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BURLE MARX, ROBERTO

CAPA
Detalhe do Lote 14

PARREIRA, ANTÔNIO

(SÃO PAULO, SP 1909 - RIO DE JANEIRO, RJ 1994)
Abstração
Panneaux, colado sobre eucatex
Ass e dat 1991, cid
131 X 155 cm

(NITERÓI, RJ 1860 - 1937)
Paisagem com cavalos ao campo
Óleo sobre tela
Ass e datado 1929, cid
73 X 100 cm
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INVESTI
A Massa Falida Oboé do Grupo Oboé, universalidade concursal regida pela Lei Federal nº 11.101/2005, realiza,
nesta oportunidade o 3º Leilão de Obras de Arte, envolvendo parte das obras que compõem o seu acervo.
O leilão tem como objetivo contribuir para a satisfação dos créditos habilitados no processo de falência, em
cumprimento às diretrizes assinaladas pelo Juízo Falimentar.
Ao mesmo tempo, não se pode deixar de registrar, que esse momento é valioso para a cultura cearense, haja
vista tratar-se de um marco na propagação e difusão da arte brasileira, resultado de um trabalho de sinergia entre toda a equipe da Massa Falida, do Shopping Del Paseo, da Montenegro Leilões e de R. Amaral Advogados.
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MENTO

EM ARTE
“Por serem ativos como quaisquer outros, as obras de arte podem render bons ganhos mesmo
quando são adquiridas apenas para ornar a casa. Tanto para os despretensiosos quanto para
aqueles que desejam se tornar colecionadores é importante, por isso, conhecer as boas práticas de
governança de seu acervo particular, bem como os aspectos fiscais e legais que envolvem a compra, a venda, a doação e a transmissão de obras de arte a herdeiros. De acordo com a Associação
Brasileira de Arte Contemporânea, o volume dos negócios nesse segmento cresceu 44% nos últimos anos. Segundo pesquisas do economista Ricardo Ratner Rochman, da Escola de Economia de
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FEV-SP) a tendência para o valor das obras de arte tem
sido de alta. “Nossa pesquisa está captando que cada vez mais as obras de arte são usadas como
investimento”. Entre outras vantagens, elas oferecem proteção contra a inflamação, pois seu preço sobe com o resto da economia.” E conclui que a valorização das obras de arte nos últimos sete
anos ultrapassou a do IBOVESPA. A tendência também foi captada pelos números da The Finest
European Art Foundation (TEFAF), uma das mais importantes feiras internacionais do setor”.
(Revista Exame)
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ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 - 2014)
Rosto Estilizado
Nanquim aquarelado sobre papel
Ass e dat. 2003, cid
22 x 14 cm
Fundou o Mini-Museu Firmeza e publicou em 1994 o livro
“Salão de Abril” - o livro mais completo da história das artes plásticas cearense.
01

FÉLIX, TARCÍSIO
(Granja, CE 1943)
Cena Urbana
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2006, cid
30 x 40 cm
02

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
Paisagem urbana com pessoas
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
29 x 39 cm
Barrica foi um pintor expressionista, possuidor de uma palheta de colorido forte, onde pontificam os amarelos e os azuis nos cenários de casarios com as silhuetas das pessoas caminhando de
costas que verdadeiramente invadem as construções ao
fundo.
03
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GADELHA,D ESCARTES
(Fortaleza, CE 1943)
Intitulado: “Feira ao Por do Sol”
Paisagem Urbana com Pessoas
Óleo sobre tela colado sobre madeira
Ass e dat. 1968, cid (frente e verso)
58 x 63 cm
No verso há um pequeno esboço/estudo de uma figura humana, de uma leveza e graciosidade muito peculiar.
04

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

05

Trabalhadora ao sol
Óleo sobre tela
Ass e dat. 1967, cie
22 x 16 cm
“Aqui se somam exemplos de minha versatilidade e de minhas inquietações quando viajava por este nosso Brasil de maravilhas e de contrastes inexplicáveis. Cenas brasileiras, por
exemplo,
o, valoriza o homem que trabalha, sem direito a se
queixar, sob o fogo do nosso sol tropical”. - Aldemir Martins.

WAMBACH, GEORGES
ORGES
(Antuérpia, Bélgica 1901 - Rio de Janeiro, RJJ 1965)
Paisagem, Árvores
es e Mar
Óleo sobre
obre tela
40 x 32 cm
Ass, cid, sem
em data
O crítico José Roberto Teixeira Leite o chama de “andarilho
ndarilho
da pintura”, pelo fato de que Wambach viajava pelo
lo Brasil
afora, com cavalete, paleta, tintas e pincéis na mochila,
chila, registrando em pequenos álbuns uma grande variedade
dade de
ue mais
locais desse imenso Brasil. Foi um dos artistas que
contribuíram para a iconografia brasileira, nunca see esquecia de proclamar o seu amor ao Brasil. “Aqui tenho pintado
bastante, dizia, e tenho sido compreendido, pois o sentiambach.
mento artístico do brasileiro é apurado”, destaca Wambach.
06
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BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
Beira Mar com barcos, pessoas e casario
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
40 x 60 cm
A trajetória e a evolução da composição de Barrica está representada nesta obra, um pouco das
suas fases inconfundíveis.
07

MEDEIROS, ADERSON TAVARES
(Fortaleza, CE 1948)
Figura Humana
Nanquim sobre cartolina
Ass e dat. 1976, cic
50 x 36 cm
08

KAMPOS, R.
(Pacatuba, CE 1918 - Fortaleza, CE 1979)
Marinha - Pescadores ao mar
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
48 x 68 cm
O principal elemento utilizado pelo artista nesta obra encontra-se na luminosidade. Pinceladas soltas, captam movimento e dinâmica.
09

08
Oboe Catalogo_Prova 8

27/04/16 13:58

10

CELA, RAIMUNDO
(Sobral, CE 1890 - Niterói, RJ 1954)
Espetacular obra, Paisagem Urbana
Aquarela
Ass, cid, sem data
63 x 47 cm
Consta no Museu da Universidade Federal do Ceará-MAUC uma obra semelhante como o mesmo tema, paisagem urbana, intitulado: “Duas Épocas”, de
1954, óleo sobre madeira, e que foi o último trabalho de Raimundo Cela. São
temas constantes em sua produção as paisagens litorâneas e as atividades de
vaqueiros, pescadores e cenas cotidianas, pintadas com paleta clara e luminosa.
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BABÁ
Pavão
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2008, cid
70 x 100 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva
11

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
Azulejo pintado em camaieu de azul
Ass, cie, sem data
14 x 14 cm
12

TRÍPTICO
Ascal - Fortaleza, CE 1943
França, Fernando - Fortaleza, CE
Cesar, Cláudio - Rio de Janeiro, RJ 1956
Tríptico (Pinturas compartilhadas e distintas)
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2007
20 x 30 cm (cada)
13

10
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14

PARREIRAS, ANTÔNIO
(Niterói, RJ 1860 - 1937)
Paisagem com cavalos ao campo
Óleo sobre tela
Ass e dat. 1929, cid
73 x 100 cm
A originalidade dos cavalos, tema principal desta pintura, (predominante na
pintura inglesa) sinaliza a genialidade e diversidade de sua obra.
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FIGUEIRÊDO, VANDO
(Fortaleza, CE 1952)
Intitulado: “Foi 5.000 anos atrás” - Pintura Rupestre
Acrílica sobre tela
Ass e dat. 2010, cid (frente e verso)
20 x 30 cm
15

GADELHA, DESCARTES
(Fortaleza, CE 1943)
Marinha com barcos
Óleo sobre tela colada em eucatex
Ass, cid, sem data
45 x 61 cm
16

ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 - 2014)
Intitulado: “Estudo”
Desenho a nanquim aquarelado
Ass, cid, sem data
21 x 14 cm
“O Colorido é a sensibilidade, e a
sua sensibilidade é responsável pela
harmonia do colorido que você coloca no quadro”, destaca Estrigas
17
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BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
Pastel seco sobre papel
Ass, cid, sem data
14 x 22 cm
O domínio de Barrica é tamanha que mesmo
em suas pequenas composições trazem o encantamento.

