio Oiticica (1937-1980). No Paraná 

destacamos Sebastião Natalio. 

 

1.2.17 Neofiguração 

 

 O figurativo e a expressividade são os preceitos que baseiam esse 

movimento que teve seu despontar entre os anos 70 e 80. É o retorno do 

figurativismo por uma perspectiva diferente. No Brasil, no Rio de Janeiro, surge nos 

anos de 1980 uma geração de artistas que querem retomar a pintura e a escultura, 

sobretudo a partir da exposição no Parque Lage/RJ em 1984. Anselm Kielfer se 
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destaca como artista neofigurativo internacional e no Brasil citamos Siron Franco 

(Goiânia). No Paraná destacamos Danillo Villa. 

 

1.2.18 Vídeo-Arte 

 

 Forma de expressão artística das artes visuais que utiliza a 

tecnologia do vídeo. Embora seu reconhecimento simbólico como data de 

nascimento seja no ano de 1965, está associada a correntes de vanguarda desde os 

anos de 1960. Nos tempos iniciais o videotape foi o mais utilizado. Artista Naum 

June Paik. No Paraná destacamos o trabalho de Marco Hansen. 

 

1.2.19 Grafite 

 

 Grafite ou Graffiti é a marca ou inscrição feita em muros ou paredes, 

podendo ser uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um 

suporte que não é normalmente previsto para esta finalidade,  normalmente em 

espaço público. Arte até pouco tempo vista como contravenção é hoje uma forma de 

expressão das artes visuais. Considera-se grafite uma elaboração mais complexa e 

pichação quase sempre considerada como contravenção. A sua prática se 

generalizou pelo mundo a partir do movimento contracultural, de maio de 1968, 

quando os muros de Paris serviram de suporte para inscrições de caráter poético-

político. Os grafites podem estar associados a diferentes movimentos e tribos 

urbanas como o hip-hop e a variados graus de transgressão. O desenho tende a ser 

gestual e estilizado e sofre influência das histórias em quadrinhos e dos veículos de 

cultura de massa. Expoente desta Arte: Jean-Michael Basquiat. No Paraná citamos 

René Batista Meyring e Henrique Moura. 

 

1.2.20 Digigrafia 

 

 Digigrafia é a gravura digital. Reúne pintura, gravura, fotografia e 

design gráfico possibilitando uma infinidade de fusões de técnicas em uma só obra. 

É reflexo das novas tendências de mercado e trafega entre o mundo virtual e seus 

resultados práticos. Ela ainda está engatinhando, mas chega com um grande 

potencial de flexibilidade e liberdade de atuação. A Digigrafia é uma forma 
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recentemente criada de artes plásticas e também é conhecida como Gravura Digital, 

Digigravura ou Infografia. A técnica utiliza desenho, pintura ou fotografia manipulada 

em programas para tratamento de imagens, impressos em equipamentos de alta 

resolução e de grande formato. Como toda gravura, a Digigrafia é uma obra que tem 

uma tiragem limitada e padronizada, sendo numerada e assinada pelo artista, 

diferenciando-se, assim, como obra-de-arte, de uma mera reprodução comercial da 

mesma. Artista: Fernando Nunes e Camila Franco.  

 

1.2.21 Neo-Expressionismo 

 

 Neo-Expressionismo é uma modalidade artística que volta a registrar 

sentimentos através da arte. Resgatada a partir dos anos 80 foi influenciada pelo 

expressionismo, pelo simbolismo e pelo surrealismo. Os artistas utilizam tintas 

misturadas com areia, palha, e outros colados à tela e também desenvolvem 

instalações, performances, também utilizando materiais inusitados. 
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 UNIDADE 2 - ARTE CONTEMPORÂNEA PARANAENSE  

 

2.1 Linha do Tempo 

 

 Relata-se aqui, numa seqüência cronológica, fatos importantes 

ocorridos no Brasil e no mundo a partir do ano de 1950, sintonizados com 

acontecimentos da arte contemporânea. 

1950 

 Desenvolvimento dos computadores 

1951  

 Primeira Bienal de São Paulo 

 Primeira estação de televisão brasileira (TV TUPI) 

1954  

 Elvis Presley grava seu primeiro disco 

1956  

 Pop Art 

 Concretismo 

 Chegada do rock a Curitiba: exibição do filme “Ao balanço das horas” – Rock 

around the clock. 

1957 

 Grotowiski – autor das idéias sobre um “teatro pobre”, propõe ao ator uma 

encenação baseada no trabalho Psico-físico. 

 Lançamento do primeiro satélite (Sputinik) 

 A arte contemporânea desponta no Rio de Janeiro, como uma reação ao 

concretismo paulista, que só usava formas rigorosas e as cores preta e 

branca. As primeiras instalações da arte brasileira são de neoconcretas.  

1960 

 Inauguração de Brasília 

 Op Art 

1962 

 Warhol pinta Marilyn Monroe e as latas de sopa Campbell 

1963 

 Surgem os Beatles (lançam o primeiro LP) 



 20 

 Vídeo-Arte 

 Retrospectiva de Duchamp. Pasadema 

 Ennio Marques, Diretor do Departamento de Cultura (equivalente a Secretário 

de Estado da Cultura nos dias atuais) monta a monumental exposição 

“Pintura Contemporânea do México” na Biblioteca Pública do Paraná 

1964-1984 

 Regime Militar 

1965 

 Minimal Art 

1967 

 Tropicalismo 

 Bossa Nova 

 Che Guevara é morto na Bolívia 

1969 

 Primeiro número de arte-language 

 Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua 

1970 

 Body-Art 

1974 

 Arte postal 

1975 

 Grupo Corpo, companhia de dança contemporânea eminentemente brasileira 

 Arte Grafite 

1976 

 Morre Juscelino Kubitschek 

1978 

 1ª Mostra Anual de Gravura Cidade de Curitiba, pela Fundação Cultural de 

Curitiba 

1980 

 Instalação 

1981 

 Cientistas isolam o vírus da AIDS 

1982 
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 Lançamento do CD 

1983 

 Internet é criada 

1984 

 Movimento “Diretas Já” 

1985 

 Morre Tancredo Neves e Sarney assume a presidência 

1987 

 Morre Andy Warhol 

1989 

 Primeiras eleições diretas para presidente do Brasil 

 Queda do Muro de Berlim 

1990 

 Memorial da América Latina, projeto de Oscar Niemeyer 

1991 

 Airton Senna é tricampeão de Fórmula I 

1992 

 ECO 92 – Rio de Janeiro 

1993 

 Fim do “Apartheid” na África do Sul 

1994 

 Morte de Ayrton Senna 

1997 

 Nascimento do primeiro clone da ovelha Dolly 

1999 

 Bug do Milênio 

2001 

 Ataque terrorista ao Word Trade Center 

2002 

 Inauguração do museu Oscar Niemeyer em Curitiba/PR 

2003 

 Estados Unidos atacam o Iraque 

 Lançamento do Ipod 
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2004 

 Música – As novas tecnologias como, por exemplo, computador, internet e 

mp3 players, transformam os modos de ouvir, consumir e fazer música. 

 Tsunami atinge países banhados pelo oceano Índico 

2006 

 Primeiro astronauta brasileiro a fazer parte de uma missão espacial 

2007 

 Grupo Corpo compõe o panorama da dança contemporânea mundial 

2008 

 As chuvas inundam vários municípios do estado de Santa Catarina/PR  
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UNIDADE 3 – ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

3.1 Possibilidades no Ensino das Artes Visuais Escolar 

 

 Desde os tempos mais remotos até os dias atuais filósofos, 

pensadores e pesquisadores buscam novos e bons meios de condução da prática 

escolar. Nesta unidade serão expostas algumas possibilidades de pesquisa, as 

quais referenciaram este trabalho. A arte e o seu ensino têm possibilitado 

discussões provocantes que acrescentam posições indeléveis de conhecimento. 

Demerval Saviani (1995) aponta para a realidade escolar do educando acreditando 

que essa realidade possa ser transformada. Na obra “Teorias da Arte”, 2005, Anne 

Cauquelin expõe de forma clara e sucinta as teorias defendidas por Platão, Hegel, 

Schopenhauer, Nietzsche, Aristóteles, Kanti e Adorno levando ao leitor 

possibilidades de entendimento. Ana Mae Barbosa (2003) coloca que Arte-Educação 

baseada na Comunidade é uma tendência contemporânea que tem apresentado 

resultados muito positivos em projetos de educação para a reconstrução social, 

quando não isolam a cultura local, mas a discutem em relação a outras culturas, 

Ernest Fischer (2002), concebe a arte como “substituto da vida”, como forma de 

colocar o homem em estado de equilíbrio com o meio circundante, idéia que contém 

o reconhecimento parcial da natureza da arte e da sua necessidade. Ana Luiza 

Ruschel Nunes (2003) quando coloca que o trabalho, a arte e a educação se 

completam e revelam como a possibilidade de reorganização da ação docente em 

arte, enfatiza esta pesquisa, no sentido de entrelaçar o trabalho artístico paranaense 

com o ensino da arte escolar. A fundamentação nas pesquisas de Dulce Regina 

Baggio Osinski (2002), quanto à busca de fatores históricos que possam nortear o 

aprofundamento e aprimoramento da arte paranaense no ensino escolar, respalda a 

intenção de inovação, valorização e reconhecimento da arte contemporânea no 

ensino escolar postulada neste projeto. Dulce Osinski (2002) com seu trabalho de 

pesquisa e análise sobre as metodologias utilizadas ao longo do tempo traça um 

perfil da trajetória do pensamento educativo em arte nos permitindo vagar por uma 

ansiedade de valorização educacional, o que, dentro da nossa própria história de 

vida é possível por intermédio de um processo colaborativo. A autora também coloca 

que o conhecimento dos percursos do ensino da arte é fundamental para que hoje 

se possa pensar, ensinar e fazer arte com qualidade.  
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 Michael Archer (2001, p. 235) oportuniza uma visão que dentro dos 

anseios da arte-educação é imprescindível: “Observar a arte não significa “consumi-

la” passivamente, mas tornar-se parte de um mundo ao qual pertencem essa arte e 

esse espectador”. 

 Archer (2001) ainda destaca que as mostras mencionadas no último 

capítulo da sua obra “Arte Contemporânea – Uma História Concisa” foram 

organizadas segundo agendas disparatadas e com diferentes objetivos. Contudo, 

consideradas como um todo, elas demonstram como os rumos da indagação 

estética nos últimos vinte e cinco anos, longe de se dispersarem ou esvaziarem, 

tornaram-se os vetores essenciais da arte dos dias de hoje. A esse entendimento 

podemos nos ater para a valorização da arte contemporânea do Paraná, seus 

artistas e suas obras como forma de acondicionamento estruturante de um processo 

de percepção e crescimento cultural... Ruschel (2003, p. 241) diz: 

 

“... Dessa forma, o ponto fundamental a reiterar e a ser demarcado nestas 
considerações finais é que o Trabalho, a Arte e a Educação, na 
contemporaneidade, são possibilidades materiais da formação-humana.” 

 

 O aprofundamento teórico subsidiado na Pedagogia Histórico-Crítica 

de Demerval Saviani entrelaçada com a Pedagogia de Ana Mãe Barbosa em relação 

à História da Arte, leitura de imagem e produção artística, através da espiral cíclica 

de Carr & Kemmis (1989), relação professor-aluno e professor-professor, fortalece 

os meios de produção e conhecimento de forma qualitativa e quantitativa. E a 

possibilidade de interação entre as partes integradas no ambiente educacional, 

professor e aluno, reforça a tamanha responsabilidade do professor como agente 

intermediador do conhecimento no processo de desenvolvimento da compreensão 

estética do aluno, cabendo a ele, sugando ao máximo dessa integração propiciar 

situações que possibilitem a implementação desse processo de valorização da 

nossa própria história, a partir do resgate e aprofundamento da História da Arte do 

Paraná, em especial a Contemporânea, seus artistas e suas obras. 

 A partir da pesquisa realizada propõe o resgate de uma história que 

no cotidiano do paranaense é muito vivida, porém pouco difundida, trabalhada, 

valorizada: a trajetória da história dos artistas contemporâneos do Paraná que vêm 

registrando, formatando e dialogando sobre os acontecimentos também 

contemporâneos da história paranaense. E é a escola o caminho natural e adequado 
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para se iniciar um trabalho que venha sanar essa carência cultural, de conhecimento 

das raízes e da contemporaneidade que permeia o meio em que vive o povo do 

Paraná, seja ele escolar, familiar ou social.   

