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Em todos os momentos da história, a
cultura da sociedade cria expectativas
para cada indivíduo. E, em todos os
momentos, são indivíduos que falham em
cumprir as expectativas - que as
ultrapassam ou se afastam delas – que
acabam marcando a história.  Nesta
época peculiar, em que a vida nunca nos
pareceu tão preciosa, a exposição

, celebra a individualidade,
o espaço que criamos na sociedade para
sermos nós mesmos, um espaço onde
podemos nos despir das expectativas e
ser respeitados em nossa alegria, desejo,
amor, tristeza, solidão.



RAMON
VIEITEZ

Nasceu na cidade do Recife, onde vive e
trabalha. Pintor autodidata,
frequentemente pinta personagens
masculinos em retratos encenados,
construindo personagens muitas vezes
solitários, cuja companhia é o entorno ao
qual se mescla, suas obras entrelaçam
temas urbanos e mitológicos, passando
pelo Queer e a melancolia, criando cenas
teatrais às vezes violentas e ricas em
significado simbólico.
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Óleo sobre tela, 145x120cmÓleo sobre tela de algodão, 120x90cm

Óleo sobre lâmina de madeira, 34x53cm

Óleo sobre tela, 60x50cm



BEATRIZ
MENESES

Nascida na Bahia, mora no Rio de Janeiro
desde a infância. Formada em psicologia,
abandonou  o consultório para se dedicar
à arte de suas colagens surreais, que
misturas imagens garimpadas pela
artista ao longo dos séculos, em
incontáveis fontes, para criar cenários de
sonho, onde os sentimentos mais íntimos
são protagonistas.
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Colagens digitais surrealistas, impressão diversos tamanhos



RODRIGO
MARTINS

Rodrigo Martins nasceu no Rio de Janeiro
e vive e trabalha em São Paulo. É designer
de formação. Sua pesquisa, talvez
justamente por isso - e não apesar disso,
é importante frisar -, é fruto da
experimentação que transita por
diferentes linguagens, como a escultura e
a pintura, e por diferentes gêneros, como
a natureza-morta e a pintura de paisagem.
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Óleo sobre tela, 35 x 38 cm

Óleo sobre tela, 50 x 55 cm

Óleo sobre tela, 40 x 30 cm



MICHELE
MARTINES

Formada em Artes Visuais pela
Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul em 2005, tem na apropriação das
imagens o centro de sua pesquisa. Na
série ,
forja anúncios que parecem inverter a
lógica da extensa iconografia, desde as
pinturas renascentistas até a publicidade
atual, na qual a mulher figura como
objeto do olhar. Sua motivação é um
questionamento: por que a beleza física
do corpo masculino ainda é tão pouco
explorada na pintura?
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Série de Acrílicas sobre tela, 45x35cm

Acrílica sobre tela, 90x40cm
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R$ 6.000

R$ 15.000

R$ 12.000

R$ 18.000

R$ 6.000

Vermelho, 2015. óleo sobre
lâmina de madeira. 34 x 53 cm

Inside the Night, 2018, óleo
sobre tela, 145 x 120 cm

Raging, 2014. óleo sobre tela de
algodão. 120 x 90 cm

Don't look at me, 2015. óleo sobre
couro sintético. 145 x 120 cm

Assassino nº 22 - da série Negra,
2015.óleo sobre tela. 60 x 50 cm

RAMON VIEITEZ



BEATRIZ MENESES
Som, impressão com moldura,

80 x 80 cm

O caldeirão, impressão com
moldura, 42 x 60cm

Florescer, impressão cm
moldura, 42 x 60cm

Freud, impressão com moldura,
21 x 29cm

Amantes de Saturno, impressão
com moldura, 21 x 29cm

Sagrado, impressão com
moldura, 21 x 29cm

Tigresa, impressão com moldura,
21 x 29cm

R$ 820

R$ 495

R$ 495

R$ 230

R$ 230

R$ 230

R$ 230

NÃO DISPONÍVEL

R$ 225

R$ 225

R$ 135

R$ 135

R$ 135

R$ 135



R$ 2.800

R$ 3.000

R$ 3.200

Chiclete, 2018, óleo sobre tela,
50 x 55 cm

Norkus, 2019, óleo sobre tela,
40 x 30 cm

Pântano, 2018, óleo sobre tela,
35 x 38 cm

RODRIGO MARTINS



Raphael, acrílica sobre tela, 45 x 35 cm, 2015.

R$ 3.960

R$ 6.930

R$ 2.360

R$ 2.360

R$ 2.360

R$ 2.360

R$ 2.360

R$ 2.360

Alexandre, acrílica sobre tela, 90
x 40 cm, 2016.

Tomás, acrílica sobre tela, 90 x
70 cm, 2016.

Daniel, acrílica sobre tela, 45 x
35 cm, 2016.

Tobias, acrílica sobre tela, 45 x
35 cm, 2015

Fábio, acrílica sobre tela, 45 x 35
cm, 2015.

Miguel, acrílica sobre tela, 45 x
35 cm, 2015.

Raphael, acrílica sobre tela, 45 x
35 cm, 2015.

Carlos, acrílica sobre tela, 45 x
35 cm, 2015.

MICHELE MARTINES

Raphael, acrílica sobre tela, 45 x 35 cm, 2015.