18

AMARAL, TARSILA DO
(Capivari, SP 1886 - São Paulo, SP 1973)
Abaporu
Gravura (água forte sobre papel)
Ass, cid, sem data
29,8 x 23,8 cm
A Obra citada, consta no “Catálogo Raisonné” da Artista.
Abaporu é uma clássica pintura do modernismo brasileiro,
da artista Tarsila do Amaral. O nome da obra é de origem
tupi-guarani que significa “homem que come gente” (canibal
ou antropófago), uma junção dos termos aba (homem), pora
(gente) e ú (comer). A tela foi pintada por Tarsila em 1928 e
oferecida ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade. O
quadro Abaporu foi vendido no ano de 1995 para o argentino Eduardo Constantini por US$ 1,5 milhão e encontra-se
exposto no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires-MALBA.
19

SANTIAGO, MANOEL
(Manaus, AM 1897 - Rio de Janeiro, RJ 1987)
Paisagem Campestre
Óleo sobre tela
Ass, cie, sem data (frente e verso)
50 x 61 cm
Com selo da Galeria TNT - Escritório de Arte - Av. Atlântica - Rio de Janeiro. Foi um artista com grande vigor pictórico que produziu inúmeros bons trabalhos de rara beleza, como disse o marchand brasileiro Ricardo Barradas.
20
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LIMA, GRAUBEN DO MONTE
(Iguatu, CE 1889 – Rio de Janeiro, RJ 1972)
Pontilhismo - Floresta estilizada com borboletas e
pássaros
Óleo sobre tela
Ass e dat. 1967, cid
60 x 50 cm
“O que nela sobremodo fascina é essa possibilidade de se
estabelecer, através da fusão de si própria com cada um
dos seus quadros, elos definitivos entre os polos apenas
aparentes do princípio e fim, infância e velhice, sonho e
realidade, vida e morte”, escreveu Roberto Pontual.
21

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
Intitulado: “Homenagens aos noivos - 1922 - 10 de
Janeiro - 1972”
Aquarela e nanquim sobre papel
Ass e dat. 1972, cid
49 x 72 cm
“Obra realizada em homenagem às bodas de ouro de
meus pais, valorizando o sistema ferroviário do Ceará,
no qual meu pai trabalhou por certo tempo”. Aldemir
Martins - Com dedicatória. Reproduzido no livro “Aldemir Martins por Aldemir Martins”, editado por Benemar Guimarães, 2005, na pág. 174. Reproduzido no
Dicionário Oboé de Artes - 3ª edição, pág. 108
22

SIGNAUD, EUGÊNIO DE PROENÇA
(Santo Antônio de Carangola, RJ 1899 – 1979)

23

Representação ímpar da Santa Ceia
Gravura H.C 12/25 (Hors Commerce - Fora do Comércio) - Técnica mista
Ass e dat 1978, cid
40 x 68 cm
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24

TEIXEIRA, MURILO
(Aracati, CE 1929 - Fortaleza, CE 2014)

Paisagem e Lago
Óleo sobre eucatex
Ass e dat. 1977, cid
45 x 60 cm
Foi um dos pioneiros no Ceará na tradição paisagística,
onde retratou de maneira fidedigna e impressionista a paisagem e as pessoas que observava atentamente, especialmente no litoral cearense.

ARAUJO, RAIMUNDO GARCIA DE
(Maranguape, CE 1915)

25

ALENCAR , MANO
(Juazeiro do Norte, CE 1959)
Cajus
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
80 x 60 cm

26

Intitulado: “Do Poço da Draga”
Aquarela
Ass e dat. 1954, cid
25 x 32 cm
Raríssima Obra. Com etiqueta colada no verso: “Salão Municipal de Abril Acervo Mini Museu Firmeza - Mondubim 1992”. Obra que constou na exposição da homenagem ao artista plástico Raimundo
Garcia de Araujo, no 43º Salão de Abril, em 1992.
Conforme aprendeu com os seus mestres, Garcia retratou
paisagens e desenhou pessoas. Atualmente está morando
em Ibiapina/CE.

27

ALMEIDA, FRANCISCO DE
(Crateús, CE, 1962)
Figura Feminina
Técnica mista de intervenção escrita e colagem sobre
papel
Ass, cid, sem data
68 x 46 cm
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29

28

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

FERNANDES,J .
(Fortaleza, CE 1927 - 2010)

Galo
Desenho a nanquim
Ass e dat. 1978, cid
26 x 26 cm
“Em Junho de 1956, ganhei na XXVIII Bienal de Veneza,
Itália, o prêmio, “Presidente del Consiglio dei Ministri”
(Presidente do Conselho de Ministros), como Melhor Desenhista Internacional”. Aldemir Martins.

Paisagem Urbana
Centro de Fortaleza
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
60 x 80 cm
Segundo Estrigas “Sua pintura não precisa ser apresentada, ela é uma lição”. É verbete no Dicionário das Artes
Plásticas no Brasil, de Roberto Pontual.

31

30

CIZIN
(Aurora, CE)

ROLA, HÉLIO
(Fortaleza, CE 1936)

Escultura em madeira, representando “São Francisco”
230 cm
Suas obras expressam desde o cotidiano da vida na região
onde vive, até seu olhar filosófico e religioso sobre a própria vida no mundo.

Vila de Pescador
Óleo sobre cartão
Ass e dat. 1976, cid (frente e verso)
24 x 34 cm
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33

32

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

GURGEL,ÁL VAROVI DAL

Galo
Desenho a nanquim e ecoline sobre tela
Ass e Dat. 1967, cid.
22 x 16 cm
“Não sei bem se é porque os galos são considerados símbolos
de masculinidade e muitas vezes de vaidade, o fato é que estão
presentes em muitos de meus trabalhos”. Aldemir Martins
Obra registrada no livro “Aldemir Martins” por Aldemir
Martins, Editora BestPoint, 2005, na pág. 103.

Paisagem Flores
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
64 x 58 cm

35

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
34

SÁ, BUSTAMANTE
(Rio de Janeiro, RJ 1907 - 1988)
Paisagem
Óleo sobre tela
Ass, cie, sem data
33 x 46 cm
Foi essencialmente um paisagista.

Vista de uma Igreja Barroca
Azulejos pintados (4) em “camaieu”
Ass, cid, sem data
32 x 32 cm
Magnífica e rara obra do artista que bem representou o
“tema/conteúdo”. No mais intrínseco rigor, quis o artista
com a técnica de azulejaria e o simples azul na cor, peculiares do século XVII e XVIII nos remeter a seus valores e
fontes de inspiração.

17
Oboe Catalogo_Prova 17

27/04/16 13:58

PINTO, SYLVIO
(Rio de Janeiro, RJ 1918 - 1997)

36
37

Intitulado: “Ponta Areia”
Paisagem com barcos
Óleo sobre tela
Ass, cie (frente e verso), dat. 1973 (verso)
54 x 73 cm
As obras de Sílvio (ou S.PINTO, como assinava), em sua
grande maioria, procuraram retratar a alma fluminense,
suas marinhas, suas festas populares e o “modo de ser” do
povo carioca.

GADELHA, DESCARTES
(Fortaleza, CE 1943)
Intitulado: “Ajeitando o Jaraguá” - Folclore Popular
Óleo sobre tela
Ass, cid, (frente e verso), datado no verso 28-8-1973 com
o nº 163
68 x 59 cm
Descartes Gadelha retrata em suas obras, de maneira rica e expressiva, a cultura, a religiosidade e as temáticas sociais comuns ao Ceará e ao nordeste do Brasil.
Hábil com as cores, harmônico e real na composição
dos cenários, tanto nas séries das crianças soltando pipas ou dos semblantes sofridos dos catadores de lixo do
Jangurussu, quanto dos infantes cheiradores de cola.