 As biografias citadas neste trabalho são reais possibilidades de 

subsídio ao educador de arte para pesquisa em busca da melhoria da prática 

docente, no ensino das artes visuais. 
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UNIDADE 4 – ARTISTAS CONTEMPORÂNEOS PARANAENSES 

 

4.1 Trajetória de Vida e Obras 
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4.1.1 VIVALDO SIMONETO – Assis Chateaubriand/PR  

        

 

 Vivaldo Simoneto é um artista autodidata natural 

de Santa Maria, distrito de Alto Paraná/PR, que reside no 

município de Assis Chateaubriand/PR. Trabalha com esculturas, 

instalações, pinturas, desenhos, poemas e artesanato. Atualmente desenvolve 

pesquisas ambientais e projetos ligados a reciclagem de material plástico. É 

professor de desenho na Escola de Música Impaktu´s e também ministra aulas 

particulares de desenho. Em suas obras prioriza as pesquisas experimentais 

utilizando inusitados tipos de materiais. Ingressou no mundo das artes em 1993, 

influenciado e incentivado pela Artista Plástica Silsa Marin, sua Mestra, e pela 

professora de educação artística Janete Peruzo. Descobre sua habilidade e vocação 

artística participando de cursos e oficinas de arte. Considerado referência na vida 

cultural de Assis Chateaubriand e Região, conquistou participações em salões de 

arte, por suas criações originais e significativas. Entre seus inúmeros trabalhos 

destacam-se as obras: “Entre lençóis I, II e III” (selecionada também no 14º Salão de 

Artes de Teresina no Piauí em 2007); “O carinho, o beijo e o ato”, de 2008, 

selecionada no 15º Salão de Artes Plásticas de Teresina no Piauí e ”Euforia“, 

destaque no XI Circuito Internacional de Arte Brasileira em 2006. Entre suas 

exposições estão: a coletiva “O retorno”, com Edgar Guedes e Cássia Rozante em 

2004 e sua primeira individual “Sentimentos Humanos”, em 2005. Em 2006 foi 

selecionado pela curadora Deborah Kemmer de Maringá para representar o Paraná  

no XI Circuito Internacional de Arte Brasileira / Trinidad e Tobago, Museu Nacional  

Port of spain  West Indies / República Dominicana, Plaza de La Cultura Juan Pablo  

Santo Domingo / Museu da Pampulha, Belo Horizonte/MG.  Em 2007 ousou em 

projetos ligados à cultura organizando oficinas de técnica vocal com o Maestro 

Jocimar Silva e Show de Viola Caipira com Eros Dellavega./ Criou  o  CD e 

participou do Projeto “Cantinho da Arte”, da Secretaria de Educação de  Assis 

Chateaubriand.  Realizou várias exposições de Arte: "A arte em dois estilos" Espaço 

Cultural Harpa, com  Silsa Marin e Faculdade da Unioeste  Cascavel / 2008; 

Intercâmbio de Arte do SESC - Toledo “Mulher de todas as Cores”; “Emoções, 
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Sensações e Expressões com Batom” - Centro Cultural Gilberto Mayer; Coletiva da 

Aaplac “Sou Cascavel” - Museu de Artes de Cascavel / Faculdade Unimeo Cetesop - 

Assis Chateaubriand, entre outras exposições regionais. Seus trabalhos atuais 

consistem numa técnica criada por ele mesmo, simplesmente “batom e maquiagem”. 

VIVALDO Simoneto. Disponível em http://www.vivaldosimoneto.com.br 

 

                                
       SIMONETO, Vivaldo 
       (Assis Chateaubriand/PR) 
       O carinho. 2008, batom 
       sobre tela. 

         SIMONETO, Vivaldo 
         (Assis Chateaubriand/PR) 
         O beijo. 2008, batom 
         sobre tela. 

          SIMONETO, Vivaldo 
          (Assis Chateaubriand/PR) 
          O ato. 2008, batom sobre 
          tela. 

                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

     
     SIMONETO, Vivaldo 
     (Assis Chateaubriand/PR) 
     Restauração II. 2007, 
     50,0x60,0 cm, batom sobre 
     tela. 

     
  SIMONETO, Vivaldo 
  (Assis Chateaubriand/ PR) 
  Entre Lençóis I, II e III.  
  2006, batom e grafite 
  sobre tela. 

       
       SIMONETO, Vivaldo 
        (Assis Chateaubriand/PR) 
        Euforia. 2006, batom 
        sobre tela. 

 
SIMONETO, Vivaldo (Assis Chateaubriand /PR). 
Primeira tela – “Mulher”.  2006, batom sobre tela 
 

 
SIMONETO, Vivaldo (Assis 
Chateaubriand /PR). Nem Todo 
mundo fala quando pode. 2007, 
40,0 x 50,0 cm, batom sobre tela. 

 

http://www.atmajeur.com/simonetoartes
http://www.atmajeur.com/simonetoartes
http://www.atmajeur.com/simonetoartes
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4.1.2 RAQUEL CARRARO – Londrina/PR  

 

Raquel Carraro nasceu em 1983 na cidade de 

Londrina/PR. Graduada em Artes Visuais pela UEL - 

Universidade Estadual de Londrina em 2006. Desde criança 

esteve em contato com o desenho, mas foi durante a graduação 

que este contato se tornou íntimo, resultando no 

desenvolvimento de uma visão mais sensível diante de seu entorno. Pinturas, 

desenhos, esculturas, fotografias e instalações fazem parte de sua produção, onde a 

simplificação das formas, cores vibrantes e seus contrastes, muitas vezes, estão 

presentes. A artista realizou trabalhos com os quais participou de exposições em 

projetos e salões de arte como: Projeto Circulação - Cultura em Movimento na Casa 

de Cultura da UEL em 2008, 15º Salão de Artes Plásticas de Atibaia/SP e Projeto 

Arte em Londrina na Casa de Cultura da UEL em 2006, 17º Salão de Artes Plásticas 

de Praia Grande/SP, onde recebeu menção especial, Mostra Paranaense de Artes 

Visuais Região Nordeste em Cambe/PR e teve seu projeto selecionado no 

CowParade - Circuito das Vacas - SP em 2005. Suas obras integram o acervo da 

Pinacoteca do Museu Municipal João Batista Conti em Atibaia/SP, da Secretaria de 

Cultura de Praia Grande/SP, da City University of New York Graduate Scholl (CUNY) 

em New York - NY e da Vanderbilt University em Nashville - TN. 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
CARRARO, Raquel (Londrina/PR). Rebanho. 2007, 
70x70 cm (aprox.), modelagem em argila. 

 

 
CARRARO, Raquel (Londrina/PR). 
Sem título, da série vacas. 2005, 
21x31 cm, nanquim s/ papel. 

 
CARRARO,Raquel.(Londrina/PR). 
Pombas, 2006, 11,5x20,5 cm, 
grafite s/ papel. 

 

 
CARRARO, Raquel (Londrina/PR).  
Jessé dormindo II. 2006, 
14,5x20,5 cm, esferográfica s/ 
papel. 
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4.1.3 MILENE CRISTINE MARONES – Apucarana/PR  

 

 Milene Cristine Marones nasceu em 22 de março 

de 1987 em Apucarana/PR. É acadêmica do Curso Artes Visuais 

Multimídia - Universidade do Norte do Paraná (Unopar). Começou a 

fazer cursos de pintura em 2002 e desde então continua 

aperfeiçoando seu estilo próprio. Participou do XVII Circuito 

Internacional de Arte Brasileira no ano de 2007 com sua obra Bipolar, a qual 

percorreu por três países: Áustria, China e Tailândia. No de ano de 2008, obteve a 

primeira colocação na Primeira Mostra de Arte Regional da Secretaria do Estado da 

Cultura com suas obras “Vislumbre do infinito” e “Gotas da Evolução”. 

 

 
                                               MARONES, Milene Cristine (Apucarana/PR).  
                                               Vislumbre do Infinito. 70x100 cm, acrílica sobre tela. 

 
  CARRARO, Raquel (Londrina/PR). 
  Ernesto e Inês, 1976. 2007,  
  125x84 cm, esmalte s/ tela. 

 

 
  CARRARO, Raquel (Londrina/PR). 
  Família Pelincer. 2008, 125x86 
  cm, esmalte s/ tela. 
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4.1.4 FERNANDO NUNES - Campo Mourão/PR 

  

Fernando Nunes nasceu em Niterói/RJ, cursou Comunicação Visual 

na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estudou 

gravura em metal no Museu de Gravura do Ingá - Niterói. Dedica-se a pintura e à 

fotografia desde 1989. Durante 20 anos atuou como ilustrador e designer gráfico 

colaborando com agências de publicidade e editoras do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Desenvolveu projetos de ilustração em parceria com as escritoras Ruth Rocha, Ana 

Maria Machado, Sylvia Orthof, entre outras. Desde 1994 mora no Paraná e dirige 

projetos ligados à dança contemporânea. Transferiu definitivamente seus projetos e 

estúdio para Campo Mourão em 1997, onde é diretor de criação e fotógrafo da 

agência de publicidade V8 Comunicação. É fundador e diretor da Verve Companhia 

de Dança de Campo Mourão. Em 2005 iniciou pesquisa em projetos de digigrafia. 

FERNANDO Nunes. Disponível em galeriartistaseartesaosmouraoenses.blogspot.com/ 

 

 
                 NUNES, Fernando (Campo Mourão/PR,). Psicoindi. Não Datada, 140x50 cm,  
                 tela montada em chassi de madeira. 

 
   MARONES, Milene Cristine   
   (Apucarana/PR). Bipolar. 60x80 cm, 
   óleo sobre tela. 

 
MARONES, Milene Cristine (Apucarana/PR). 
Gotas da Evolução. 60x80 cm, óleo sobre 
tela. 
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4.1.5 ANTONIO CARLOS MACHADO – Cascavel/PR 

 

 Antonio Carlos Machado é natural de Londrina/PR 

nasceu em 06-11-1964. Sua obra está entre desenho, pintura e o 

tridimensional. Concluiu o curso de Educação Física pela UEL - 

Universidade Estadual de Londrina em agosto de 1986 e a partir 

desta data passou a residir no município de Cascavel. Atuou 

nesta área até o ano de 1989, passando então a trabalhar com 

administração na Secretaria de Cultura de Cascavel. Especializou-se em 

Linguagem, Cultura e Ensino pela Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu (2007-

2008). Começou pintando por acaso e seu interesse pelas artes plásticas foi 

gradativo, partindo de sua participação na 2ª Mostra Cascavelense de Artes 

Plásticas. Hoje, seu foco de pesquisa está voltado para a arte tridimensional, tendo a 

cerâmica como elemento principal e objetos reaproveitados como cadeiras, 

borrachas. Seus trabalhos atuais de pintura tende para um figurativo abstrato, onde 

o tema central geralmente são padrões gráficos florais ou arabescos. Desenvolveu 

trabalhos em Mosaico: “Fonte dos Mosaicos”, na recuperação da Nascente do Rio 

das Antas em Cascavel, pelo projeto de recuperação das nascentes de água e 

fundos de vale do Município, pela Prefeitura Municipal de Cascavel, em 2003 e 

desenvolveu e coordenou o painel em Mosaico “Esperança”, juntamente com os 

artistas da AAPLAC do Terminal Rodoviário Helenise Tolentino de Cascavel (2007). 

Atualmente atua no CAPS de Cascavel, pela Secretaria de Saúde, onde orienta 

 
 NUNES, Fernando (Campo Mourão/PR,). 
 Estudo1. Não Datada, 70x40 cm, fotografia  
 Em papel. 

       
      NUNES, Fernando (Campo Mourão/PR,).  
      Circo Vermelho. Não Datada, 100x100  
      cm, tela montada em chassi de madeira. 
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Oficinas Terapêuticas de Artes Plásticas para adolescentes de 12 a 18 anos em 

tratamento por uso e abuso de substâncias psicoativas e álcool. Dentre os diversos 

cursos de aperfeiçoamento destacamos sua participação no Curso de Pintura com 

Sergio Sister, Paulo Pasta e Análise Crítica da Arte / Crítica da Arte Contemporânea 

Brasileira Festival de inverno UFMG e no Curso de Desenho da Figura Humana com 

Dulce Osisnki (89/95) e Leila Pugnaloni (l995). Freqüentou o atelier Arte e Pesquisa 

em Londrina de março a julho de l992, sob orientação da artista Yoshiya Salles 

Ferreira. Foi o fundador da Associação dos Artistas Plásticos de Cascavel. Em seus 

anos de produção artística participou de várias exposições no país e no exterior, 

sendo premiado em muitas delas. Dentre as inúmeras participações em exposições 

destacamos a II Mostra Integração do Cone Sul - Exposição Vento Sul (Centro 

Cultural Gilberto Mayer - Cascavel, Junho-94 / Palácio do Itamaraty - Brasília - DF, 

Outubro-94 / Sala de Exposições da Funarte - RJ, Novembro-94 / Museu de Arte de 

São Paulo - Masp, Março-95 / Museu de Arte Contemporânea do Paraná - MAC, 

abril-95 / Centro Cultural da Cidade de Asunción - Manzana de La Riveira, Asunción 

PY, junho/95). Destacamos algumas de suas premiações: Trabalho Selecionado 

para fazer parte da Coleção Internacional Reggi Secolo em Milão/Itália - resultado da 

Mostra Du Loren mostra Soutien - l994 e Menção Honrosa na 12º Mostra 

Cascavelense de Artes Plástica, 1998, com a Instalação “O Paraíso e no Céu da 

Tua Boca” – Grupo Estrutura. 

