“ In varietate
concordia ”
"Unidos na diversidade", este é o lema da União Europeia.
Muito além de um bloco econômico, é um projeto político
e uma extraordinária ferramenta de paz.
Para ilustrar a realidade do projeto europeu,
o Cônsul geral da França em SP
irá reunir seus homólogos e artistas
plásticos dos 28 países da
União Europeia, para que juntos criem
uma alegoria simbólica
da União, demonstrando
a igualdade e a
solidariedade dos
povos europeus.

Conheça alguns participantes desta iniciativa

4 de maio de 2017
19h00
Residência da
França

Isabelle Ribot

França

Vive e trabalha em São Paulo desde 2002. Suas pinturas em bobinas de tela
de ate 30m de comprimento são recortadas pelos colecionadores : eles
escolhem os detalhes ou pedaços da tela que querem levar.
Contato: www.isabelleribot.com / isabelleribot.art@gmail.com

Ninetta Salfatis Rabner

Grécia

Grega, vive em São Paulo desde 1954, iniciou sua formação artística na Faap em
1974. Trabalha com pintura, desenho, gravura, grafismo e impressão digital. Seus
temas tem forte influência de suas origens, de resgate de memória e de
acontecimentos de impacto pessoal ou social. Seus trabalhos podem ser vistos em
seu ateliê em permanente exposição localizado à Travessa Dona Paula, casa 37,
Higienópolis.
Contato: ninetta@uol.com.br / www.ninettarabner.com

Claudia Furlan

Croácia

Nascida em São Paulo no ano de 1964, é artista e fotografa - trabalhando com
arte dede 1998. Formada em Artes Plástica e Design pela FAAP fez Pós
Graduação em Arte Terapia. Em seu trabalho utiliza diversas técnicas sempre
misturando colagem, pintura e fotografia.
Contato: www.claudiafurlani.com

Julia Pereira Gomes Países Baixos
Aos 13 anos se muda para Europa com a família, completando o ensino escolar
entre Antwerpen (Bélgica) e Zug (Suíça); aos 19 se muda para Amsterdã
(Holanda) onde inicia o curso de Fashion Design no Amsterdam Fashion Institute
(AMFI). Seus trabalhos com tinta acrílica sobre tela exploram temáticas
relacionadas ao corpo e à expressão facial, tecnologia e conhecimento científico.
Contato: (11) 99194-9484 / jules.gomes@gmail.com / jupeartree.myportfolio.com

Katarina Nargy Suécia
Artista-plástica sueca-brasileira. Suas telas são ricas em cores e detalhes,
inspiradas na cultura brasileira, como rendas, matas, baianas, capoeira, tecidos de
chitas, futebol e samba, entre outros.
Contato: +55 (11) 981220512

Silvia Ruiz

Espanha

Brasileira, vive e trabalha em São Paulo. Formada em Artes Visuais pela Unesp.
Trabalha e desenvolve pesquisas no campo da gravura, criando imagens de
grande formato, gravuras objetos e projetos parede na técnica de Lambe-lambe.
Contato: silviaandraderuiz@hotmail.com / www.silviaruiz.net

Cladis Bourscheid Luxemburgo
Brasileira e cidadã luxemburguesa, reside e trabalha em Chapecó (SC).
Em seus trabalhos artísticos em telas é predominante as pinceladas marcadas
pelo uso do pincel "0". A artista também realiza trabalhos de ilustração em
desenho em grafite, nankin e aquarela.
Contato: cladisbourscheid@gmail.com

Luis Castañón Finlândia
Em seus trabalhos, o artista utiliza a geometria informal como linguagem em
composições que remetem a arquétipos universais. Suas obras fazem parte de
acervos públicos e privados e estão incluídas em várias publicações nacionais e
estrangeiras. Vive e trabalha em São Paulo.
Contato: www.luiscastanon.com.br / castanon.arte@gmail.com

Miriam Mirna Korolkovas Lituânia
Artista plastica, arquiteta e performer corporal. Formou-se em arquitetura e
urbanismo pela FAUUSP, mestrado em belas artes pelo PRATT INSTITUTE (CAPES,
Fulbright), NY, EUA, doutora pela FAUUSP (CAPES), Expõe suas obras no país e no
exterior, organiza e realiza workshops e palestras na área artistica com artistas
internacionais, dentro e fora do Brasil. Fundou e dirigiu a OFICINA Escola de
Joalheira. É representante /embaixadora brasileira no AJF Art Jewelry Forum.
Contato:

www.mmkorolkovas.com.br / flickr.com/photos/mmkorolkovas

Tom Wray Reino Unido
Seu trabalho reflete sua educação multicultural em Londres. Pode ser encontrado
em tela, esculturas e em muitos muros em e ao redor da cidade de São Paulo.
Inspirado em escritas antigas e modernas e ligado em batidas de música urbana,
baseia-se em formas rítmicas de letras abstratas conhecidas como "Asemic
Writing", que ele combina com elementos figurativos para criar pinturas. Essas
imagens contam histórias de culturas híbridas ou de outro mundo: imaginárias e
abertas à interpretação dos espectadores.
Contato: tomwrayartist@gmail.com

Cesar Augusto de Aguiar

Chipre

Cônsul do Chipre em São Paulo, morou e trabalhou muitos anos no continente
Africano e no Oriente Médio. Nos seus desenhos usa nanquim e nas pinturas
aquarela ou pastel seco. As cores fascinam. Atualmente, está fazendo uma série
com trajes africanos e uma série de anoiteceres na Serra da Mantiqueira.
Contato: cesar.aguiar@chipre.org.br