38

MESQUITA, JONAS FERREIRA DE
(Cariré, CE 1921)
Paisagem Vila
Óleo sobre madeira
Ass e dat. 1948, cie (frente e verso)
24 x 39 cm
Rara obra. Com dedicatória na frente da obra: “Para a
minha distinta amiga Geraldina, com abraço sincero”.
A bem estruturada composição da obra com detalhes simples e mínimos, distribuídos entre os planos, revela o grande domínio de técnica.

39

COSTA, MILTON DA
(Niterói, RJ 1915 - Rio de Janeiro, RJ 1988)

Figura Feminina da Série Vênus
Gravura, exemplar 20/40
Ass, cid, sem data
51 x 36 cm
Na década de 1950, desenvolveu obra de cunho construtivista, característica que mudou na década seguinte e retornou ao figurativo
com a série de gravuras femininas conhecidas como Vênus.
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40

MARX, BURLE
(São Paulo, SP 1909 – Rio de Janeiro, RJ 1994)
Abstração
Panneaux, colado sobre eucatex
Ass e dat. 1991, cid
131 x 155 cm
O refinamento da imaginação e elaborada construção pictórica em uma explosão de
cores, se entrelaçam de sinceridade, fascínio e beleza por toda sua trajetória. Com
aspectos hora abstrato, hora concreto e hora construtivo trazem uma multiplicidade e
dinâmica que impactam nossos sentidos. É uma grandiosa obra.
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41

SILVA, CHICO DA
(Alto Tejo, AC 1922 - Fortaleza, CE 1985)
Primitivismo
Guache sobre cartolina
Ass, cid, (início dos anos 60)
47 x 67 cm

42

AGUIAR, TEREZITA
(Ipu, CE 1940)
Intitulado: “Rosas I”
Óleo sobre tela
Ass, cid (frente e verso), dat. 1999 (verso)
73 x 60 cm

43

ANTUNYS
(Solonópole, CE 1970)
Macacos estilizados
Acrílica sobre cartolina
Ass e dat. 2002, cid
47 x 67 cm

44

PAULA, INIMÁ DE
(Itanhomi, MG 1918 - Belo Horizonte, MG 1999)
Intitulado: “As Casas Brancas de Brado”
Óleo sobre tela
Ass, cie (frente e verso), dat. 1991 cid
59 x 72 cm
Do rigor estrutural da composição e um tanto de gosto regionalista, é evidente que
há um valor sincero, singular e positivo... Tem construtivismo anunciado e uma modernidade na pintura brasileira que se solidificou, e o tornou um dos artistas mais
valorizados atualmente.
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46

COSTALIMA, ANA
(Fortaleza, CE)

TEIXEIRA, FLORIANO
(Cajapió, MA 1923 - Salvador, BA 2000)

45

Figuração
Imagens recortadas e distintas
Óleo sobre tela
Ass e dat. 1971, cid (frente e verso); e situado no
verso “Salvador”.
25 x 25 cm
Reproduzido no Dicionário das Artes Plásticas do Ceará, 2003, na pág. 39. A Composição desta obra são
fragmentos cifrados e codificados, imaginário do artista ou de lembranças e reflexões de universos vividos no Maranhão, Ceará, Bahia e no mundo. Tamanha diversidade nos leva ao encantamento e a uma
profunda reflexão.

Casal
Gravura 21/30
Ass, cid, sem data
63 x 43 cm

WAMBACH, GEORGES
(Antuérpia, Bélgica 1901 - Rio de Janeiro, RJ 1965)
Intitulado: “Jardim Botânico, Rio” - Paisagem, lago com
vitória-régia
Desenho a nanquim aquarelado
Ass e dat. 1959, cid
43 x 33 cm
Em telas a óleo, aquarelas e bicos-de-pena, o seu temário se
mostrava em toda a sua amplitude. São paisagens brasileiras e
europeias, retratos de senhoras da sociedade carioca e vários
interiores de igrejas barrocas.
47
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48

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
Intitulado: “Cavalo”
Acrílica sobre tela
Ass e dat. 1991, cid (frente e verso)
81 x 60 cm
Registro de Ateliê no verso nº 116-91. Reproduzido no livro “Aldemir Martins
por Aldemir Martins”, editado por Benemar Guimarães, 2005, na pág. 231
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FÉLIX, TARCÍSIO
(Granja, CE 1943)
Hiper-realismo - Mulher fazendo renda
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2008, cie
18 x 23 cm
49

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
Natureza morta - Vaso com flores
Acrílica sobre tela
Ass e dat. 1986, cie (frente e verso)
60 x 81 cm
Registro de Ateliê no verso nº 211-86. Reproduzido
no livro “Aldemir Martins por Aldemir Martins”,
editado por Benemar Guimarães, 2005, na pág. 214.
“Flores: não há o que falar. Basta apreciá-las e deixar
os pensamentos vagarem pelo bem-querer...” Aldemir Martins.

50
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51

FERNANDES, J.
(Fortaleza, CE 1927 - 2010)

52

LOPES, AFONSO
(Fortaleza, CE 1918 - 2000)

Marinha
Óleo sobre tela
Ass, cie, sem data
40 x 50 cm
É verbete no Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, de
Roberto Pontual.

Mulher fazendo renda em almofada
Desenho a nanquim
Ass e dat. 1999, cid
20 x 16 cm
A temática utilizada por Afonso Lopes retrata cenas urbanas e rurais do cotidiano do povo, como feiras de interior,
fundos de quintal, vaqueiros, lavadeiras, casas de palha, e
outros elementos e motivos extraídos da cultura popular,
através de seus traços impressionistas.

54

ASSIS, IVAN DE

53

CHICO DA SILVA POR BABÁ

Intitulado: “Peixe, Martin Predador, em arrancada espetacular, tentando se libertar do anzol” (concepção pessoal
do artista)
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2003, cie
76 x 122 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

Primitivismo - Dragão
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2008, cic
70 x 100 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva
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LEITE, VICENTE
(Crato, CE 1900 - Rio de Janeiro, RJ 1941)
Marinha, Jangadas e Pescadores
Óleo sobre tela colado sobre eucatex
Ass e dat. 1936, cie
52 x 82 cm
Com dedicatória ao lado: “Ao Habel Tavares com amizade de Vicente Leite”. Encontramos registro de Habel Tavares, seu amigo, na
Revista da Cidade (Recife/PE), Ano III, nº 129, de 1928. Reproduzido no livro “Dicionário Oboé de Artes”, 3ª edição, 2004, na pág 17.
Vicente Leite era dotado de grande sensibilidade cromática,
numa palheta rica de cores, nas quais predominavam os tons
verdes, com montanhas ao fundo, em tons lilases, anunciando
o céu, retratando a natureza de forma altamente contemplativa.

55

GADELHA, DESCARTES
(Fortaleza, CE 1943)

56

Intitulado: “Noite de Natal”... Da série heróis do papelão
Paisagem Urbana
Óleo sobre tela
Ass, cid (frente e verso), dat 2003 (verso)
75 x 90 cm
Único pintor vivo com sala no Museu da Universidade Federal do Ceará-MAUC. Sua pintura é sincera e expressa com muita força temas sociais.