ANTONIO Carlos Machado. Disponível em http://www.acmachadoartista.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MACHADO, Antonio Carlos (Cascavel/PR) Diálogo. 2005 – Instalação 
– cadeiras em parafina - 100cmx240cmx150cm (foto do estudo – 
maquetes). Obra premiada 7ª Mostra João Turin de Arte 
Tridimensional – Curitiba/PR, 2005. 

 
 

http://www.acmachadoartista.blogspot.com/
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 4.1.6 JULIANA MARTINI – Campo Mourão/PR 

 

 A artista Juliana Martini é natural de 

Jaboticabal/SP. Nasceu em 24/05/1979. Formada em 

Artes Plásticas - Bacharelado pela Universidade de 

Brasília – UnB no ano de 2002 e Pós-Graduada em 

Educação Infantil pela Universidade São Luis 

localizada em Jaboticabal- SP no ano de 2004. Reside 

atualmente em Campo Mourão /PR. Sua linha artística é contemporânea 

trabalhando com instalações, objetos, pintura, desenho, fotografia e escultura, 

porém seu forte é a pintura contemporânea. Em seus anos de produção artística 

participou cerca de 25 salões e mostras de artes visuais e exposições pelos estados 

de São Paulo e Paraná, sendo premiada em inúmeras delas: Participação com 

pinturas no “33º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba/SP, em 2001”; 

Participação com pinturas e Menção Honrosa pelo Conjunto da Obra no “25º Salão 

 
 MACHADO, Antonio Carlos  
 (Cascavel/PR). Autoretrato. 
 2007. Pintura acrílica s/tela, 
140cmx150cm.          

 

 

 
MACHADO, Antonio Carlos (Cascavel/PR) 
Saudade, 2005. Instalação – Objetos em 
cerâmica e tijolos – 100cmx70cmx150cm. 
Obra premiada na 16ª Mostra Cascavelense 
de Artes plásticas/2005. 

 
 MACHADO, Antonio Carlos 
 (Cascavel/PR), Sem título, 
 2008. Pintura acrílica sobre  
 tela, 0,75mx1,60m 

 
MACHADO, Antonio Carlos (Cascavel/PR) – 
Chairs, 2000. Instalação (desenhos no espaço) – 
ferro dobrado – 120cmx80cmx100cm. 

 
MACHADO, Antonio Carlos 
(Cascavel/PR), 2003. 
Pintura acrílica e colagem 
sobre Eucatex, 
110cmx85cm. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_5RzT_hS9aNk/R_vqWpirPjI/AAAAAAAAATk/3_LPh7P3YeQ/s1600-h/Imagem+002.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5RzT_hS9aNk/SAEw_WwaxQI/AAAAAAAAAUE/WFNlwVjCtik/s1600-h/obra+araquara2.jpg
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de Artes Plásticas Contemporâneo de Franca/SP, em 2001”; Prêmio de Aquisição 

Brasil Telecom no “Salão de Arte Contemporânea de Toledo/PR em dezembro de 

2003”; Participação com pinturas no “Salão de Artes Visuais da Lapa, Curitiba/PR, 

em 2004”; Participação do “XIII Encontro de Artes Plásticas de Atibaia/SP, em 2004”; 

Prêmio de Aquisição Secretaria do Município no “Salão de Artes Visuais Região 

Noroeste/2005, Campo Mourão/PR”; Prêmio de Aquisição Secretaria do Município 

no “Salão de Artes Visuais Região Noroeste/2006, Cianorte/PR”; Prêmio de 

Aquisição Secretaria do Município no “Salão de Artes Visuais Região Noroeste/2008, 

Terra Boa/PR”. Atualmente trabalha na Fundação Cultural de Campo Mourão,  na 

coordenação de cursos de Artes Visuais e Projetos tais como  “História da Arte”, 

Exposições Itinerantes, Grupo de Arte Contemporânea entre outros. Recentemente 

realizou uma Exposição Individual intitulada de “Doce Selvagem” com cerca de 25 

obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 

 

                            

   

 

 

   

   

 
MARTINI, Juliana (Jaboticabal/SP).  Eu e Meus 
Estigmas. 2002, 2m(2x2), Instalação. Obra Destaque 
dos Formandos da UnB. 

 
MARTINI, Juliana (Jaboticabal/SP). 
Meus Bichos de Estimação. 2008, 
130x170 cm, feltro e algodão. “Obra 
Selecionada no 33° SARP – Ribeirão 
Preto /SP” 

 

 
MARTINI, Juliana (Jaboticabal/SP).  
Aquárius. 2008, 240x140 cm,                      
serigrafia e cetim. 

 
MARTINI, Juliana (Jaboticabal/SP).  Descanso 
dos Pássaros. 2008, 120x220 cm, acrílico s/ 
tela. 
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4.1.7 SEBASTIÃO MARCOS DE SOUZA – Cornélio Procópio/PR 

 

 Sebastião Marcos de Souza, natural de 

Cornélio Procópio/PR nasceu em 1964. Formado em Artes 

Plásticas pela Universidade Estadual de Londrina/PR e Pós-

graduado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

pela UENP - Universidade Norte do Paraná - Faculdade 

Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio. 

Desenvolve trabalhos inseridos na Arte Ambiental como o projeto Vale da Vida, que 

apresenta um relevante enfoque na preservação do meio ambiente e é apresentado 

em mostras em diversos municípios do estado. Apresenta um grande fascínio pela 

Land Art e os seus trabalhos são caracterizados pelas produções tridimensionais, 

esculturas e instalações. Participa de várias exposições de arte contemporânea, em 

categorias coletivas e individuais (pintura, escultura e instalações) desde 1994 por 

diversos estados do país como: Exposição de Arte Contemporânea – Itaú Cultural – 

Projeto “RUMOS” São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/GO; 10º Salão Paulista 

de Arte Contemporânea São Paulo/SP; 5º Salão de arte de Paranaguá/PR; 31º 

Salão de Arte Contemporânea de Santo André/SP. Sebastião é detentor de vários 

prêmios pelos trabalhos desenvolvidos. Entre os prêmios recebidos estão: 26º Salão 

de Artes Plásticas de Jacarezinho/ PR - Prêmio aquisição Prefeitura Municipal, 2º 

Salão de Artes Plásticas de Santo Antônio da Platina/PR - Prêmio aquisição 

Secretaria do Estado, 33º Salão de Arte Contemporânea Piracicaba/SP e 2º Salão 

de Artes Plásticas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/ RJ - Menção 

Honrosa.  

SEBASTIÃO Marcos de Souza. Disponível em http://www.valedadida.com.br 

 

SOUZA, Sebastião Marcos de (Cornélio 
Procópio/PR). Peixes Pretos Nadando em 
Águas Pretas. 2000. Grafite sobre papel. Neste 
trabalho o papel foi submetido à ação da água 
corrente até quebrar sua resistência e esta deixar 
marcas da agressividade gestual sobre o papel. A 
simulação das formas dos peixes foi feita através 
de manchas. 

 

 

http://www.valedadida.com.br/
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SOUZA, Sebastião Marcos de (Cornélio Procópio/PR). Correr é Preciso. 2000, acrílica/silicone sobre 
tela. Esta pintura é continuação da história relatada na figura anterior numa mistura de desenho e 
pintura, mostrando a agonia de um cardume nadando contra a fúria do óleo. 
                                                       

   

 

 

SOUZA, Sebastião Marcos de 
(Cornélio Procópio/PR). Envoltos III. 
 2002, Instalação, borracha e gesso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.8 ANA RITA VARELLA DOTTO – Foz do Iguaçu/PR   

 

 Artista plástica de formação – Licenciatura Plena em Artes Plásticas 

– Universidade Federal de Santa Maria – RS, Ana Rita Varella Dotto, embora 

radicada no Paraná há 27 anos – 11 anos em Guairá e em Foz do Iguaçu há 16, é 

gaúcha de nascimento. Nasceu em Santa Maria/RS em 23/11/56. Constam em seu 

currículo inúmeras participações tanto em exposições individuais como em 

exposições coletivas e oficinas de arte e salões oficiais. Pertence a ACAPI – 

Associação Cultural dos Artistas Plásticos do Iguaçu, onde sempre foi atuante, ora 

como presidente ou vice, tesoureira ou vice-tesoureira. Faz parte do Grupo 

“Literando Ñe‟ e Verá” e com alguns integrantes deste grupo lançou a “Antologia 

2007” de poesias. Sua participação, em 2004, do II Encontro de Escritores do 

SOUZA, Sebastião Marcos de (Cornélio 
Procópio/PR). Envoltos II. 2002, Instalação, borracha 
e gesso. Nesta obra foi utilizado dois dos mais 
cobiçados símbolos do poder econômico da 
atualidade, representados pelas câmaras de ar e a 
informação representada pelo computador. 
Representação de um corpo feminino, formato do 
rosto moldado no rosto de sua mulher, ambos 
envoltos por tiras de borracha. Uma área de 9 m 
(3x3) foi recoberta com 100kg de tiras de câmaras de 
ar. O público pôde andar por cima, tocar, cheirar, por 
um momento fazer parte da obra. 
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Extremo-Oeste do Paraná como co-curadora da Exposição “Letras que Pintam”, 

despertou um antigo desejo de escrever e de poetar. Desde então não parou mais 

de pintar e de poetar. Dentre as participações em exposições destacamos a 

individual: série “Caminhos”, realizada em Foz do Iguaçu (1998 a 2004). Obras de 

Ana Rita integram importantes acervos públicos e particulares do Brasil e do mundo 

como o Mural das Cataratas na Delegacia Receita Federal – Foz do Iguaçu/PR e o 

Painel “Desenvolvimento do Homem” – Orientação: Edilson Viriato – Mabu Thermas 

& Resort – Foz do Iguaçu/ PR. Participou de Workshops nos municípios de Foz do 

Iguaçu, Londrina e Curitiba. No período de 1996 a 2006 participou de Salões de 

Artes nos municípios paranaenses: Foz do Iguaçu, Maringá e Santo Antonio da 

Platina e nos municípios de Santa Maria/RS e João Pessoa/PB.                                                                                                                           

Possui obras de acervo público em diferentes setores do município de Foz do 

Iguaçu, como Delegacias, Hotéis, Pontes, Associações, Fundações, Galerias de 

Arte, Edifícios e Conjuntos Residenciais e particulares nos municípios de Santa 

Maria, Porto Alegre e Montenegro do Estado do Rio Grande do Sul, Curitiba, 

Londrina, Guairá, Cascavel e Foz do Iguaçu do estado do Paraná, Campo 

Grande/MS, São Paulo/SP e Londres/Inglaterra.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

            

 
 DOTTO, Ana Rita Varella (Foz   
 do Iguaçu/PR). Maná. 
Xilogravura 

 
    DOTTO, Ana Rita Varella  
    (Foz do Iguaçu/PR).  
    Tramas III.      

 
DOTTO, Ana Rita 
Varella. (Foz do 
Iguaçu/PR). Beijo. 
xilogravura                                

 
DOTTO, Ana Rita Varella. 
Foz do Iguaçu/PR). 
Urbanidade Verde. 

 

 
DOTTO, Ana Rita Varella. 
Foz do Iguaçu/PR). 
Desbravando Limites. 
Nanquim                                                                               

 
DOTTO, Ana Rita Varella. 
Foz do Iguaçu/PR). 
Perdidos Limites.     
Nanquim    
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4.1.9 FABRICIO ANTONIO FRANZONI STEVANATO – Cianorte/PR 

 

                            Fabrício Antonio Franzoni Stevanatto (08/ 

12/1968) é artista autodidata, natural de Cianorte/PR. Desde 

muito pequeno trabalha com diferentes tipos de materiais 

como colagem de tecidos, massa acrílica e tinta para pintura 

de metais, parede e madeira, além de vernizes. Atualmente 

realiza uma pesquisa sobre conceitos estéticos na busca da construção da própria 

identidade, que será finalizada com uma exposição temática no município de 

Cianorte/PR. A procura pela estética e o traço próprio faz do artista um pesquisador 

constante e inquisidor voraz. Seu trabalho é fortemente marcado pelo desenho, nos 

quais o lápis é utilizado constantemente e pelos retratos de pessoas. Sua primeira 

produção com retrato de pessoas foi o rosto de seu primo Eduardo L. Canever, que 

surgiu a partir de uma conversa informal entre os dois.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DOTTO, Ana Rita Varell (Foz do  Iguaçu/PR). 

