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2020 FECHADO PARA
BALANÇO
Antigamente, era comum, nos primeiros dias do ano, o comércio "fechar para balanço".
Este período era utilizado para bater estoques, a contabilidade, apurar resultados, acertar diferenças e
ajustar pendências, para começar o ano que se segue.
Sem dúvida precisamos fechar o balanço de 2020:
contabilizar perdas e ganhos, aprendizados, felicidades e tristezas, ensinamentos, mágoas, conquistas e
derrotas.
Foi um ciclo que vai ficar marcado. Muito duro para o mercado de arte, e, para muitos, um fardo
pessoal, com perdas que vão bem além do financeiro.
Mas, temos de tirar algo disso, e, para fazer este balanço, convidamos você a participar desta coletiva,
que tem o intuito de direcionar o ciclo criativo dos artistas em dois extremos. O convite é simples:
Eles irão expressar, em suas obras, o melhor e o pior do "balanço" de 2020. Sentimentos opostos na
forma de arte.

MÔNICA BARBOSA / CATHARINA
SULEIMAN / PRISCILA BARBOSA / GEN
DUARTE / FABIANO SENK / LEIGA
/CALIGRAPIXO / BEA CORRADI
+5511 97158 9878
Rua João Della Manna, 1228
São Paulo - SP - Brasil

OBRAS EXPRESSANDO O PIOR E O MELHOR DE 2020.
SENTIMENTOS OPOSTOS EM FORMA DE ARTE

info@jacarepagua.email

ABERTURA: 13/03 - 14/21HS

www.casajacarepagua.com.br
www.clubejacarepagua.com
@casajacarepagua

Street Art
C A S A

J A C A R E P A G U A

@BEACORRADI

BEA
CORRADI

Graduada em Desenho Industrial, encontrou na pintura sua forma de
manifestação artística. Retrata mulheres em suas mais diversas formas e
cores, estimulando, por meio dos olhares, o acolhimento e a conexão com emoções e histórias que remetem
à experiência do que é ser mulher. Bea busca em si e nas ruas narrativas e sentimentos inspiradores para
cada obra e utiliza seu trabalho como ferramenta de questionamento e transformação.
2016 - exposição individual intitulada "Despertar", Centro de Cultura Raul Leoni em Petrópolis - RJ.
2017 - levou seu trabalho além das telas, e se arriscar pelos muros de São Paulo. Produziu murais em
diversos locais da cidade, realizou pinturas dentro das salas de aula de escolas públicas e foi convidada a
fazer um mural dentro da Fundação Casa.
2018 - residência artística RASA em Caruaru - PE, UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).
2019 - Festival Internacional de Arte, "Nosotras Estamos en La Calle", em Lima - Peru. Primeiro lugar na
categoria Pintura do Concurso de Arte AURA da Enxaqueca, Abraces.
2020 - foi selecionada para a ocupação do Ateliê Coletivo Nave.

BEA
CORRADI

@BEACORRADI

100 x 90 cm

90 x 100 cm

acrílica sobre canvas

acrílica sobre canvas

R$ 4.750,00

R$ 4.750,00

@CATHARINASULEIMAN6

CATHARINA
SULEIMAN
Artista paulista multidisciplinar, Catharina Suleiman, possui especialização
em fotografia analógica histórica e experimental pela Faculdade Saint Martins em Londres, desenho
pelo Senac, artes gráficas pelo Taller de grafica de Havana em Cuba e escrita com imagens na City Lit
em Londres.
Cada obra é criada camada por camada, e contam historias sobre a natureza, sonhos, memórias e
arquétipos do feminino, com técnicas de xilogravura, aquarela, stencil, colagem, bordado, fotografia,
escultura, tipografia, tinturaria natural, entre outras.
Coleções que participa: Coleção latino americana da UNESCO, Coleção permanente do museu de arte
contemporânea do Peru.
Desde de 2013 desenvolve instalações e artes urbanas indoor e outdoor, trabalho que ja foi mostrado no
Memorial da América Latina, Instituto Tomie Otahke, MIS, CCSP, EPA, entre outros. Seu trabalho já foi
exposto individual e coletivamente em vários países na Europa, América do Sul e América do Norte.

CATHARINA
SULEIMAN

@CATHARINASULEIMAN6

"HUMUS"
120 x 80 cm
Retalhos de tecido de
algodão cru coletados e
tingidos pela artista com
tintas orgânicas de eucaplito,
barmatimão, casca de cebola,
hibísco e romã.
Linhas de algodão tingidas
ao natural e borboletas de
papel.
Humus, pois tudo pode
voltar a terra e desaparecer.
R$ 14.000,00

CATHARINA
SULEIMAN

@CATHARINASULEIMAN6

"SEMENTE ÁRVORE" (1/3) - 60 X 60 cm
mixed mídia, obra com três camadas de vidros com fotografia digital,
tecido de algodão cru folheado a cobre, borboletas de papel algodão e
Stencil.