FARIAS, GÉRSON
(Fortaleza, Ce 1889 - 1943)
Raríssima obra. Paisagem
Óleo sobre tela colado sobre cartão
Ass e dat. 1939, cie
24 x 30 cm
No verso etiqueta de papel colada com a assinatura de Heloysa
Juaçaba. (provavelmente obra oriunda de sua coleção particular). Segundo Otacílio de Azevedo, “Bem cedo, despertou-se-lhe
o imenso desejo de ser pintor. Mergulhou no estudo da pintura
e chegou adquirir grande domínio do colorido. Nas paisagens e
cenários era um mestre, tendo produzido muitos trabalhos de valor”. O artista plástico e historiador Roberto Galvão descreve Gerson Faria como um dos principais artistas plásticos cearenses da
primeira metade do século XX. “Gerson era um acadêmico com
ares de modernidade e alguns trabalhos seus lembram um pouco
o impressionismo”.
57
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BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

58

59

Paisagem Marinha
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
50 x 70 cm
Uma das mais significativas obras de Barrica, tanto pela
singular composição, por ser um tema de paisagem, simples e elaborada, como pelas dimensões.

59

CIZIN
(Aurora, CE)
Escultura em madeira, representando “Nossa Senhora e o rosto de Jesus na gruta”
100 cm
Segundo a artista plástica Heloísa Juaçaba, “Cizin já trouxe ao nascer a sua arte, um componente natural dominante. Sem ter tido escola, sem saber ler e nem escrever; as esculturas fluem de suas mãos como mágicas, através
de ferramentas com fisionomia, atitudes e gestos expressivos. Sua arte parece conter a trilogia na qual se convencionou dividir os trabalhos artísticos: primitivo, popular e erudito”.
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BRACHER, CARLOS
(Juiz de Fora, MG 1940)
Intitulado: “Rosas” - Natureza morta estilizada
Óleo sobre tela
Ass, cid (frente e verso), dat. Set.1999 (verso)
81 x 60 cm
Estamos diante de um dos artistas brasileiros mais completos,
respeitados nacionalmente e com valor reconhecido no exterior.
Nesta obra com características expressionistas, pinceladas largas
e simplificação formal, Bracher dramatiza com densa e escura
gama cromática, transgredindo a formalidade da natureza acadêmica.
60

FIGUEIRÊDO, VANDO
(Fortaleza, CE 1952)
Intitulado: “Sônia-Dora”
Técnica mista sobre MDF
Ass e dat. 2003, cid (frente e verso)
44 x 93 cm
61

LEITE, BARBOZA
(Uruoca, CE 1920 – Duque de Caxias, RJ 1997)
Intitulado: “Mulheres”
Óleo sobre tela
Ass e dat. 1990, cie
73 x 52 cm
Com registro no verso: 78 Bl.
62
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63

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
Cangaceiro
Acrílica sobre tela
Ass, cie, dat. 1974 (Verso)
61 x 38 cm
”Apesar de quase sempre rústico e violento, o cangaceiro também
podia ser fino e elegante. Ele tinha coração e sofria com qualquer
ser humano...”. Aldemir Martins.
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PAMPLONA, CARLOS
(Fortaleza, CE 1911 - 1974)
Raríssima obra. Intitulado: “Paredão Poço da Draga”
Marinha
Óleo sobre madeira
Ass e dat. 1948, cid (frente e verso)
30 x 40 cm
O amor pelos diversos lugares do litoral cearense eternizou não só poesia, beleza e a grande qualidade técnica da obra, mas a psique do magnífico artista. Com um
enquadramento não usual para a época, o pintor procurou reinventar uma nova estrutura para as suas marinhas.
64

TEIXEIRA, FLORIANO
(Cajapió, MA 1923 - Salvador, BA 2000)
Nu Feminino e Gato
Óleo sobre tela
Ass e dat. 1991, cid (frente e verso)
75 x 75 cm
Reproduzido no livro “Coleção Oboé Financeira Artes
Plásticas”. Nesta obra Floriano desvincula sua pintura do
padrão habitual de um tema único acadêmico. O primeiro plano é dividido com um gato de ar aristocrático a nos
observar e uma flor, que seria uma Amarilis, a “Flor da
Imperatriz?! Esta possivelmente representada no segundo
plano! Talvez uma Vênus ou simplesmente uma mulher
adormecida?

65
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66

BABÁ
Políptico de oito pinturas
Acrílica sobre tela
Ass e dat. 2003, cid
25 x 30 cm (cada)
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

67

KLEOMAN
(Viçosa, CE 1948)
“Intitulado no verso: Xadrez da Vida II”
Acrílica sobre tela
Ass, dat. 2009 (no verso)
200 x 100 cm
Numerado no verso: 3.287.

68
69

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

BARATTA, MÁRIO
(Rio de Janeiro, RJ 1914 - Fortaleza, CE 1983)

Paisagem Urbana: rua com casas e Wolkswagen amarelo.
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
50 x 70 cm
Outra obra com as mesmas características de singularidade. Paisagem urbana com um tema cosmopolita e mais realista; raro em
suas composições!

Raríssima obra
Casebres
Óleo sobre madeira
Ass, cie, sem data
39,5 x 54 cm
Reproduzido no livro “Dicionário das Artes Plásticas
do Ceará”, edição revisada de 2003, na pág. 72. Até o
final da vida conciliou a vida artística com a advocacia,
foi inclusive professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará.
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70

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
Gato Azul
Acrílica sobre tela
Ass e dat. 1993, cie
54 x 45 cm
Registro de Ateliê no verso nº 003-93. “Gato: bicho que escolhe o dono, mas
age sempre com total independência. Penso que também sou assim...”. Aldemir Martins.
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71

ELOY, EDUARDO
(Fortaleza, CE 1955)
Surrealismo
Acrílica sobre papel
Ass e dat. 1991, cid
42 x 58 cm

72

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
Paisagem
Acrílica sobre tela
Ass e dat. 1990, cid (frente e verso)
46 x 55 cm
Registro de Ateliê no verso nº 109-90 e numerado 5739

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

73

Casario e Pessoas
Óleo sobre tela
Assinado sem data, cid
46 x 56 cm
Espetacular obra que traduz sempre a coerência, a
sinceridade e a magnitude de suas composições.
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BARRETO, ZENON
(Sobral, CE 1918 - Fortaleza, CE 2002)

74

Indústria
Carvão sobre papel
Ass, cie, dat. 1959
54 x 40 cm
Reproduzido no livro “Dicionário das Artes Plásticas do Ceará”, edição revisada de 2003, na pág. 107. Rara
e singular composição. A força, a beleza e o vigor do desenho certamente refletem e coincidem com o processo de modernização e industrialização dos nossos produtos: cera de carnaúba, algodão e óleos diversos.
Com a mesma temática, foi restaurado o painel/mural em mosaico, “Os estivadores”, de sua autoria, localizado no prédio
do antigo Centro dos Exportadores, em Fortaleza.

76

75

DÍPTICO
(Ascal - Fortaleza, CE 1943
Vando Figueirêdo - Fortaleza, CE 1952)

TELES, KÉLSON CESAR MONENEGRO
Intitulado: “Rabiscos Definidos”
Óleo sobre tela
Ass e dat. 1985, cie
60 x 40 cm

Díptico (Pinturas compartilhadas e distintas)
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
20 x 30 cm (cada)
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78

77
DIPTICO
(Fernando França - Fortaleza, CE
Cláudio Cesar - Rio de Janeiro, RJ 1956)

GARCIA
Briga de Galos
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2005, cie
70 x 100 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

Díptico (Pinturas compartilhadas e distintas)
Óleo sobre tela
Ass, cie e dat. 2008, cid
20 x 30 cm (cada)

80

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

79

ATRIBUÍDO A CIZIN
Escultura em madeira, representando “Casal Indígena”
195 cm

Pássaro estilizado
Acrílica sobre tela
Ass e dat. 1968, cie
22 x 16 cm
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82
81

CIZIN
(Aurora, CE)

ATRIBUÍDO A CIZIN
Esculturas em madeira, representando “Grande pássaro
de pousar sobre a mesa” e “Pássaro”
78 cm e 110 cm

Escultura em madeira, representando “Nossa Senhora da
Cabeça”.
280 cm.