Fronteira. Xilogravura 

 
FRANZONI, Fabrício  
(Cianorte/PR). Sax.  
Acrílica sobre tela 

 
FRANZONI, Fabrício 
(Cianorte/PR). Nú.Tinta 
plástica, tinta a base 
d‟água, lápis 
dermatografico,  

 

 
FRANZONI, Fabrício 
(Cianorte/PR). Ajuda.  
1993. Lápis dermatografico 
sobre tela. 
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                FRANZONI, Fabrício (Cianorte/PR).  
              Recorte de diversos trabalhos. 

           FRANZONI, Fabrício (Cianorte/PR).  
          Recorte de diversos trabalhos. 

 
  

4.1.10 VANDA DI CARMINE – Cornélio Procópio/PR 

 

A artista plástica Vanda Di Carmine 

concluiu o curso de Educação Artística, Licenciatura - Artes 

Plásticas na UEL – Universidade Estadual de Londrina/PR 

no ano de 2004. Fotografia, gravura e pintura, fazem parte 

de sua produção artística que é voltada para os temas do 

cotidiano. Dentre suas inúmeras produções destacam-se: a exposição “Varais” 

(tema de seu projeto de pesquisa), fotografado em várias cidades do Paraná, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais. A instalação “Sobre os varais” teve várias 

premiações. A artista ministra aulas de pintura e desenho em seu atelier e participou 

de inúmeras exposições, coletivas e individuais. Dentre elas citamos a exposição na 

Sala de Exposições da Casa de Cultura da UEL – Universidade Estadual de 

Londrina.  

Sobre “Varais”: Projeto de pesquisa que surgiu a partir das 

lembranças simples do cotidiano, tendo como metodologia o processo da criação e 

produção em fotografia e gravura, que apresenta trabalhos em fotografia 

manipulada, reunindo imagens de varais dos mais variados tipos e formas, 

suspensos em fios de nylon, plotagens feitas em lonas, gravuras e pinturas. Neste 

trabalho a artista utilizou de várias técnicas e materiais como: A xilogravura para 

criar a imagem do varal da infância e imprimiu em tecido transparente (sem usar o 

tradicional papel), com as fotografias dos varais de roupas atrás, respeitou a 



 41 

estrutura original das fotos, porém retirou alguns elementos e trocou por cores 

chapadas que dialogam com a imagem.  As fotos no tamanho 20x30cm foram 

impressas em papel brilhante. 

 O currículo de Vanda Di Carmine destaca participações em Salões 

de Arte Contemporânea do Paraná e do Estado de São Paulo.   

 

 
                        CARMINE, Vanda Di (Cornélio-Procópio/PR) 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

4.1.12 JOÃO CARNEIRO – Curitiba/PR 

 

                              João Carneiro, natural de Ponta 

Grossa/PR – 1956 desenha desde criança. Embora tenha 

freqüentado, em 1985, a Oficina de Metal do Solar do 

Barão, em Curitiba, pode ser considerado um autodidata. 

Trabalha na restauração de pinturas e relevos das casas 

históricas de Ponta Grossa. Utiliza em sua produção materiais industriais 

sucateados. Explora a possibilidade estética através da manipulação de latas, latões 

 
CARMINE, Vanda Di  
(Cornélio Procópio/PR). Varal 
de orações de um templo 
Budista, em Três Coroas/RS 

CARMINE, Vanda Di  
(Cornélio Procópio/PR) 
Varal – Cornélio Procópio. 

 
CARMINE, Vanda Di. 
(Cornélio Procópio/PR) 
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e tambores mediante compressão. Propõe novas formas, em geral inscritas em um 

geometrismo sintético. Tem como objetivo mostrar a poética da materialidade do 

refugo industrial. Produz suas obras adotando um procedimento “processual” à 

maneira do escultor francês César, compactando mecanicamente montes de latas 

velhas, formando blocos que congelam o processo de realização plástica, num efeito 

final de grande força dinâmica. Trabalha com instalação utilizando sucatas. Integra o 

grupo Sucateando. Na última mostra do grupo trabalhou com polímetros, chamando 

a atenção do público pelas brutais associações de suas propostas com vísceras e 

fetos. Para esta exposição seu projeto girou em torno de um texto bíblico contido no 

“Livro de Daniel”, ou, mais exatamente, na interpretação que Daniel fez do sonho do 

rei da Babilônia. Confronta dois materiais opostos, barro e ferro. O barro como 

símbolo de homem, da democracia, em contraste com o ferro, das forças 

opressoras, a ditadura. O mesmo paralelismo catastrófico reaparece em outros 

trabalhos, como no serrote que corta um retângulo de barro, nos ferros de passar 

roupa que, analogicamente esmagam e queimam o barro; nos destroços de pessoas 

(em argila) sobre chapas de ferro. Servindo-se da poética da arte pobre, ele pratica 

uma nova versão da “arte politicamente comprometida”. 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CARNEIRO, João (Curitiba/PR). Separação 
Política Ideológica. 1991, 1,10 m., serrote e 
barro.  

 

 
CARNEIRO, João (Curitiba/PR). Máquina 
Politizadora. 1991, 1,0 m. ferro, barro e 
madeira. 
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4.1.11 DIRCÉIA BRAGA – Foz do Iguaçu/Pr 

 

 Dirceia Braga, natural de Uraí/PR, é formada em 

Letras Português / Espanhol pela UNIOESTE, Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, cidade onde reside e 

trabalha. É professora de Língua Portuguesa e Espanhola da Rede 

Estadual de Educação. Além das aulas, desenvolve trabalhos 

artísticos e artesanais em cerâmica, esculturas, instalações, pintura e artesanato. 

Suas obras são desenvolvidas com modelagem em argila/cerâmica, utilizando para 

dar coloração a queima dentro da técnica Raku. As instalações são organizadas 

com outros materiais como fios, cordas e madeira. Esses trabalhos procuram 

provocar uma reflexão sobre as relações humanas e a busca da liberdade feminina. 

Iniciou na área artística de forma autodidata em 1993, freqüentando cursos de 

desenho e pintura. Em 2001 iniciou no universo da cerâmica, como aluna da 

ceramista Maria Cheung. Participou de exposições coletivas como: Exposição Novos 

Valores – Fundação Cultural de Foz do Iguaçu – PR em 1993; 4a Mostra da Mulher 

Iguaçuense  - Fundação Cultural de Foz do Iguaçu-PR, TERRACOTA  I – Fundação 

Cultural de Foz do Iguaçu – PR- em 2002;  TERRACOTA II – Sala de Exposições da 

Unioeste, Campus Foz do Iguaçu – PR,  Exposição Coletiva – Monte Carlo – 

Argentina em 2003;  Mulher, Arte e poesia – Fundação Cultural de Foz do Iguaçu – 

PR, Mostra 29 – ACAPI – Foz do Iguaçu – PR em 2004;  Mostra Paranaense de 

Artes Visuais Região Oeste- Foz do Iguaçu – PR, TERRACOTA III – Museu de Arte 

de Cascavel –MAC – Cascavel –PR- 2005. Entre suas obras destacam-se: “Teia”, 

“Teresa”, “Amélia”, “Razão e Emoção”. 

 

 
   CARNEIRO, João.   
   Curitiba/PR). Coração  
   Aprisionado. 1991, ferro e 
   polímetro.1,20x1,30  cm,  

 

  
CARNEIRO, João 
(Curitiba/PR). Caminhos 
Incertos. 1991, 1,60 m,               
chapa de ferro e barro. 

 
CARNEIRO, João 
(Curitiba/PR). Nas 
Dobraduras da 
Repressão. 1991,  
1,50 m., ferros de passar 
roupa e barro.  
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4.1.13 IVAENIA LEITE DE GIACOMI – Foz do Iguaçu/PR               

     

Ivaenia Leite De Giacomi é natural de 

Cabo Verde/MG nasceu em 20/03/58. É desenhista, 

pintora, ilustradora e professora.  Graduada pela 

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas/SP em 

Artes plásticas - l984 e Educação Artística na PUCC - 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas/SP - l989 atua como professora de 

Arte da Rede Estadual de Educação/PR no ensino fundamental e médio em Foz do 

Iguaçu/PR, onde reside atualmente. Iniciou sua experiência artística em 1982, na 

Faculdade, salão da Biblioteca, exposição coletiva – 1982. Cria e produz suas obras, 

influenciada pelas partes sociológicas e psicológicas do ser humano. Suas 

produções é focada na arte abstrata. Dentre as inúmeras participações em 

exposições e mostras, individuais e coletivas, no país e no exterior destacamos: 

 
BRAGA, Dircéia (Foz do Iguaçu /PR). Teresa. 
2005, 1,5x1,5x2,5 m., cerâmica e cordas.   

 
BRAGA, Dircéia (Foz do Iguaçu /PR). 

Amélia. 2005, 3x3 m., cerâmica e gelatina. 

 
BRAGA, Dircéia (Foz do 
Iguaçu /PR). Razão. 
2008, 40x40 cm, cerâmica e 
gelatina. 

 
BRAGA, Dircéia (Foz do 
Iguaçu /PR). Emoção 
2008, 40x40 cm, cerâmica 
e gelatina 

 
BRAGA, Dircéia (Foz do Iguaçu 
/PR). Teia. 2005, 5x5m. cerâmica 
e fio. 
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Espaço Cultural do Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu/PR em 2007 com a 

Série “REFLEXÕES-U2”; “Silogismo” – técnica mista - Sala de Exposições “ Jacinto 

Rivero” do Centro Paraguayo Japones- Asuncion/Paraguay - 2002; “ Retrospectiva” 

–Salon azul-Via M. Buunarroti-Firenze-Italia – 2005 e “ Retrospectiva”, salon azul, 

Via M. Buunarroti-Firenze/Itália. Foi recebedora de vários prêmios pelo trabalho 

criativo que desenvolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIACOMI, Ivaenia Leite de 
(Foz do Iguaçu/PR). Pare o 
Brasil quero descer II. 
85X95 cm, técnica mista  
 

 
GIACOMI, Ivaenia Leite de (Foz do 
Iguaçu/PR). Criador e criatura III. 90 
x 100 cm, técnica mista 

 
 

 
GIACOMI, Ivaenia Leite de (Foz do 
Iguaçu/PR). Coração de Néon olhos 
Dayglo I. 80 X 100 cm técnica mista.       

     
GIACOMI, Ivaenia Leite de (Foz do 
Iguaçu/PR) Criador e criatura III. Não 
datada. 90 x 100 cm técnica mista 

 
GIACOMI, Ivaenia Leite 
de (Foz do Iguaçu/PR). O 
Criador. Não datada.  
80x90 cm técnica mista. 

 
GIACOMI, Ivaenia Leite  
de (Foz do Iguaçu/PR). 
Miss sarajevo.Não  
datada.  93X186 cm,  
técnica mista. 
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4.1.14 GIOVANA ZAGUINI SELEME RODRIGUES – Francisco Beltrão/PR 

 

 Giovana Zaguini Seleme Rodrigues, natural 

de Canoinhas/SC nasceu em 14/02/1960. Atualmente reside 

em Francisco Beltrão/PR. Despertou para as artes desde 

muito cedo, influenciada pela mãe, também artista plástica. 

Formada em Arte pelo Instituto de Desenho do Paraná em 

Curitiba. A partir da conclusão do curso utilizou-se dos conhecimentos adquiridos 

desenvolvendo então seu próprio estilo; valendo-se dos mais diversos materiais em 

seus trabalhos. Suas obras são, em sua maioria abstrata, caracterizando-se pela 

profusão de cores em sintonia com materiais diversos, tais como: café, areia, vidros, 

espelhos, arames e sucatas entre outros. Tem preferência por quadros de 

dimensões amplas. Suas obras, quando não abstratas, são inspiradas na arte 

egípcia. Dedica-se também à arte sacra sem abandonar seu estilo, a união de 

elementos diversos. Sua técnica passa pela utilização de Bico de pena, tinta óleo, 

tinta acrílica, massa corrida aplicadas sobre tela, madeira de demolição, chapas 

metálicas e chapas acrílicas. Percebe-se pela diversidade de elementos e materiais 

utilizados pela artista, sua grande versatilidade e criatividade. Realizou exposições 

no Espaço da Arte, Caixa Econômica Federal, Shopping Aquárius, Expobel, 

Expofeira Mulher, Espaço Dcormobile, em Francisco Beltrão/PR. Participou também 

de Exposição Itinerante pelo SESC Paraná. Possui exposição permanente de 

quadros no Hotel Província de Francisco Beltrão. Nome artístico Giovana Za. 