R$ 9.000,00

"JACARÉ" 15 x 60 cm
Seringa de vidro antiga, ouro 24k, linha e
borboleta de papel algodão folhada a ouro.
R$ 6.750,00

@GENDUARTE

GEN
DUARTE

Começou no street art no final dos anos 90 e migrou para as belas artes.
O diálogo entre o estúdio e a cidade é recorrente em sua produção. Com uma

pesquisa artística baseada no choque entre a geometria e o orgânico, suas imagens são carregadas
de padrões, ritmo e dinamismo.
Dentro de um colorismo vibrante que aparece em camadas, justaposições e sobreposições, os campos
são delimitados pelo encontro das cores.
Subjetivamente, é possível criar paralelos e diálogos com os padrões geométricos, pinturas tribais e a
arte decorativa de várias culturas, povos e épocas.
O artista já expôs suas obras em outros países, como Argentina, Inglaterra e Estados Unidos.
Trabalhos recentes: exposição Cartel-011 (2019); arte do show e DVD de Ivete Sangalo 2018/19,
Individual no SENAC (2018), Arte-BH (2018), Arte do show e DVD do Retorno dos Novos Baianos.
(2018).

GEN
DUARTE

@GENDUARTE

250 x 150 cm
acrílica sobre canvas
R$ 27.500,00

@_MONICA.BARBOSA

MÔNICA
BARBOSA

Do Piauí, morou 13 anos no Ceará, e agora reside em SP.
Sua estética é autobiográfica, traz um diálogo entre o feminino,
os sentimentos e as inquietações cotidianas.
Suas obras refletem a construção do discurso de transgressão com um toque ancestral e orgânico. As
linhas tortas, o uso das cores, a desconstrução da técnica e a assimetria fazem parte do seu trabalho.
Sua inspiração vem muito a partir da sua busca por respostas às inquietações causadas pelas
questões sociais relacionadas a mulher.
Mônica já expos na Casa José de Alencar em Fortaleza - CE, foi convidada do Festival Internacional
Feminista em Porto - Portugal e já participou de diversas exposições no Ceará, Paraíba e São Paulo.

MÔNICA
BARBOSA

@MONICA.BARBOSA

"Navego avoante
em mares

"Atirando pedras em

desconhecidos rumo

asas flamejantes"

ao imprevisível"
90 x 90 cm
90 x 100 cm

acrílica e giz pastel

acrílica e giz pastel

sobre lona

sobre canvas
R$ 4.800,00
R$ 5.200,00

@PRIII_BARBOSA

PRISCILA
BARBOSA
Artista visual, muralista e ilustradora paulistana. Graduada em
artes visuais pela belas artes, com extensões pela PUC/SP.
Seu trabalho investiga corpos de mulheres, com percepções críticas sobre padrões estéticos e
comportamentais, enfrentando as relações de poder.
Utiliza referências da arte clássica europeia questionando o papel frágil de musa dócil, imposto ao
longo da história da arte.
Reivindica o reconhecimento das mulheres como seres intelectuais, autoras, artistas e, agentes
diretas de mudanças culturais, sociais e políticas.
Tal questionamento também passa pela valorização de tradições ancestrais, representadas pelos
elementos botânicos e anatômicos em registros sensíveis de corpos com potencial poético, afetivo e
revolucionário.

PRISCILA
BARBOSA

@PRIII_BARBOSA

Paralaxe I e II não têm relação com cronologia, são retratos de estados que
se intercalam e se sobrepõem. Espaço e distância são as medições
investigadas num contexto pandêmico em que a estimativa de duração nos
foge das mãos.
Ausências se apresentam como objetos pesados e densos, lidos por um
observador não voluntariamente estacionário.
Revisitar histórias e não-relações se torna uma constante diante do
confinamento e a escolha de tecê-las novamente parece um vislumbre
momentâneo. O que era abafado pelo correr dos dias lá fora se apresenta
com urgência no silêncio de um corpo só.