83
84

CHICO DA SILVA POR BABÁ

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Primitivismo - Pássaro
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2002, cie
80 x 111 cm

Paisagem com casario estilizados
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
15 x 23 cm
Reproduzido no Dicionário das Artes Plásticas do Ceará
- 1ª edição. Com uma técnica diferenciada, esta obra com
características impressionistas de pinceladas soltas, traz
uma “graça” (beleza e movimento) surpreendente.
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BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

85

Marinha, Jangadas, Pessoas e Casario
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
50 x 70 cm
Nesta Marinha todo o movimento e significado, de um
tema regional recorrente na história da pintura cearense
são superados... a explosão de perfeição, luminosidade,
beleza e encantamento, é exaltado de uma maneira única.

GADELHA, DESCARTES
(Fortaleza, CE 1943)
Intitulado: “Santa Edwiges com um anjo da favela”
Óleo sobre tela colada em papelão
Ass, cie, sem data
60 x 30 cm

86

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
Casario a beira do lago
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
15 x 23 cm
87
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88

89

JLF

CIZIN
(Aurora, CE)

Escultura em madeira, representando “O
Jogador de Futebol, Ronaldo Fenônemo”
127 cm

Escultura em madeira, representando “A Socadora de Pilão”
55 cm

91

90

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

AMORA, J.F.
(Fortaleza, CE 1910)

Natureza Morta Flores e Frutas
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
46 x 55 cm
Maneira única de representar o gênero natureza morta.
Sua natureza é regional e viva, ausência de formalidade
e do rigor habitual acadêmico.

Raríssima pintura de J. F. Amora. Paisagem agreste estilizada
Óleo sobre eucatex
Ass, cid, sem data
30 x 45 cm
O artista é mencionado no livro “Allgemenes Kunstler Lexikon – AKL”, de 1991, de Gruyter Verlag, livro dos artistas
visuais de todos os tempos e povos. Foi residir nos Estados
Unidos.
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93

MATEUS
(Fortaleza, CE 1943)
Mulher com Peixe
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2010, cid
69 x 90 cm

92

ALENCAR, MANO
(Juazeiro do Norte, CE 1959)
Abstração
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2003, cid
110 x 60 cm

ANTUNYS
(Solonópole, CE 1970)

94

95

Pássaros
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2001, cid
50 x 70 cm
Preocupado com o futuro das espécies do sertão, por conta
do desmatamento pela venda da lenha, não vê mais graúna, canário da terra, carcará e preá. “Como os bichos não
sabem falar, uso os meus quadros para defendê-los”, destaca Antunys.

CESAR, CLAUDIO
(Rio de Janeiro, RJ 1956)
Animação, vida de pescadores na praia
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2008, cid
101 x 101 cm
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97

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

KLEOMAN
(Viçosa, CE 1948)

96

Bandeira do Brasil estilizada
Acrílica sobre tela
Ass, centro direita, dat. 2001 (no verso)
81 x 120 cm
Numerado no verso: 1.648

Pessoas, Casario, Igreja
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
40 x 60 cm
Com a vista de um vilarejo, Barrica ressalta e introduz de
uma forma pouco habitual, uma pequena igreja (ao centro
alto) da composição. Notamos de uma forma sutil, que as
figuras sem rostos, vestes, posições, ou sem gestos e representações formais, tinham humanidade.

99

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

98

Casario
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
20 x 30 cm
Reproduzido no livro “Dicionário Oboé de Artes”,
edição de 2002, na pág. 59. Inconfundível sua composição, apesar do recorrente tema, cada obra revela
a sua identidade única.

98

ATRIBUÍDO A CIZIN
Esculturas em madeira, representando “Cachorro” e
“Cachorra com filhotes”
45 e 110 cm
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100

MATEUS
(Fortaleza, CE 1943)

101

FRANCO, SIRON
(Goiânia, GO 1947)

Intitulado: “Vendedor de Coco”
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2010, cid
70 x 90 cm

Cabeças - Surrealismo, expressão pessoal e subjetiva
Técnica mista
Ass e dat. 20/12/1989, centro direito
50 X 70 cm
Sua linguagem codificada em símbolos é frequente. Densidade, profundidade e síntese fazem das suas
composições um dos grandes artistas contemporâneo.

103

CHICO DA SILVA POR CLAUDIONOR
Primitivismo
Pássaro estilizado
Óleo sobre tela
Ass e dat. 2008, centro inferior
70 x 100 cm

102

CIZIN
(Aurora, CE)
Escultura em madeira, representando “Anjo Alado”
132 cm

40
Oboe Catalogo_Prova 40

27/04/16 13:59

104

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
Pássaro
Acrílica sobre tela
81 x 60 cm
Ass e dat. 1990, cid (frente e verso)
Registro de Ateliê no verso: 095-90. Reproduzido no livro “Aldemir Martins por Aldemir Martins”, editado por Benemar Guimarães, 2005, na pág. 228.
“Os pássaros, com múltiplas formas, de bicos grandes ou pequenos, de cores fortes ou
delicadas, nunca deixam de marcar presença importante em todas as fases de minhas
atividades no mundo das artes”. Aldemir Martins.
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SILVA, PRESCILIANO
(Salvador, BA 1883 - Rio de Janeiro, RJ 1965)

105

Intitulado: “Igreja de Santa Luzia, Rio”
Aquarela
Ass, cie, sem data
28 x 19 cm
O historiador Clarival do Prado Valladares compara seus
interiores aos dos mestres holandeses, pelo jogo de luz e a
atmosfera de recolhimento.

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
Intitulado: “Recanto Velho Amor” Pessoas e Casario
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
46 x 55 cm

106

BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

107

Expressionismo - Retratando Estrutura do Mercado dos
Pinhões
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
45 x 54 cm
Reproduzido no livro “Coleção Oboé Financeira Artes
Plásticas”. Uma das raríssimas composições que o artista
nos faz reconhecer e localizar o seu tema: Mercado dos Pinhões, localizado em Fortaleza.
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TEIXEIRA,F LORIANO
(Cajapió, MA 1923 - Salvador, BA 2000)
Etnia Brasileira
Desenho Aquarelado
Ass, cid, sem data
21 x 28 cm
Sua pintura consagra temas folclóricos e populares, onde
predomina o desenho, numa linguagem que mais se aproxima da ilustração.

108

FERNANDES, J.
(Fortaleza, CE 1927 - 2010)
Paisagem com casa
Óleo sobre madeira
Ass, cie, sem data
30 x 36 cm
É verbete no Dicionário das Artes Plásticas no Brasil,
de Roberto Pontual.
109

MARTINS, ALDEMIR
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
A Paisagem Cearense
Nanquim sobre papel artesanal
Ass, cie, sem data
17 x 24 cm
A natureza e a gente do Brasil são seus temas mais presentes, pintados e compreendidos através da intuição e da memória afetiva. Nos desenhos de cangaceiros, nos seus peixes,
galos, cavalos, nas paisagens, frutas e até na sua série de gatos,
transparece uma brasilidade sem culpa que extrapola o eixo
temático e alcança as cores, as luzes, os traços e telas de uma
cultura.
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DESCRITIVOS DOS ARTISTAS
Aderson Medeiros
(Fortaleza, CE 1948)
Pintor, autoditada. Em 1966 começou a dedicar-se aos estudos de pintura. Em 1972, foi destacado com o 1º Prêmio de
Aquisição na Bienal Nacional de São Paulo e o 1º Prêmio de Isenção de Júri no Salão Nacional de Arte Moderna, em 1974.
(Fontes: fa7.edu.br; Diário do Nordeste 16.11.2014).