 

  
                  RODRIGUES, Giovana Zaguini  
                  Seleme. Egípcias. 2,20x0,80m.  
                  Madeira demolição massa, tinta 
                  Óleo e folha de ouro. 

         RODRIGUES, Giovana Zaguini  
         Seleme. Sem título. 1,80x1,15m. 
         Chapa galvanizada e massa  
         acrílica. 
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4.1.15 BERNADETE MARIANI – Guarapuava/PR 

  

 Artista autodidata, Bernadete Mariani, 

nascida em 27/02/49 em Guarapuava/PR procura atualizar-

se freqüentando cursos livres e realizando pesquisa de 

materiais. Catalogada na obra Artes Plásticas Brasil de 

Júlio Louzada, tem obras publicadas nas revistas Artísticas da Vernissage e Revista 

Domani de pintura da Editora Domani/SP. É membro da ALAC - Academia de 

Letras, Artes e Ciências de Guarapuava. Já participou de diversas exposições no 

Paraná, individuais e coletivas e em salões de arte, dentre as quais citamos: a 1ª 

Bienal da Gravura de Santo André/SP. Possui obras em acervo na Casa de Cultura 

de Guarapuava/PR “Sol Pleno” e no SESC Guarapuava/PR “Pensando II. Seu estilo 

passa pela não aceitação da arte apenas pelo belo ou decorativo. Gosta da arte 

provocada por elementos da natureza, de situações inusitadas e temáticas. 

Atualmente tem passeado por outros caminhos artísticos como dança, poesia e 

também na literatura. Iniciou suas produções artísticas quase aos cinqüenta anos de 

idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
RODRIGUES, Giovana Zaguini Seleme 
(Francisco Beltrão/PR). Rosas. Folha de 
ouro 1,20x1,20m. Chapa, massa acrílica e 
folha de ouro. 

 
RODRIGUES, Giovana Zaguini  
Seleme (Francisco Beltrão/PR).  
Sem Título. Não datada. 
Chapas de madeira, pedras e 
areia. 

 
MARIANI, Bernadete (Guarapuava/PR). Primevo 
VI. 2002, 55x33 cm, xilogravura em couro 
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4.1.16 MAURO DA SILVA CINTRA – Ibaiti/PR 

 

                     Mauro da Silva Cintra, natural de Santo 

André/ABC Paulista, atua na área de artista plástico e 

artesanato desde 1970. Formado em Parapsicologia, 

Numerologia, Grafologia e Consultor em Feny Chui 

(harmonização de ambiente). Participou de exposições em 

Anhambi/SP, na construção da casa de pedra de Vitória no Espírito Santo, de 

exposição de trabalhos artesanais em feiras livres no centro de São Paulo, Minas 

Gerais e Mato grosso do Sul. Recebeu uma medalha de prata pela criatividade, no 

final de ano de 1992 no Anhambi SP (A primeira árvore de natal de teto). Em 2003, 

lutou pelos artesãos de Ibaiti para a construção de um espaço próprio, hoje 

consagrado “Casa do Artesão”, sendo nesta associação vice-presidente. Sua arte se 

foca em fontes com pedra e painéis vazados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CINTRA, Mauro da Silva (Ibaiti/PR). 
Transmutação (tela vazada). Não datada. 
tinta acrílica, barbante, nylon e verniz 

 
CINTRA, Mauro da Silva (Ibaiti/PR). Por-
do-sol (tela vazada). Não datada. 
massa acrílica, tinta acrílica, arame e verniz 

 
MARIANI, Bernadete (Guarapuava/PR). 
Podres Poderes I, II e III. 2002, 
gavetas, elos de corrente, chifre e cem 
(100) moedas em desuso. 

 

 
MARIANI, Bernadete 
(Guarapuava/PR). Impacto I-II-III. 
2000, altura 1,00m, mista sobre sucata 
de avião sinistrado. 
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                         CINTRA, Mauro da Silva (Ibaiti/PR). Transmutação  
                         (tela vazada). Não datada. Tinta acrílica,  
                         espelhos, madeira, nylon e verniz 

 
 

4.1.17 CHRISTINA ZORZETO – Londrina/PR 

 

Maria Christina Zorzeto nasceu em Rolândia no 

ano de 1956. Formada em Licenciatura e Bacharelado em Artes 

Plásticas na Escola Superior de Artes Santa Marcelina/SP entre 

1978 e 1982 e Pós graduada nos cursos “Práxis e Discurso 

Fotográfico” (1999), “Arte e Educação” (2000) e História e 

Teorias da Arte (2003), pela Universidade Estadual de 

Londrina/PR. Participou de várias exposições nos estados de São Paulo e Paraná, 

sendo, pela qualidade de seu trabalho, premiada em inúmeras delas como: Menção 

Honrosa – Prêmio Brasil Contemporâneo de Artes Plásticas – São Paulo/SP em 

1989; Prêmio Aquisição no X salão de Artes Plásticas – Presidente Prudente/SP em 

1994 e em 2003,  Prêmio Aquisição na 15º Mostra Cascavelense de Artes Plásticas 

– Cascavel – PR. Seu trabalho apresenta formas iradas e pacíficas, dionisíacas e 

apolíneas, forças poderosas presentes e sempre em combate. Forças 

desestruturadoras da forma proveniente do inconsciente, forças estruturadoras da 

forma proveniente do consciente. Duas instâncias da mente que se digladiam no 

palco da história da arte. Axis Mundi é o encontro, articulação e integração dessas 

duas pulsões tão fortes e complementares. Há momentos de exigências racionais e 

há momentos de exigências emocionais. Reconhecer formas iradas e pacíficas, 
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articuladas e não articuladas pelo inconsciente levam ao eixo do mundo, um mapa 

de passagens secretas que se faz por fendas, frestas ou portais, em busca de 

saídas para o nada.   

 

                                                                

             ZORZETO, Christina 
             (Londrina/PR). Axis Mundi. 2004,  
             120x90cm, técnica mista  
             (desenho e pintura). 
 
 

            ZORZETO, Christina 
            (Londrina/PR). Axis Mundi. 
            2004, 120x90cm, técnica mista 
            (desenho e pintura)     

 

                                                      ZORZETO, Christina (Londrina/PR). Axis Mundi. 2004, 
                                                      120x90cm, técnica mista (desenho e pintura) 

 

4.1.18 Danillo Gimenes Villa – Londrina/PR 

 

Desde o início de seu trabalho Danillo Gimenes 

Villa interessa-se pela percepção da realidade imediata, das 

relações cotidianas. Procura nos objetos e pessoas ao seu 

redor estranhezas que são acionadas durante o seu envolvimento 

com elas. Considera Cézanne um de seus artistas prediletos e 

admira sua experiência intensificada através da pintura. Mais do que resultados, o 
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artista entende que seu trabalho é  o reconhecimento de um território. Suas pinturas 

dão substância a uma atmosfera particular que afeta a si e àqueles que entrarão em 

contato com seu trabalho. Nasceu em Echaporã/SP em 23/12/1969. Pôde, em sua 

infância, "perder-se" em longas caminhadas nos arredores da cidade e nestas 

andanças intensificou seu interesse pela natureza, a natureza das coisas todas, 

como o artista gosta de dizer. Para ele, interessa a arte que envolve uma alteração 

de comportamento, que apela para o sujeito e sugere a ele um comportamento 

inesperado. É graduado e Mestre em Poéticas Visuais pela Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), Doutorando em Poéticas Visuais pela ECA-USP, atua 

como professor de desenho e pintura do departamento de arte da Universidade 

Estadual de Londrina/PR. Participa de exposições individuais e coletivas desde sua 

graduação, tendo sido premiado em inúmeras delas como em 2005 que recebeu no 

37º. Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba: Prêmio incentivo (conjunto da 

obra) e Prêmio aquisitivo (Giacometti para Louise Bourgeois), em 2004  no Salão do 

Amapá. Prêmio Estímulo (Desenhos mínimos) e em 1998 no III Salão de Artes 

Plásticas de Londrina - Prêmio  Aquisição. Possui obras em acervo na Casa de 

Cultura da Uel - "Giacometti para Louise Bourgeois" – Pintura, no MARP - Museu de 

Arte de Ribeirão Preto - "Auto-retrato I, III e IV" – Pintura e no MAL - Museu de Arte 

de Londrina - "Bruto e burro como nu" - Pintura. Seu trabalho é voltado para 

instalações e pintura. Foi referenciado como expoente de uma mais recente geração 

de artistas visuais pelo curador Prof. Marcos Rizolli que coloca a arte de Danillo 

como inovação na tradição. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 
VILLA, Danillo Gimenes  
(Londrina/PR). Monteiro Lobato para 
Anita Malfatti. 2008, 155x130cm, 
acrílica sobre tela, acervo particular 

 

 

 
VILLA, Danillo Gimenes 
(Londrina/PR). Para Braque. 
2008, 156x227cm, acrílica sobre 
tela. Acervo particular 
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. 

4.1.19 FÁTIMA SAVIGNON – Londrina/PR 

 

O trabalho da artista plástica Maria de Fatima 

Savignon se espelha no momento artístico, tecnológico e social 

que se vive na atualidade e nas atitudes humanas perante as 

constantes mudanças e possibilidades que o mundo global 

apresenta. Utiliza em sua produção artística variados tipos de 

materiais, do grafite no papel comum a técnicas mais 

elaboradas de pintura, apropriação de objetos buscando novos significados, 

fotografia e meios digitais. Natural do Rio de Janeiro/RJ nasceu em 21/12/1953. 

Desde criança já apresentava interesse pela arte. Durante o Curso de Arquitetura - 

Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro/RJ, teve a oportunidade de aprender 

com artistas como Ligia Pape, Freda Jardim, o crítico de arte Frederico Morais, entre 

outros. Cursou desenho na escola de artes visuais do Parque Lage/RJ, e participou 

de inúmeros workshops e eventos. Em 1980, a convite da Escola de Arquitetura do 

VILLA, Danillo Gimenes 
(Londrina/PR).  O Burro. 
2007, 10x110cm, acrílica 
sobre tela, acervo 
particular 

 
VILLA, Danillo Gimenes 
(Londrina/PR), “Giacometti 
para Louise Bourgeois”, 
142x 214cm, acrílica sobre tela, 
2008, acervo particular 

VILLA, Danillo Gimenes 
(Londrina/PR), "Filtro de feltro”, 
155x 320 cm, acrílica sobre tela 
2008 acervo particular 

 

 
    VILLA, Danillo Gimenes 
    (Londrina/PR), 
    Boneca I, 110x 100cm,  
    acrílica sobre tela 2008 
    acervo particular 

 
   VILLA, Danillo Gimenes  
   (Londrina/PR), 
   Boneca, 110x 100cm,  
   acrílica sobre tela 2008 
   acervo particular 

 

VILLA, Danillo Gimenes 
(Londrina/PR), 
Cézanne para Branca de 
Neve. 2008. 80x 80 cm 
acrílica sobre tela, acervo 
particular.                               
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CESULOM - Londrina, trabalhou com o mestre em gravura Paulo Mentem na 

disciplina Gravura. Sua primeira exposição individual foi através da Divisão de Artes 

Plásticas da UEL, uma série de “Objetos” desenvolvidos sob o tema “Alvo de Eros”, 

buscando nas formas e no texto o amor como prazer do coração. Participou de 

várias exposições, individuais e coletivas. Sua última exposição foi, a convite da 

Divisão de Artes Plásticas do município de Londrina, sob a curadoria da Prof. Carla 

de Araújo Moreira, com a obra “Para Não Dizer Que Te Esqueci”, uma série de 

pedras envoltas em folhas de ouro e  textos. Atualmente desenvolve estudos para 

uma série de retratos. 

 

 

 

 

 

 

 

  
                       

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
 

 

 

              
            
 
 

SAVIGNON, Fátima 
(Londrina/PR). 
Sem Título. Não 
datada.      

 
SAVIGNON, Fátima 
(Londrina/PR).  
Sem Título.  2006 

 
 SAVIGNON, Fátima 
(Londrina/PR).  
 Sem Título.  2006 

 

 
SAVIGNON, Fátima 
(Londrina/PR). Sem 
Título. Não datada.      

 
SAVIGNON, Fátima 
(Londrina/PR). Sem Título.  
2006. 

 
SAVIGNON, Fátima 
(Londrina/PR).  
Sem Título. 1996. 