PRISCILA
BARBOSA

@PRIII_BARBOSA

PARALAXE I

PARALAXE II

150 x 100 cm

150 x 100 cm

acrílica sobre canvas

acrílica sobre canvas

R$ 9.000,00

R$ 9.000,00

@CALIGRAPIXO

CALIGRA
PIXO
Caligrapixo, há mais de 20 anos fazendo intervenções nas ruas paulistanas, ele vem acompanhando
de perto a mudança de status da pichação, hoje encarada como arte. Ele cria seus trabalhos, desde
2011, baseados na caligrafia da pichação, movimento de rua conhecido mundialmente por sua
singularidade e do qual faço parte desde 1996.
Atuando com o nome de Kamikaze, fiz uma pesquisa intensa dentro desse movimento, resultando
em quatro tipografias que, inseridas no contexto artístico, se tornam pinturas abstratas, orgulha-se.
Seu trabalho também aponta para como a cidade apaga as intervenções nela realizadas e como os
artistas continuam interferindo dentro dela em um ciclo infinito. A pichação tem essa função de
contestar, protestar e transgredir, e o mais importante: questionar.

CALIGRAPIXO

@CALIGRAPIXO

100 x 150 cm

100 x 150 cm

técnica mista

técnica mista

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

@LEIGA.ART

LEIGA
Jack Neto A.K.A. Leiga
Seu trabalho parte do conceito apelidado de BUBBLES, com formas
orgânicas, palavras soltas e com o uso de pastel, acrílica, spray, outros
materiais e suportes inusitados.
Além do Brasil, já expôs na França, Alemanha e Estados Unidos.
Este ano tinha exposição confirmada em Londres, cancelada devido à
pandemia.

LEIGA

@LEIGA.ART

90 x 120 cm
técnica mista
R$ 6.000,00

90 x 120 cm
técnica mista
R$ 6.000,00

LEIGA

@LEIGA.ART

40 x 30 cm

60 x 90 cm

técnica mista

técnica mista

R$ 2.000,00

R$ 6.000,00

@SENK.011

SENK
Novo talento das ruas, começou na cena do grafite em 2007
em São Mateus.
Navega no universo do surrealismo e do exagero. Seus personagens, em geral garotos de
pele rosa, ou em folha de ouro, com formas exageradas, e disformes, pedalam monociclos,
passeiam entre as nuvens, vagam no espaço infinito, passeiam de barco, ou pousam em
cenários áridos.
O pequeno príncipe encontra a psicodelia, com seus planetas fantásticos, seus meninos,
mas também homens e mulheres sofridos e bastante duros. Apesar da origem no street art,
é forte a referência no trabalho de Senk do universo do Sertão do Vale do Jequitinhonha,
região de origem de sua família.
O mix das ruas com a referência rural tornam o trabalho do artista bastante particular.

SENK

@SENK011

100 x 80 cm

90 x 80 cm

acrílica sobre Canvas

acrílica sobre canvas

R$ 8.000,00

R$ 7.000,00

CASA JACAREAGUÁ

CASA JACAREPAGUÁ
É uma galeria de arte focada no universo da arte urbana, do street art.

2015 - começou de uma forma despretensiosa, como um projeto autoral de design e arte,
fundamentado no aproveitamento de “resíduos urbanos”, mixando o upcycle, vintage e industrial.
2016 - a arte foi se tornando o pilar fundamental, e abrimos a
galeria física, sempre reafirmando o profundo DNA: tudo que é urbano, a conexão com a rua.
2018 - inauguramos nossa nova sede, trabalhamos com universo de mais de 20 artistas, e, com
clientes pelo Brasil e pelo mundo.
O nome da casa foi inspirado no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, onde vivi uma infância
repleta de aprendizado.

JOSÉ BRAZUNA

JOSÉ BRAZUNA

48 anos, carioca, radicado em SP. Sou formado em administração de empresas pela FGV-SP,
onde também fiz pós graduação, tenho um MBA em Portfolio Manager pelo IBMEC, e uma
carreira de mais de 20 anos no mercado financeiro.
Mas, a paixão pela arte me levou a criar a Casa Jacarepaguá, galeria dedicada ao universo do
Street Art, que desde 2015 vem realizando diversas exposições e participando de feiras como a
Feira Parte 2016 e 2017, SP-Arte 2018 e Arte-BH 2018.
O nome da galeria foi inspirado no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde me criei.
Operamos em um galpão de 400 m2, com um pé direito de 8 metros, o que nos permite ampliar
as fronteiras do street art ainda mais!

THANK YOU
We hope to work with you in the future
PHONE

+5511 97158 9878

OFFICE

Rua João Della Manna, 1228
05535-010 - São Paulo - SP - Brazil

EMAIL
WEBSITE

SOCIAL MEDIA

info@jacarepagua.email
www.casajacarepagua.com.br
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@casajacarepagua