Afonso Lopes
(Fortaleza, CE 1918 – 2000)
Desenhista e pintor. Autodidata, nunca frequentou escolas, sequer teve um professor para lhe orientar. Desenhava a carvão nas calçadas e iniciou sua carreira artística na década de 1940, quando participou da fundação da Sociedade Cearense
de Artes Plásticas (SCAP). A partir de 1946, ingressou sua participação no Salão de Abril, fazendo jus a Menção Honrosa
nesse mesmo ano, no ano seguinte (1947) e a Medalha de Bronze em 1949. Participou de mais de 50 exposições individuais
e coletivas no Ceará e em outras cidades do país. A temática utilizada por Afonso Lopes retrata cenas urbanas e rurais do
cotidiano do povo, como feiras de interior, fundos de quintal, vaqueiros, lavadeiras, casas de palha, e outros elementos e motivos extraídos da cultura popular, através de seus traços impressionistas. Faleceu em 12 de Agosto de 2000, em Fortaleza.
(Fontes: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará; Site Oficial da Casa do Ceará em Brasília).

Aldemir Martins
(Ingazeiras, CE 1922 – São Paulo, SP 2006)
Sua técnica passeia por várias formas de expressão, compreendendo a pintura, gravura, desenho, cerâmica e escultura
em diferentes suportes. Desde menino dedicou-se ao desenho. Em 1944 colaborou na criação juntamente com outros artistas locais, a Sociedade Cearense de Artes Plástica (SCAP). Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1945 e logo no ano seguinte para São Paulo. Participou das seis primeiras Bienais Internacionais de São Paulo, sendo premiado em 1951, 1953, 1955
(melhor desenhista nacional), e 1957, além de merecer sala especial em 1961. Obteve vários prêmios, nada, porém superou a premiação obtida, em 1956, na XXVIII Bienal de Veneza, atribuído ao Melhor Desenhista Internacional. Participou
de centenas de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, destacando-se as realizadas nas cidades de Lisboa,
Veneza, Estocolmo, Londres, Paris, Roma e Tókio. A partir de 1970, reiniciou sua incursão na pintura, sendo esta a forma
preferida de expressão artística, na qual trabalhou com um colorido forte e vibrante. A natureza e a gente do Brasil são seus
temas mais presentes, pintados e compreendidos através da intuição e da memória afetiva. Nos desenhos de cangaceiros,
nos seus peixes, galos, cavalos, nas paisagens, frutas e até na sua série de gatos, transparece uma brasilidade sem culpa
que extrapola o eixo temático e alcança as cores, as luzes, os traços e telas de uma cultura. Faleceu em 2006, em São Paulo.
(Fontes: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará; Arte e Pintura Brasileira; Site da Casa do Ceará em Brasília e Wikipédia).

Ana Costalima
(Fortaleza, CE)
Nascida em Fortaleza, Ana Costalima formou-se em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Iniciou-se nas artes plásticas em 1988, através da pintura, que mantém junto ao desenho como prática autodidata e de exercício permanente. Em 1992 iniciou estudo de gravura na oficina da UFC e, dois anos depois, com o intuito de estudar litogravura, mudou-se para São Paulo. Nesse período, venceu em Fortaleza o Concurso Talento,
em 1994, com trabalho em xilogravura. A fim de ampliar fronteiras, seguiu em 1997 para Espanha, residindo
em Madri até 2003, período em que estudou na Escola Madrileña de Cerâmica. Atualmente, Ana Costalima reside
e tem seu ateliê na Praia de Iracema, em Fortaleza, onde produz seus trabalhos de pintura e escultura em cerâmica.
(Fontes: Arte Atual, Degage).
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Antônio Parreiras
(Niterói, RJ 1860 – 1937)
Exerceu inúmeras e variadas ocupações que não o satisfaziam, até ser admitido, em 1883, como aluno na Academia
Imperial de Belas Artes, onde foi aluno do célebre pintor e professor alemão Johann Georg Grimm. Em 1884 abandonou a
Academia, acompanhando seu mestre que estabelecera aula particular de paisagem na região da Boa Viagem em Niterói.
Realizou suas primeiras exposições individuais em 1885, em sua própria residência e na Casa de Wilde, no Rio de Janeiro.
Apresentou diversas outras exposições de sucesso, e logo após excursionar a Cabo Frio, em 1888, seguiu para a Europa
sem qualquer auxílio oficial, estabelecendo-se em Veneza e frequentando a academia local. Retornou ao Brasil em 1890,
participando da Exposição Geral de Belas Artes e sendo nomeado professor de paisagem da recém-reformada Escola Nacional de Belas Artes. Em 1891 abandonou a cátedra de paisagem e viajou com frequência para São Paulo, apresentando
importantes exposições. Sua obra era estilisticamente influenciada pelo impressionismo. Nos primeiros anos do século XX
iniciou nova etapa de sua obra, então caracterizada pela pintura histórica e por numerosas encomendas oficiais, viajando
por diversas vezes à França, onde manteve ateliê permanente em Paris. A partir de 1909 interessou-se pela pintura de nus,
obtendo a almejada participação constante no salão de Arte Francesa. Em 1926, amplamente consagrado como artista
publicou suas memórias com destacado sucesso literário, mas só no princípio da década de 1930 retomou o paisagismo
com a mesma dedicação que havia assinalado o início de sua carreira. Realizou, em 1932 e 1936 as últimas excursões em
busca de motivos paisagísticos a serem interpretados ao ar livre, viajando ao distrito de Barão de Javari, no município de
Miguel Pereira. Faleceu em 1937, em sua residência de Niterói. Ao longo de sua carreira, cerca de 55 anos, o artista realizou 850 pinturas, das quais 720 em solo brasileiro.O seu ateliê foi transformado, em 1941, no Museu Antônio Parreiras.
(Fonte: www.museusdorio.com.br; www.brasilianafotografia.bn.br).

Antunys
(Solonópole, CE 1970)
Pintor. Antônio Francisco da Costa, mais conhecido como Antunys, nasceu em Solonópole (CE), mora em
Fortaleza desde 1988, mas foi a partir de 1991 que passou a produzir a sua arte. Preocupado com o futuro das espécies do sertão, por conta do desmatamento pela venda da lenha, não vê mais graúna, canário da terra, carcará e preá. “Como os bichos não sabem falar, uso os meus quadros para defendê-los”, destaca Antunys. Durante seis anos, participou do Salão de Abril de Fortaleza, e também fez parte da Unifor Plástica. Recebeu menção
especial, na Bienal Naifs, em Piracicaba/SP, em 2010. Fez exposições coletivas na França, Portugal e Itália.
(Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 23/06/2010).

Babá, Claudionor e Garcia
No inicio da década de 60, Chico da Silva criou a “Escola do Pirambu” em Fortaleza (CE). Inicialmente, o grupo da Escola,
foi formado por adolescentes em processo de formação artística: Babá (Sebastião Lima da Silva), Claudionor (José Cláudio
Nogueira), Chica da Silva (Francisca Silva), Garcia (José Garcia de Santos Gomes) e Ivan (Ivan José de Assis). Alguns chegavam
a seu ateliê sem ao menos saber conduzir um pincel, outros, traziam seus rabiscos para serem avaliados por Chico da Silva.
Por lá, pintavam e aprendiam desenhar da forma, das cores, do estilo fundado pelo mestre e transformaram em seus ajudantes,
produzindo inicialmente muitas das obras de forma compartilhada com Chico da Silva, para depois deixar traços individuais.
(Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 05/12/2005 e 16/06/2007)