 
SAVIGNON, Fátima (Londrina/PR). Sem Título. 2006 
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4.1.20 ANTONIO BONIFÁCIO – Uraí/PR 

 

Antonio Bonifácio é natural de Uraí/PR 

nasceu em 13/06/1959. Atualmente reside em 

Tókio/Japão. Iniciou suas atividades artísticas utilizando 

o lápis. Abstracionista gestual, sempre foi um 

pesquisador de técnicas e invenções de novas 

linguagens plásticas. As primeiras exposições foram em 1976, no Salão de Artes, 

em Jacarezinho/PR, na Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, em Ibiporã/PR e uma 

Coletiva de artistas locais em Uraí/PR. Participou de inúmeras exposições, coletivas 

e individuais, e salão de artes em vários estados brasileiros, sendo  premiado no  VII 

Salão de artes da Casa de Artes e Ofícios Paulo VI em primeiro lugar Ibiporã – PR e 

na IV Mostra Cascavelense de Artes em  Cascavel/PR, nesta, menção honrosa. Por 

duas vezes representou a região Alta Paulista em São Paulo, pelo Mapa Cultural 

Paulista da Secretária de Estado da Cultura de São Paulo. Participou de Coletivas 

em países como Portugal e Japão e foi premiado no 51º Salão de artes de 

Toyohashi/Japão. Possui obras em diversos estados brasileiros e em países como 

EUA, Alemanha, Inglaterra, Portugal, França, e Japão e obras catalogadas no 

Dicionário de Artes Plásticas Brasil – Julio Lousada e no Panorama das Artes 

Plásticas Luso-Brasileira – Narciso Martins/Portugal. Suas últimas realizações foram: 

Individual – Café Saboina – Kosai/Japão; Salão do Japão – Okasaki /Japão; Galeria 

Asahi – Toyohashi/Japão; Galeria Kubota – Tókio/Japão; MAC - Museu de Artes 

cascavel – Cascavel/PR; Foreign Artists‟ Exihibition- Centro internacional e social do 

Japão – Nagoya/Japão e VII e VIII – Expo Art-Hice – Hamamatsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
BONIFÁCIO, Antonio (Uraí/PR). Minha filha 
Kênia e eu. 

 
   BONIFÁCIO, Antonio (Uraí/PR). 
   11 de setembro. 100x110cm  
   acrílico sobre madeirite e colagem. 
 

http://www.orkut.com.br/Main
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                 BONIFÁCIO, Antonio (Uraí/PR).  
                 O grito. Não datada. 

                   BONIFÁCIO, Antonio (Uraí/PR). 
                   Eiji e Fernanda. Não datada. 

 

4.1.21 SEBASTIÃO NATALIO DA SILVA FILHO – Ponta Grossa/PR 

  

Natural de Tibagi/PR, Sebastião Natalio da 

Silva Filho reside atualmente em Ponta Grossa/PR. Nasceu em 

16/12/1964 e é Bacharel em Comunicação Social – Habilitação 

em Jornalismo. Setor de Ciências Sociais e Aplicadas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR (1992 – 1995). 

Apresenta uma forte sensibilidade quanto à visão do novo na 

arte. É versátil em sua criação, produzindo arte em qualquer espaço, em qualquer 

ambiente, em qualquer tempo. Gosta das obras amplas e densas e tenta se guiar 

por outros artistas contemporâneos, entre eles Daniel Senise, Siron Franco e Iberê 

Camargo. Busca ser inventivo no uso de materiais, desde os industrializados aos 

encontrados fartamente na natureza. Nas mais recentes obras, que fazem parte do 

tema “Do Paleolítico ao Paletó”, uma referência ao primitivo e ao novo, utiliza como 

materiais de pintura pigmentos naturais, sendo a terra o principal elemento. Suas 

obras têm circulado por várias cidades desde 2006, entre elas Ponta Grossa, Tibagi 

e Paranaguá. Ainda em trabalhos mais recentes construiu máscaras de papel 

reciclado para a exposição “Com que cara nós ficamos?”. Depois de feitas, as 

máscaras são coladas sobre madeira. Pelos olhos abertos das máscaras, o 

expectador pode encontrar desenhos, frases, símbolos que revelam um estilo 

contemporâneo de tratar a mensagem proposta na obra. Não se prende a um estilo 

de arte, mas respeito todas as tendências. Na infância já fazia experimentos com 

vários tipos de materiais, barro, carvão, giz, depois na escola, os lápis de cor. O 

gosto pelas produções artísticas foi reforçado em cursos de desenho e nos cursos 

de cerâmica no ateliê do Museu Alfredo Andersen. A primeira exposição individual 

http://www.orkut.com.br/Main
http://www.orkut.com.br/Main
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foi em 1995/96 intitulada “Mãos na Terra”, com obras que eram feitas com terra, no 

Sesc. Este trabalho fez parte de um projeto itinerante do SESC e circulou pelas 

principais cidades do Estado, entre elas, Londrina, Maringá e Foz, além de Ponta 

Grossa. Atualmente trabalha em uma emissora de televisão. Possui obras 

catalogadas como “O Pianista”, obra selecionada no Salão e Mostra Itinerante de 

Artes Plásticas da Fundação Cultural de Ponta Grossa, Acervo da maestrina Jucélia 

Ribeiro e “Futebol de Rua” – 3º lugar no concurso “Visões da Copa”, julho de 1998. 

Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa.    

 

 

     
 
 

        
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        NATALIO, Sebastião (Ponta Grossa/PR).  
                                                        Com que cara nós ficamos? Não datada. Papel machê, 
                                                        pó de mármore e gesso sobre madeira. 

 
NATALIO, Sebastião (Ponta Grossa/PR). 
No centro do caos é azul 1. 1,50x70 cm, 
técnica mista terra, carvão, ceras e anil 
sobre voil 

 

NATALIO, Sebastião Ponta 
Grossa/PR. Visita em família. 
70x69,5 cm, técnica mista 
– tintura de vinho, terra vermelha, 
tintura de cogumelo, carvão e tinta 
spray sobre voil. 

 
 

 NATALIO, Sebastião (Ponta 
Grossa/PR). Dos amigos, 
sobraram só os ossos. 1,20x70 
cm, técnica: mista, pigmento preto, 
carvão, pó de mármore e tintura de  
cogumelo sobre voil. 

NATALIO, Sebastião Ponta Grossa/PR 
Homem com tambor de pedra. 70x60 
cm, técnica mista – terra vermelha, 
pigmento preto e carvão sobre voil. 
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4.1.22 TANIA CRISTINA RUMI SUGETA – Londrina/PR     
                 

 Artista plástica formada pela Universidade Estadual de 

Londrina/2003, natural desta cidade, desenvolve trabalhos tridimensionais em 

cerâmica. Atua como docente da disciplina de cerâmica e escultura pela UEL - 

Universidade Estadual de Londrina/PR desde 2004 e desenvolve pesquisa de 

mestrado em poéticas visuais na UNICAMP - Universidade Estadual de 

Campinas/SP. Realizou em 2005 sua primeira exposição “Ponto de mutação” junto 

com dois amigos, Carlos Alberto de Campos e Celso Martins. Tania com objetos 

cerâmicos, Carlos Alberto com gravuras e Celso com arte digital, eram três 

linguagens diferentes dialogando num mesmo ambiente. Utiliza as mãos como 

principal ferramenta e um material considerado tão arcaico na busca de diálogos 

com os espectadores, a cerâmica. Participou de exposições por vários municípios do 

Paraná. 

 

 
                  SUGETA, Tania (Londrina/PR). Sem Título (série cones). 2005, cerâmica/raku e 
                  caixas de MDF 

 
 

  

            SUGETA, Tania (Londrina/PR). Sem 
            Título (série cones). 2006, dimensões 
            variáveis, menor peça 5cm/  maior 30 cm. 
            de altura, cerâmica/raku. 

             SUGETA, Tania (Londrina/PR). Sem  
             Título (série cones). 2006, dimensões 
             variáveis, menor peça 5cm/  maior 30  
             cm. de altura, cerâmica/raku. 
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                   SUGETA, Tania (Londrina/PR). Sem Título (série cones). Detalhe 2006, 
                   dimensões   variáveis, menor peça 5cm/maior 15 cm de altura,  
                   cerâmica/raku (400 peças) 
 

 

 
            SUGETA, Tania (Londrina/PR). Sem Título (série cones). Detalhe 2006,  
            dimensões variáveis, menor peça 5cm/maior 15 cm de altura, cerâmica/raku (80  
            peças. 

  
 

  4.1.23 SOLANGE BOCHNIA – Maringá/PR 
 

Natural de Paranacity/PR, Solange Bochnia 

nasceu em 29/04/1957. Atualmente reside em Maringá. 

Cursou Educação Artística no Rio de Janeiro, enquanto 

paralelamente participava de exposições coletivas, onde 

obteve as primeiras premiações. Mais tarde voltando para 

Maringá especializou-se no Ensino da Arte, expôs em diversos espaços individuais e 

coletivos. Participou de Salões Oficiais de Arte Contemporânea em Campo 

Mourão/PR, Curitiba/PR, Araras/SP, entre outros. Em 2003, foi convidada a 

participar do “VIII Circuito Internacional de Arte Brasileira”, em 

Madri/Lisboa/Londres/Viena, mas não foi possível sua presença. Associada à APAP-

PR (Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná), contribui com suas 

obras nos diversos projetos e publicações de livros, entre eles, “Brasil_Visão 

Artística”, resultado do “Projeto Brasil 500 Anos”, do qual participaram 123 artistas 

plásticos associados. Colabora com a criação da Arte nos cartões beneficentes de 

natal do AAHU, (Associação dos Amigos do Hospital Universitário Regional 
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Maringá). Suas obras têm linguagem subjetiva, com experimentação de técnicas e 

utilização de materiais diversificados, dando novos significados aos mesmos. Sua 

proposta é levar o espectador a ter um olhar pensante e questionar a imagem e seus 

enigmas, despertando-o para uma nova leitura.  

 
                                                       BOCHNIA, Solange (Maringá/PR). Natal. 2008, 40x60, técnica  
                                                       mista e utilização  de acessórios, bucha natural, vidro, couro, 
                                                       bambu, renda e fio de cobre sobre tela 

 

             BOCHNIA, Solange (Maringá/PR). Sem Título. 1998, 150x60, acrílica sobre tela. 

 

                                           BOCHNIA, Solange (Maringá/PR). Sem Título. 1999, 70x120,  
                                           acrílica sobre tela. 
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4.1.24 RENÊ MEYRING - vulgo tresk (3k) – Maringá/PR                                                                                                                                  

                           Maringaense de 29 anos, Renê Meyring é 

Artista Plástico, Ilustrador, Caricaturista e Grafiteiro. 

Formado em Artes Visuais atua como professor de 

desenho há 10 (dez) anos, ilustrador e caricaturista há 2 

(dois) e grafiteiro há 8 (oito). Participou de exposições no Brasil e na Argentina. 

RENÉ Meyring. Disponível em <http://www.renem.com.br> 

    
    MEYRING, Renê (Maringá/PR). Trem. 2009, técnica: spray                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

                      
 

                                     MEYRING, René (Berisu/BSAR), (Maringá/PR). 
                                     LA Luz Del Mundo. Técnica: spray  
 

 

                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

MEYRING, René Batista 
(Maringá/PR). Técnica: spray 
com maker pincel 
 

 
         MEYRING, Renê (Maringá/PR).  
         Gravidez Noturna. 1998,  
         técnica: spray com raspagem 

 
    MEYRING, Renê (Maringá/PR). 
    Ilustração Arte de rua. Técnica: 
    makers e lápis aquarelável. 

 
MEYRING,Renê                                                                                                                 
(Maringá/PR). Arte em 
graffiti,  
               
                                                                                                  
lápis aquarela Caricatura 
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4.1.25 MILTON AURÉLIO DOURADO – Pato Branco/PR  

 

Milton Aurélio Dourado nasceu em Joaçaba/SC 

em 15 de março de l955 e aos treze anos mudou-se para Pato 

Branco/PR. Aos 17 anos cursou na escola Piper de Aviação em 

Curitiba PR, o curso de piloto civil e deslocou-se para os 

garimpos do Pará, onde permaneceu por dez anos conhecendo 

a cultura indígena e local. De volta ao Paraná participou de 

concursos de fotografia, exposições coletivas no salão de arte do município de Pato 

Branco e na região, sendo premiado por várias vezes. Fez presépio para igreja 

Matriz de Pato Branco, o qual foi requisitado para museus de presépios do Rio de 

Janeiro. Ministrou cursos de capacitação, com materiais recicláveis, para alunos e 

professores nos municípios de Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, 

Renascença e Dois Vizinhos. Foi eleito membro do fórum de cultura do Paraná. 