James Concagh

Irlanda

Vive e trabalha em São Paulo desde 1987. Suas obras refletem a linguagem da
cidade pela textura e graffiti - com mais presença em vez de linguagem pictorial.
Concagh já fez mais de dez exposições individuais em São Paulo e fará mais um
individual no Centro Brasileiro Britânico em Novembro.
Contato: jamesconcagh@gmail.com

Daniela Dupta

Romênia

Vive e trabalha em São Paulo desde 2008. Formada em arquitetura, trabalha
com projetos de arquitetura, design de interiores e cenografia.
Contato: www.danieladupta.com / duptadaniela@yahoo.com

Neto Sansone Itália
Artista plástico ítalo-brasileiro, nascido em São Paulo. Com diversas exposições no
currículo em espaços como MIS, MuBE e Espaço Citi, Sansone aborda em suas
obras os ícones do cinema e os objetos de desejo, no contexto de nossa
sociedade moderna.
Contato: www.netosansone.com.br / xsansone@terra.com.br

Alex Orsetti

Malta

Paulistano, dedica-se às artes plásticas há mais de 20 anos. Desenvolve trabalhos
de pintura, desenho, gravura e street art que revelam impressões de São Paulo e
de outros espaços urbanos, usando como referências suas arquiteturas e seus
habitantes.
alexorsetti@gmail.com / (11) 99304-77282 / (11) 3892-2575
Contato: www.instagram.com/alexorsetti / www.flickr.com/photos/alexorsetti

Lenita Jankovitz

Letônia

Natural de Nova Odessa, Especialista em pinturas em óleo sobre tela, acrílica
sobre tela e aquarela sobre papel.
Contato: jankovitz@uol.com.br

Michel Haillard Eslováquia
Artista Plástico, vive e trabalha entre São Paulo e Paris. Nos final dos anos 80,
desenhista e diretor artístico de desenho animado. Desde os anos 90, criação de
moveis realizados a partir de elementos heteroclites, e materiais de originem
animal.
O conceito de Tribale Poursuite é a fantasia de uma civilização imaginaria.
Contato:

michel.haillard@wanadoo.fr / www.michel-haillard.com

Siss

Eslovênia

Artista plástica, sua história na Street Art começou em 2010 quando conheceu o
Stencil. À partir desse encontro, Simone Sapienza virou Siss, a artista urbana,
rapidamente reconhecida pelo seu trabalho de alta qualidade recheado de
toques ácidos e humor. Utiliza o estêncil e a serigrafia (lambe-lambes) em quase
todas as suas obras, e também muitos textos, de autoria própria, combinando-os
com as imagens.
Contato: www.siss1.com.br / simonesapienzasiss@gmail.com

Katia Lombardo Estônia
Idealizadora e curadora do Projeto de Arte e Exposição Coletiva “Inloco Lar
Galeria” que conta com a participação de importantes e expoentes artistas
contemporâneos, Construiu uma linguagem artística onde utiliza suas experiências
registrando a sociedade, em fotografias cotidianas porém lúdicas, que discutem
ícones atuais, a cidade e a integração das pessoas às cidades, com um olhar ao
mesmo tempo caótico, realista e irônico.
Contato: katialombardo@gmail.com

Eliana Minillo Bélgica
Sob o pseudônimo de la Minillo, é a única artista brasileira - após Victor
Brecheret, precisamente 85 anos depois deste - a ser premiada no Salon
d'Automne de Paris, e também a única artista brasileira a receber o - Prêmio de
Pintura- deste Salon , bem como pioneira ao ser premiada 3 vezes na categoria
pintura: em 2008, 2010 e 2015.
Contato: laminillo@gmail.com

Anna Havrlíková

República Tcheca

Vive e estuda em Săo Paulo desde 2015. Estudou na Escola de Arte em Praga
entre 2013- 2015. Suas obras encontram-se na residência do Cônsul-Geral da
República Tcheca em Săo Paulo e em coleçőes privadas.
Contato:

havrlici@volny.cz

Marianne Lépine

Hungria

Filha de mãe húngara e pai francês, vive e trabalha em São Paulo. É designer
gráfica, ilustradora e pintora. Em suas pinturas e colagens, tanto abstratas quanto
figurativas, a cor é o elemento mais importante.
Contato: marilepine@gmail.com / Instagram: @marilepine

Luiza Mendes Alemanha
Com 16 anos, frequento o currículo Bilíngue alemão do Colégio Visconde de
Porto Seguro I. Começou a ter interesse por arte e desenho desde pequena,
devido à influencia e apoio da família. Tem interesse em técnicas diversas, em
especial o realismo.
Contato: gnindel@portoseguro.org.br

Antônio Miranda

Polônia

Vive e trabalha em São Paulo. Seus trabalhos são fragmentos de pintura a óleo
cortados e costurados com linha industrial e objetos colhidos nas ruas, discutindo
um outro olhar sobre a estética.
Contato: antoniomiranda011@gmail.com

Entre em contato conosco para mais detalhes

Luis DEUTSCH - luis.deutsch@diplomatie.gouv.fr

Serviço de Imprensa do
Consulado da França em SP
(11) 3371 - 5444