Barboza Leite
(Uruoca, CE 1920 – Duque de Caxias, RJ 1997)
Era um artista múltiplo. Pintor, desenhista, escritor, ator, professor. Nasceu em Uruoca (CE), foi um dos fundadores do
Centro Cultural de Belas Artes (CCBA), que deu origem à Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), sendo premiado com a Grande Medalha de Ouro, no V Salão de Abril. Em 1949 ingressou por concurso no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi residir em Duque de Caxias em 1952, onde se tornou professor na Escola Normal Santo Antônio
e Coordenador da Escolinha de Arte da Fundação Álvaro Alberto. Desenvolveu intenso trabalho cultural em Caxias (RJ),
onde editava a revista “Recado”. Foi também ilustrador dos Jornais “Correio da Manhã” e “O Globo” no Rio de Janeiro.
(Fontes: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará; Site Brasil Artes Enciclopédias).
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Barrica
(Crato, CE 1908 – Fortaleza, CE 1993)
Guilherme Clidenor de Moura Capibaribe, conhecido como “Barrica”, foi desenhista, pintor e ceramista. Iniciou-se nas
artes plásticas em 1923, recebendo aulas de pinturas com o pintor Carlos Felinto Cavalcante, posteriormente com o pintor
Gérson Faria. Expôs individualmente pela primeira vez em 1935, no Gabinete Português de Leitura, em Recife (PE), voltando no mesmo ano a expor no Salão dos Hoteleiros. Em 1941, esteve entre os fundadores do Centro Cultural de Belas
Artes (CCBA) e em 1944 entre os fundadores da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). Foi agraciado, em 1951 e
1953, com o 1º Prêmio no Salão Municipal de Abril em Fortaleza. Em 1959, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde residiu
até o fim da década de 1980, período onde realizou exposições em galerias de São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e no Estado de Michigan (USA). Barrica foi um pintor expressionista, possuidor de uma
palheta de colorido forte, onde pontificam os amarelos e os azuis nos cenários de casarios com as silhuetas das pessoas caminhando de costas que verdadeiramente invadem as construções ao fundo. Faleceu em Fortaleza, em 5 de Abril de 1993.
(Fontes: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará; Site Oficial da Casa do Ceará em Brasília, Portal da História do Ceará
e Wikipédia).

Burle Marx
(São Paulo, SP 1909 – Rio de Janeiro, RJ 1994)
Foi um artista plástico brasileiro, renomado internacionalmente ao exercer a profissão de arquiteto-paisagista. Aos 19
anos, Burle Marx teve um problema nos olhos e a família se mudou para Alemanha em busca de tratamento, lá conheceu
um Jardim Botânico com uma estufa mantendo vegetação brasileira, pela qual ficou fascinado. As diversas exposições
que visitou lhe causaram grande impressão, levando-o à decisão de estudar pintura. De volta ao Rio de Janeiro, em 1930,
ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito interessado em desenhar a figura humana, Burle Marx ficou dividido entre a pintura e as plantas. A partir de então, ele
tomou a decisão de estudar pintura e passou a visitar todas as semanas o Jardim Botânico. Elaborada no final dos anos 20
até o início da década de 40, a pintura de Marx revela-se presa ao expressionismo em seus temas, ordenação de figuras,
formas estilizadas ou simplificadas, cores intensas, ou mesmo o efeito psicológico que procura imprimir aos autorretratos e retratos de tipos populares , naturezas mortas, paisagens, favelas... Nessa época, tem como suporte a tela e o papel, e
utilizava óleo, guache, e até mesmo a combinação desses e outros materiais como o nanquim para fazer a sua arte. Mesmo
sem educação formal em arquitetura paisagística, o aprendizado de Burle Marx na pintura influenciou a criação de seus
jardins. Em 1949 comprou uma área de 365.000 m² em Barra de Guaratiba/RJ, aonde começou a organizar sua enorme
coleção de plantas. Em 1971 recebe a Comenda da Ordem do Rio Branco, do Itamaraty em Brasília. Em 1982 recebe o
título de Doutor Honoris Causa da Academia Real de Belas Artes de Haia na Holanda. Nesse mesmo ano recebe o título
de Doutor Honoris Causa do Royal College of Artes em Londres, Inglaterra. Em 1985, doou o seu sítio de Guaratiba ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de Junho de 1994.
(Fontes: Wikipédia, e-Biografias).

Bustamante Sá
(Rio de Janeiro, RJ 1907 - 1988)
Foi um pintor, desenhista e professor. Fez seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1928 iniciou
sua participação no Salão Nacional de Belas Artes, conquistou, entre outros prêmios, o de Viagem ao País em 1938
e Viagem ao Estrangeiro em 1949. Viajou para a Europa no ano seguinte, onde permaneceu até 1952. Estudou em
Paris na Academia Julian. Voltando para o Brasil, realizou individuais em galerias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre 1976 e 1977, expôs na Venezuela, Grécia, Canadá e nos Estados Unidos. Foi essencialmente um paisagista.
(Fontes: Wikipédia e Bolsa de Arte).
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Carlos Bracher
(Juiz de Fora, MG 1940)
Pintor, desenhista e escultor. Aos 13 anos, começou a pintar vasos e pratos na fábrica de louças de seu pai. Nos anos
60, ainda em período de formação, quando estudou na Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, pintou, predominantemente, as igrejas barrocas e o casario colonial mineiro. Criou imagens que são muitas vezes submetidas a
grandes deformações, aproximando-se do expressionismo. Em 1967, conquistou o Prêmio de Viagem ao Exterior no
Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, seguiu para a Europa para se aperfeiçoar em pintura, permanecendo
um ano e meio em Paris e seis meses em Lisboa, retornou ao Brasil em meados de 1970. Já na década de 70, suas obras
indicaram a admiração pelo cubismo; o romantismo na década de 80; o modernismo caótico na década de 90 e o estilo
tempestuoso em 2000. Ao longo de sua carreira, o artista tem como tema frequente, a paisagem. Suas cores são escuras e
densas. Expôs no exterior, realizando mostras individuais, em galerias e museus de Paris, Roma, Milão, Moscou, Japão,
China, Londres, Rotterdam, Haia, Madri, Lisboa, Montevidéu, Santiago do Chile, Bogotá, Kingston, Pequim e Tóquio.
(Fontes: Centro Cultural Banco do Brasil e Escritório de Arte).

Carlos Ribeiro Pamplona
(Fortaleza, CE 1911 – 1974)
Médico, dedicado e humanitário, exerceu vários cargos no Ministério da Saúde, no Governo do Estado do Ceará e
na Legião Brasileira de Assistência. Pintor, desenhista e caricaturista. Irmão de José Eduardo e Paulo Pamplona, também artistas plásticos. Eles eram conhecidos com os “Irmãos Pamplona” e tiveram importante atuação nas artes plásticas não só no Estado do Ceará, mas também nacionalmente. É verbete no Dicionário das Artes Plásticas no Brasil,
1969, de Roberto Pontual e do “Who´s Who in Brasil”, 1974. Barboza Leite fez referências a ele em “Esquema da Pintura no Ceará”, 1949. Foi um dos fundadores do Centro Cultural de Belas Artes - CCBA, mais tarde em Sociedade
Cearense de Artes Plásticas – SCPA. Foi fundador e diretor da Escola de Belas Artes do Ceará e professor de anatomia artística (1954 a 1957). A referida Escola tinha personalidade jurídica e contava com o apoio do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza. Participou de inúmeras mostras e exposições, recebeu “Medalha de Ouro” no Salão
de Abril de 1954, com o quadro “Cristo Redentor”. Fez parte da mostra inaugural da galeria da “Casa de Raimundo
Cela”. Gostava de livros (era bibliófilo e possuía um importante acervo) música, cinema e astronomia. Fundou a Sociedade Cearense de Astronomia, junto com Rubens de Azevedo e mais tarde, com seu filho, Cláudio Pamplona, o
Observatório Astronômico Herschel-Eistein. Foi um dos primeiros pediatras do Ceará e fundador da Sociedade Cearense de Pediatria, tendo sido diretor do Hospital Infantil de Fortaleza, mais tarde denominado Hospital Albert Sabin.
Carlos Ribeiro Pamplona nasceu em Fortaleza no dia 24 de Dezembro de 1911 e faleceu em 09 de Dezembro de 1974.
(Fonte: Regina Claudia Pamplona Fiúza, filha do artista, formada em Letras pela UFRJ).