Criou diversas esculturas em arame e fitas de ferro. Construiu para a prefeitura de 

Renascença a escultura de uma sereia em pó de mármore e ardósia em que usou 

um corpo de mulher engessada como molde. Foi premiado na primeira mostra de 

arte do sudoeste em Capanema. Atualmente está cursando Artes Visuais na 

Faculdade Vizivali no município de Dois Vizinhos/Pr. Utiliza materiais alternativos 

nas suas produções. Iniciou sua experiência artística aos seis anos de idade de 

forma dolorosa, durante os castigos que recebia. Trancado em uma dispensa de 

alimentos, com canivete utilizava batatas para fazer esculturas de animais. Na 

primeira mostra de arte de Pato Branco participou com uma escultura construída 

utilizando o material de um aparelho de solda queimado e foi classificado em 

segundo lugar. Mantém sua produções catalogadas em arquivo particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOURADO, Milton (Pato Branco/PR).  
Ensaio para a Faculdade, no café filosófico, 
focado em Michel Foucault. 2008. 

 

 
DOURADO, Milton (Pato Branco/PR). 
Vida companheira. 2008. 
Conjunto da obra: Mãe, filho e cão. 
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. 
 

 

 

 

4.1.26 ROSANE CARNIELLI MUKAI – Maringá/PR 

                                                               

  Natural de Curitiba/PR, Rosane Carnielli Mukai, 

nascida em 15 de fevereiro de 1957, reside em Maringá/PR há 46 

anos. Sua formação acadêmica é na área de Educação e realizou 

seus estudos na Universidade Estadual de Maringá. É pós-graduada 

em História e teorias da Arte Moderna e Pós-Moderna pela 

Universidade Estadual de Londrina, onde também cursou pós-graduação em 

Fotografia: práxis e discurso Fotográfico. Sua formação acadêmica e exposições 

podem ser pesquisadas no Sistema de Currículos Lattes pelo nome completo. 

Trabalha com artes há mais de onze anos, utilizando várias técnicas de pintura 

como acrílica, aquarela, nanquim e desenho. Faz experimentações artísticas: 

xilogravura, fotografia pintada e outras. Gosta muito de trabalhar com papel, lápis e 

aquarela, sendo que vem utilizando mais a aquarela como meio de expressão. 

 
DOURADO, Milton (Pato Branco/PR). 
Dançarino de hip hop. 2007. 
Participação no FERA/2007. 

 
 DOURADO, Milton (Pato Branco/PR). 
 Leitura da deusa da justiça  
 (em construção). 2008. 

 
DOURADO, Milton (Pato Branco/PR).  
Vida sugada (ciclo da verminose). 
2008. Conjunto da obra: Mãe, filho e 
cão. 

 
DOURADO, Milton (Pato 
Branco/PR). Vida nova. 2008. 
Conjunto da obra: Mãe, filho e cão. 
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Participou de exposições recebendo em muitas delas menção honrosa e premiação. 

É uma artista figurativa, emprega formas geométricas em muitas de suas obras, 

utiliza várias cores e sua criação é inédita. Sente satisfação ao trabalhar com o tema 

místico. Participa de Salões de Arte Mística e Salão de Obras Sacras. Tem 

informações pela família que seu avô paterno, no início do século XX, pintava 

interiores de Igreja, no interior do estado de São Paulo. Acredita receber de seu avô 

essa influência “espiritual”. Pesquisa a simbologia dos elementos naturais do mundo, 

assim como suas cores nas diversas civilizações. Utiliza em suas pinturas a árvore 

que foi o que mais a impressionou em sua chegada a Maringá. Maringá, como diz a 

artista: “Cidade em que se plantaram prédios e casas na floresta e que as árvores 

não foram destruídas, mas replantadas enfileiradas em todas as direções que a vista 

alcança”. Participou de exposições coletivas, realizou projeto de pintura e fotografia 

com crianças da APAE/MaringáPR e fez  exposições individuais. No 5º Salão de 

Arte Mística realizado pela Ordem Rosacruz em setembro de 2008 na cidade de 

Curitiba/PR recebeu Menção Honrosa pelo conjunto da Obra “Nascer, Viver e 

Morrer”.  

 

   
          MUKAI, Rosane Carnielli. 
          Nascer. 2008, 26x36cm 
          Aquarela. 

          MUKAI, Rosane Carnielli. 
          Viver. 2008, 26x36 cm 
          aquarela. 

          MUKAI, Rosane Carnielli. 
          Morrer. 2008, 26x36cm 
          aquarela. 

         
 

 
MUKAI, Rosane Carnielli, 14º Salão Paranaense da “Livro Paisagem – 2002. Águas de Maringá. 
36x46 cm, 2007, Prêmio Aquisição Prefeitura de Maringá, acervo Museu Helenton Borba 
Contes/Teatro Calil Haddad-Maringá/PR. 
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”Livro de Artista” – Obra selecionada para a mostra regional de artes visuais de 
Astorga/PR – 2007, realizada pela Secretaria de Estado da Cultura. O “livro” era um 
bloquinho de aquarela fabriano com dez páginas, sendo que em cada página havia 
uma árvore.  

    
MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” Árvore I/X 2007, 
12,5x18 cm, aquarela, 
bloco fabriano 

MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” ÁrvoreII/X 
2007, 12,5x18 cm, 
aquarela, bloco 
fabriano 

MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” Árvore III/X 
2007, 12,5x18 cm, 
aquarela, bloco 
fabriano 

MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” Árvore IV/X 
2007, 12,5x18 cm, 
aquarela, bloco 
fabriano 

 

    
MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” Árvore V/X 
2007, 12,5x18 cm, 
aquarela, bloc.Fabriano 

MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” Árvore VI/X 
2007, 12,5x18 cm, 
aquarela, bloco 
fabriano 

MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” Árvore VII/X 
2007, 12,5x18 cm, 
aquarela, bloco 
fabriano 

MUKAI, Rosane 
Carnielli. “Livro do 
Artista” - Árvore VIII/X 
2007, 12,5x18 cm, 
aquarela, bloco 
fabriano. 

 

  
   MUKAI, Rosane Carnielli. 
   “Livro do Artista” Árvore 
    XIX/X 2007, 12,5x18 cm, 
   aquarela, bloco fabriano 

   MUKAI, Rosane Carnielli. 
   “Livro do Artista” Árvore  
   X/X 2007, 12,5x18 cm,  
   aquarela, bloco fabriano 
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4.1.27 MARCO HANSEN – Ponta Grossa/PR 
 

 Marco Hansen é artista plástico e produtor 

de música eletrônica. Atualmente trabalha na Secretaria de 

Cultura de Ponta Grossa/PR. Há vinte e quatro anos assina 

o desing do Natal da cidade de Ponta Grossa e já assinou 

desings para a Casa dos Bonecos, um hit do Natal de 

Curitiba. Foi agraciado com alguns prêmios, como a Capa 

da Telelistas Região Sul em 2007, com o Prêmio Convivência de Arte Postal de 

Celta Espanha e com uma obra premiada pelo Estado da Cultura do Paraná no 

Salão de Arte Contemporânea, a qual faz parte do acervo da Pinacoteca de Ponta 

Grossa, a obra Croma Sex, Croma Love, Croma Faith.  

MARCO Hansen. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=9PhunMDNv2w> 

 

 
                           HANSEN, Marco (Ponta Grossa/PR). Xangô, 
                           O Senhor da Justiça (Telelistas 2007). Acrílica sobre tela. 
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4.1.28 HENRIQUE MOURA – Paranavaí/PR 

 

O artista plástico Henrique Moura, 20 

anos, autodidata, acadêmico de História na FAFIPA, 

nasceu em Paranavaí no dia 28/09/88 onde ainda reside 

atualmente. Sua capacidade de criação e paixão pela arte 

foi vista quando ainda era muito pequeno. Aos dez anos, 

entrou no CECAP - Centro Especial de atendimento à 

criança e ao adolescente de Paranavaí e o seu envolvimento na elaboração de 

cartões natalinos que a entidade fazia manualmente, eram revertidos em 

oportunidades como: cursos, exposições, etc. O artista dava aula do que aprendia 

na mesma entidade, iniciando assim a sua carreira de professor aos 14 anos. Seus 

desenhos animados eram expostos em eventos de rua e as reportagens em jornais 

e revistas foi um incentivo à sua carreira. Fez cursos em ateliês com vários artistas 

regionais, nacionais e internacionais. Participou de vários eventos de arte como: 

Exposição no restaurante Época em Paranavaí; Revista Grande Noroeste; Fera 

(Festival de Arte da Rede Estudantil); 1º Educação ComCiência; III Semana Cultural 

do Colégio Estadual de Paranavaí; Mostra Paranaense de Artes Visuais Região 

Noroeste,  2006 - 1º e 2º lugar no júri popular com as obras – Érebo e Pária e 

certificado de menção honrosa da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná 

através da coordenação do sistema estadual de museus – COSEM. Foi convidado a 

participar dos Premiados nas mostras Paranaense regionais em 2005 e 2006 em 

Curitiba. A obra “O coliseu” foi editada no livro do FEMUP (Festival de música e 

 
HANSEN, Marco (Ponta Grossa/PR). Globalizacion 01. 
2007 – desenho com o „mouse‟. Prêmio Convivência Arte 
Postal – Celta/Espanha 
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poesia de Paranavaí) na sua 42ª edição. Foi selecionado para o Circuito 

Internacional de Arte Brasileira promovido pelo Colege Arte – BH nos seguintes 

países: Londres, Roma, Viena, Bratislava, Madri, Paris, Lisboa, Buenos Aires, 

Praga, Port of Spain, Atenas e Santo Domingo tendo seu encerramento nos museus 

MASP, MAP E MNBA. Atualmente trabalha ministrando aulas de artes plásticas no 

CECAP, no Educandário Nossa Senhora do Carmo em Graciosa, no Programa 

Sentinela, no (SESC) e também com encomendas de quadros, esculturas, cenários, 

paredões e pinturas automotivas. O foco da arte de Henrique Moura é a reciclagem, 

dando ênfase à utilização exagerada do auto-relevo e da textura, com o objetivo de 

o espectador sentir a obra. É apaixonado pelo período Renascentista e pelo artista 

Leonardo Da Vinci. 

 

 
                        MOURA, Henrique (Paranavaí/PR). Erebo. Não datada. Óleo e látex sobre madeira, 
                        técnica mista: pintura mista artesanal reciclável e massa corrida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
MOURA, Henrique (Paranavaí/PR). 
COLISEU. Não datada. 2,75X1,85. Óleo 
automotivo sobre madeira. Técnica: pintura 
mista artesanal reciclável, textura com massa 
plástica e massa rápida automotiva. Coleção 
particular. 
 

 
MOURA, Henrique (Paranavaí/PR). 
PÁRIA. Não datada. 1,53 X 1,10m. 
Óleo, látex, bisnagas, acrílico sobre 
madeira. Coleção particular. Técnica: 
pintura mista artesanal reciclável. 
Textura: isopor, casca e caixa de ovo, 
pedaços de cortina, caule de árvore, 
tecido e textura acrílica. Com 15 cm 
de auto- relevo. 
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4.1.29 CAMILA FRANCO – Maringá/PR 

 

Camila Milanese Franco nasceu em Ponta Grossa/PR no dia 21 de 

julho de 1984. Desde cedo mostrou interesse pela representação da realidade e do 

imaginário através de formas convencionais em arranjos não convencionais. Sua 

incursão no mundo das artes visuais concretizou-se através do projeto “Um olhar 

sobre Maringá”, onde teve sua obra “Primavera em Maringá II: Florescência”, 

selecionada para exposição e composição do livro “Um Olhar Feminino em Cores e 

Versos”, editado pela Prefeitura Municipal de Maringá, em 2005. Participou de 

mostras como: Mostra Paranaense de Artes Visuais 2005, Região Norte – Maringá 

no Teatro Calil Haddad, onde foi vencedora do Prêmio Aquisição Governo do Estado 

do Paraná pelo conjunto da obra: Série “Os Bichos” – Serpente, Bípede, 

Quadrúpede; Mostra Paranaense de Artes Visuais 2006 Região Noroeste – 

Paranavaí, na Casa da Cultura, onde recebeu Menção Honrosa pelo conjunto da 

obra da série “Aprendendo a Jogar” - Sinuca, Tabuleiro e Jogo da Velha.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                      

 
FRANCO, Camila (Maringá/PR).  
Moinho d’água. 2008, 325x445 mm, 
técnica: lápis sobre papel. 

 
FRANCO, Camila (Maringá/PR). Caracol I. 
2006, 423x300 mm, técnica: digigrafia 

 

 
FRANCO, Camila (Maringá/PR). Caracol II. 
2006, 428x313 mm, técnica: digigrafia 

 
FRANCO, Camila (Maringá/PR).  
Ponto com Nó. 2007, 325x445 mm, 
técnica: lápis sobre papel 
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                                                      FRANCO, Camila (Maringá/PR).  
                                                      Caracol III. 2003x300 cm, técnica: digigrafia 

                     

4.1.30 ROBERTO PERSIL – Paranavaí/PR 

 

 Roberto Persill, artista autodidata natural 

de Jandaia do Sul/PR, reside no município de 

Paranavaí/PR. Iniciou no mundo da arte na década de 70. 

Na década de 90, pintou muros inteiros com temas 

ecológicos nas cidades de Paranavaí, Alto Paraná e 

Campo Mourão. Suas produções plásticas são voltadas para a escultura, pintura e 

desenho. Foi pioneiro nas oficinas de arte na Casa da Cultura de Paranavaí, 

quando, em 1993 implantou a oficina livre de desenho, para crianças de 7 a 14 anos. 

Participa de exposições, mostras, concursos e festivais, desde o ano de 1980, 

dentre os quais citamos: 1980 – 24º Salão de Artes Plásticas para Novos de 

Cascavel/PR – Prêmio aquisição Desenho e menção honrosa em escultura; 1981 - 

4º Salão de Artes de Presidente Prudente/SP; 1985 - Festival de Inverno de 

Chapada dos Guimarães/MT; Secretaria de Educação e Cultura de Ponta Porã/MS; 

Exposição de Artes Na FAFIPA em Paranavaí/PR – Prêmio em Desenho e 

Escultura; 1987 – Círculo Militar do Paraná, em Curitiba/PR - Menção Honrosa em 

Escultura; 45ª Salão de Arte Contemporânea do Paraná; 3ª Mostra de Artes Zumbi 

dos Palmares em Londrina/PR; 1990 – Individual Caixa Econômica Federal  de 

Paranavaí/PR e  Guarapuava/PR ; 5º Salão de Arte BANESTADO em Curitiba /PR – 

Menção Honrosa em Pintura; 5º Salão da Paisagem em Maringá/PR; 1991 -  46º 

Salão Paranaense em Curitiba/PR; 1992 – 9º Salão BANESTADO em Curitiba – 

Prêmio Especial;  Individual em Terra Rica,  Cascavel; 1995 -  Individual em Campo 

Mourão/PR; 2000 _ 25º Salão de Artes |Plásticas de Jacarezinho/PR; 2001 – 2º 

Salão de Artes em Paranavaí/PR - Prêmio Aquisição; Oficinas de Artes Plásticas 
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para Professores da Rede Pública do Paraná;  Criação de Murais em prédios 

públicos e Ilustrações de capas de livros, discos/CDs de divulgação cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                PERSIL, Roberto (Paranavaí/PR). A Ciência vai matar Deus? 
                                                2008, 60x1,5 m, Acrílica sobre tela e colagem, técnica mista,  
                                                acervo do artista 

 

4.1.31 ALESSANDRO COSTA - Campo Mourão/PR 

 

Alessandro Costa de  Souza, autodidata, nascido em Campo 

Mourão em 12  de setembro 1976, iniciou sua produção artística em 1999, através 

da Fundação Cultural de Campo Mourão. No início realizava trabalhos manuais. 

 
PERSIL, Roberto 
(Paranavaí/PR). Sem 
Título 1997, Acrílicas/tela  
50/60, acervo do artista 

 

 
PERSIL, Roberto 
(Paranavaí/PR). Sem 
Título. 1997, Acrílicas/tela 
50/60, acervo do Artista                   

 
PERSIL, Roberto 
(Paranavaí/PR).  
Sem Título. 1997, 
Acrílica/tela 50/60. Ac/ 
do artista. 

 
PERSIL, Roberto 
(Paranavaí/PR). Sem 
Título. Acrílica/tela 50/60 – 
Ac Simonetti – Paranavaí. 

 
PERSIL, Roberto 
(Paranavaí/PR). Sem 
Título 1997, Acrílicas/tela  
50/60, acervo E. 
Simonetti/Paranavaí 

 

 
PERSIL, Roberto 
(Paranavaí/PR). Sem 
Título 1997, Acrílicas/tela  
50/60, acervo do artista 

 



 71 

Atualmente se utiliza do reaproveitamento de materiais não convencionais. Suas 

obras falam sobre temas do cotidiano e a crítica à sociedade é uma das 

características do seu trabalho. Participou de salões como o de Paranaguá/PR em 

2003, Maringá/PR em 2003, 43º salão Santa Helena 2003, entre outros. Atualmente 

ministra cursos de esculturas com diferentes materiais. 

. 

           

    COSTA, Alessandro (Campo Mourão/PR).                COSTA, Alessandro (Campo Mourão/PR).  
    Sem Título. Não datada, instalação                           Inconsciente Coletivo. Instalação. 
    com materiais plásticos.  
 
 

                 

    COSTA, Alessandro               COSTA, Alessandro         COSTA, Alessandro  
    (Campo Mourão/PR).             (Campo Mourão/PR).        (Campo Mourão/PR). O antes, o  
    Deus da justiça.                    Sem título. Instalação      agora e o depois 
    Escultura com plástico. 
 
 

4.1.32 BENI MOURA – Paranaguá/PR  

 

Bení Moura nasceu no dia 06 de outubro de 

1957 em Álvares Machado/São Paulo. É graduada no curso de 

História pela FAFIPAR – Faculdade Estadual de Filosofia 

Ciências e Letras de Paranaguá e especialista em História da 

Arte pela EMBAP – Escola de Música e Belas Artes. Desde 

criança gostava de desenhar e na escola fazia as tarefas da 
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disciplina relacionada com arte de grande parte das amigas. As brincadeiras 

estavam sempre relacionadas com desenhos, montagem de peça de teatro e 

apresentação de dança. Em 1968 fixa residência na cidade de Alto Piquiri/PR, mas 

após concluir o segundo grau muda-se para Curitiba no ano de 1979. No ano de 

1982, em razão da profissão do marido, passou a residir na cidade de Paranaguá, 

mas manteve ligação com a cidade de Curitiba onde freqüentou o ateliê do museu 

Guido Viaro e recebeu a orientação da artista Suzana Lobo duas vezes por semana 

de 1985 até o ano de 1989. Posteriormente em 1994 passa a freqüentar o ateliê da 

artista Laura Miranda por mais dois anos. Realiza a sua 1º. exposição individual 

“Envolvimentos” em 1988 na Galeria de Arte do Centro Cultural Brasil – Estados 

Unidos em Curitiba. Em 1996 assume a presidência da APAV - Associação 

Parnanguara de Artes Visuais e por três meses trabalha como voluntária em 

parceria com a FUNCULTUR – Fundação Municipal de Cultura e Turismo “Nelson de 

Freitas Barbosa” para a instalação da Casa da Cultura e do 1º. Salão de Artes 

Plásticas de Paranaguá. Após a inauguração é nomeada a administradora da Casa 

da Cultura em 1997 e permanece no cargo por quase oito anos, período onde 

coordena dezenas de oficinas, mais de 100 exposições e cinco Salões de Artes 

Plásticas. Em sua trajetória, que percorreu a figuração, a abstração, a texturização 

utilizando materiais desde os convencionais, como telas e tintas, até os suportes 

mais rústicos como sacos de estopas, as terras e as gomas antigas, destacam-se os 

prêmios: Aquisição Governo do Estado do Paraná no 12º. Salão Paranaense da 

Paisagem em Maringá em 1997; Indicação Exposição Coletiva Sala Miguel Bakun 

no 9º. Salão de Artes do Iguaçu em 1996; Indicação Exposição Coletiva Sala Miguel 

Bakun no 8º. Salão de Artes do Iguaçu em 1995 ambos em Foz do Iguaçu; 1º. 

Colocação na 1º. Exposição de Verão da APAV em 1994. Em 2003, a artista realiza 

no SESC-Paranaguá a exposição individual “Espaço para Fantasia” e mantém a 

mesma coerência estética que desenvolveu com os tecidos transparentes e brancos 

em outras exposições. A respeito do conjunto de obras apresentado em 2004 na 

exposição individual “Tons da Terra” no Hall da Secretaria de Cultura do Paraná 

declara o crítico de arte e curador da exposição João Henrique do Amaral: “Na 

mostra ora apresentada ao público curitibano, a historiadora, produtora cultural e 

grata surpresa artística parnanguara, Bení Moura, apropria-se da terra-chão da 

cidade e esculpe totens, caixas de segredos e marcos. Também mantêm a 

permanente declaração de sacerdócio em estado bruto à arte. Filtrado por 
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sensibilidade enternecedora, surgem dessa massa de pó extraído da terra-mãe, 

referencias das passagens humanas; seu nascimento puramente, em pó, que 

produz o nascimento puramente animal.” Para a exposição conjunta “7 Virtudes” 

realizada com o amigo André Serafim no Salão Paranaguá, Memorial de Curitiba em 

2006, a artista concentra todo seu trabalho nos objetos que são colocados no 

espaço onde cria uma atmosfera na ambientação que leva o observador a percorrer 

uma narrativa para interpretar o significado da obra como imagem e  ter uma 

experiência física do material. Na obra mais recente e especialmente elaborada para 

a exposição individual "Devorar-te" no SESC Paranaguá em 2006 a artista cria uma 

instalação a respeito da obra escreve André Serafim: "A obra Devorar-te é uma 

reflexão de nós mesmos - alma, corpo, credo, sensível abstração da condição 

humana, onde existir é um ato de devorarmos cada instante com voracidade do 

tempo - presente, veloz, fugaz". Bení Moura apresenta na sua obra uma dimensão 

estética assentada na subjetividade, onde ao manipular a matéria terra passa a 

congregar um entrelaçamento da arte com a vida. A artista em toda sua trajetória 

apresenta obras que revelam um sentido oculto, que emergem da união da realidade 

interior com a realidade do mundo contemporâneo um encontro da matéria com o 

espírito do corpo com a alma. Foi selecionada para realizar uma exposição individual 

na Casa João Turin em Curitiba, com data prevista para o período entre de 09 de 

julho a 31 de agosto de 2009.                           

  

 
                                           MOURA Beni (Paranaguá/PR). O Vazio que dói. 300x300cm,  
                                           técnica: objeto tridimensional de terra, tecido e cola.   
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4.1.33 ALEXANDER GONÇALVES (Mano) – Maringá/PR 
 
 

Alexander Gonçalves (Mano): 

músico e compositor nascido em 25/12/1976 em 

Maringá-PR/Brasil. Atua musicalmente desde o 

começo dos anos noventa participando como 

fundador da banda "Anarcophobia", banda que 

introduziu o punk rock no cenário maringaense. 

Em meados dos anos noventa, junto de Almir 

Zago e Carlinhos, funda o "Blues Melody", banda de intensa atuação no cenário 

musical da cidade. Ainda embebido da aura Blues, funda no final da década de 

noventa com Carlinhos, Luciano e Décio Caetano o "Friends of Blues", participando 

de importantes festivais do gênero em diversos lugares do Brasil. Já no século XXI, 

desenvolveu projetos musicais como "O Quatro", "Vedette & Bitter" e o "N.O.V.A" 

(Parceria com o produtor Haveck e o músico Alan, divulgado em 

www.myspace.com/bandnova). Durante todo tempo musical vivido desenvolveu 

paralelamente a esses projetos um perfil próprio para compor e se entender com a 

música, o que originou o projeto solo "Sobre a Luz e as Cores" 

(www.myspace.com/mano234). O projeto consiste na tentativa de transformar 

algumas impressões cotidianas em poemas musicais, trazendo à baila toda 

experiência musical acumulada... do blues ao punk... do beat a bossa. 

A música “SOL” compõe o N.O.V.A,  projeto musical que produz 

música contemporânea trabalhando com a fusão entre música eletrônica e música 

tradicional. Integrantes: Mano (letra, música, guitarra, voz); Haveck (Beats, produção 

 
MOURA Beni (Paranaguá/PR).  
O Vazio que dói. 300x300cm, técnica: 
objeto tridimensional de terra, tecido e 
cola.   

 

 
MOURA Beni (Paranaguá/PR). 
O Vazio que dói. 300x300cm,técnica: 
objeto tridimensional de terra, tecido e 
cola.   
 
 

 

http://www.myspace.com/bandnova
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eletrônica, e sintetizadores); Alan (sintetizador Juno G). A música “SOL” foi criada 

primeiramente (letra e arranjo) por Mano somente na guitarra e voz, em seguida o 

produtor Haveck compôs uma linha de bateria num programa de computador e o 

tecladista Alan desenvolveu uma linha de baixo no sintetizador Juno G. Em seguida 

a canção foi mixada e produzida por Haveck. “SOL” compõe a trilha sonora presente 

no DVD que acompanha este Caderno Temático.  

ALEXANDER Gonçalves (Mano). Disponível em: http:// 

www.myspace.com/mano234; www.myspace.com/bandnova;e 

http://fiberonline.uol.com.br/artista.php?id=1730 
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