Chico da Silva
(Alto Tejo, AC 1922 – Fortaleza, CE 1985)
Francisco Domingos da Silva nasceu no Alto Tejo, Acre, filho de um índio peruano e mãe cearense vieram para o Ceará
aos dez anos de idade. Semianalfabeto, teve diversas profissões não relacionadas à arte (consertava sapatos e guarda-chuvas) para ajudar no sustento de sua família. Nos intervalos de suas caminhadas a procura de trabalho, parava em frente
aos muros e paredes das casas dos pescadores, no bairro Pirambu onde morava, e fazia desenhos com carvão, giz e lascas
de tijolos, colorindo-os com folhas. Autodidata, ele pintava sem regras, mas com incrível habilidade. Foram esses painéis
que chamaram a atenção do artista e crítico suíço Jean-Pierre Chabloz, que passou a fornece-lhe cartolinas e tinta guache
para pintar, com ele aprendeu a técnica do guache. Pintava o mundo maravilhoso da Amazônia com seus pássaros, peixes
e animais imaginários, com cores e formas exóticas. Além de fornecer todos os materiais para a produção dos trabalhos,
Chabloz comprou mais de 40 obras prontas levando-as às diversas exposições. Com o retorno de Chabloz a Europa, Chico
da Silva passou a trabalhar sob a guarda da Universidade Federal do Ceará. Com o passar dos anos, foi consagrado como um
dos maiores pintores primitivos brasileiros. Em 1966 recebeu menção honrosa na XXXIII Bienal de Veneza. Na Europa ele é
conhecido como o índio de técnica apuradíssima e traços autodidatas de origem inerente à visão tropical da vida na floresta.
(Fontes: Dicionário de Artes Plásticas do Ceará; Arte e Pintura Brasileira; Site Oficial da Casa do Ceará em Brasília,
Wikipédia e Portal MAUC).
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Cizin
(Aurora, CE)
Cícero Simplício do Nascimento, o Cizin, nasceu em Aurora, Ceará. Escultor. Trabalha com barro e madeira para criar
as suas esculturas, mas é na madeira que alcança a primazia em seu trabalho. Iniciou sua carreira na década de 80, sob
influência de seu irmão, também artista, Nêgo Simplício. Suas obras expressam desde o cotidiano da vida na região onde
vive, até seu olhar filosófico e religioso sobre a própria vida no mundo. Segundo a artista plástica Heloísa Juaçaba, “Cizin
já trouxe ao nascer a sua arte, um componente natural dominante. Sem ter tido escola, sem saber ler e nem escrever;
as esculturas fluem de suas mãos como mágicas, através de ferramentas com fisionomia, atitudes e gestos expressivos.
Sua arte parece conter a trilogia na qual se convencionou dividir os trabalhos artísticos: primitivo, popular e erudito”.
(Fonte: artepopular).

Claudio Cesar
(Rio de Janeiro, RJ 1956)

Sua obra é composta de crônicas sociais urbanas que vai do drama ao bom humor. Sobre a própria pintura,
Claudio Cesar, afirma que é “descricionista” ou, em outras palavras, conta uma história. É autor do painel afixado no hall da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Seus trabalhos estão em coleções e galerias em todo
o país. (Fonte: O Estado 01/08/2012).

Descartes Gadelha
(Fortaleza, CE 1943)
Pintor, desenhista, escultor e músico. Em 1962 iniciou-se na pintura, recebendo aulas de desenho livre sob orientação do pintor Zenon Barreto. A primeira exposição em que tomou parte foi a Paisagem Cearense, no MAUC, no
ano de 1963. Participou das mais importantes mostras coletivas, no Brasil e no exterior. Obteve prêmio no XIV Salão Municipal de Abril de Fortaleza, em 1964, no I e II Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará e no I Salão de
Artes Plásticas do BNB, em Fortaleza, nas décadas de 70 e 80. Em 2015, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará. Descartes Gadelha retrata em suas obras, de maneira rica e expressiva, a cultura, a religiosidade e as temáticas sociais comuns ao Ceará e ao nordeste do Brasil. Hábil com as cores, harmônico e real na composição dos cenários, tanto nas séries das crianças soltando pipas ou dos semblantes sofridos dos
catadores de lixo do Jangurussu, quanto dos infantes cheiradores de cola. Uma de suas séries mais famosas detalha a trajetória do movimento messiânico de Canudos e de sua principal liderança, Antônio Conselheiro.
(Fontes: Secult-Arte (UFC), Fortaleza em Fotos).

Eduardo Eloy
(Fortaleza, CE 1955)
Desenhista, pintor, gravador e fabricante de papel artesanal. Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage,
Museu de Arte Moderna (MAM) e Fundação Calouste Gulbenkian - todos no Rio de Janeiro. É professor de gravura,
materiais artísticos, consultor de arte e curador. Ministrou e implantou oficinas de gravura e papel artesanal em diversos
municípios do Ceará e no exterior. Ministrou cursos de papel e gravura na Universidade Alcalá de Henares, Espanha e
na Universidade de São Paulo (USP). Fundou e coordenou a oficina de gravura e papel artesanal do Museu de Arte da
Universidade Federal do Ceará (MAUC), atuou na formação de novos gravadores e desenvolveu pesquisas como reciclagem de papel e fibras vegetal. Expôs em vários países, tais como França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Uruguai,
Argentina, Chile e Estados Unidos. No Brasil, realizou exposições nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belém, Recife, Porto Alegre e Fortaleza. (Fonte: Enciclopédia O Nordeste)
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Estrigas
(Fortaleza, CE 1919 - 2014)
Pintor e ilustrador, Nilo de Brito Firmeza, mais conhecido por “Estrigas”, concluiu o curso de odontologia na
Escola de Farmácia e Odontologia do Ceará. Antes de se dedicar às artes, trabalhou no gabinete odontológico da Guarda Civil e foi nomeado dentista do Estado. Mas o amor pela arte sempre o animou. Fez o curso de desenho e pintura da Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Participou do Salão dos Novos em 1952 e 1953 e, em
1954, é premiado com medalha de prata quando expõe pela primeira vez no Salão de Abril. Fundou em 1969 o Mini-Museu Firmeza, localizado no sítio onde morava, no Mudubim. Estrigas publicou vários livros, com pesquisas e análises que ajudam a explicar as artes no Estado do Ceará. Sua produção plástica compõe-se de paisagens, cenas urbanas e obras em que figuram cangaceiros, casais, pássaros e outros animais, tendo como técnica aquarela e
desenho, além da pintura a óleo. Em seus quadros, as cores tentam envolver o espectador. “O colorido é a sensibilidade. E a sua sensibilidade é responsável pela harmonia do colorido que você coloca no quadro”, destaca Estrigas.
(Fontes: O Nordeste e Escritório de Artes).

Eugênio de Proença Sigaud
(Santo Antônio de Carangola, RJ 1899 - Rio de Janeiro, RJ 1979)
Eugênio de Proença Sigaud, descendente de franceses, nasceu em Santo Antônio de Carangola Rio de Janeiro. Aos quatro anos mudou-se com a sua família para Belo Horizonte e lá desenvolveu seus estudos, desde o primário até a universidade, formando-se engenheiro-agrônomo. Em 1921, foi residir no Rio de Janeiro, onde ingressou no curso livre da Escola Nacional de Belas Artes, fazendo parte, nesse ano, do Movimento Modernista,
precursor da Semana da Arte Moderna. Em 1927, retornou à Escola Nacional de Belas Artes, desta vez para estudar
arquitetura, formando-se engenheiro-arquiteto em 1932. Nos anos 50 foi convidado por seu irmão, o bispo diocesano D. Geraldo, para projetar e supervisionar as obras da Catedral Metropolitana de Jacarezinho (Norte do Paraná),
passando a desenvolver não só o projeto arquitetônico, como também o projeto de decoração e pintura, criando polêmica por sua concepção avançada de arte, diante de uma sociedade ainda conservadora. Uma boa parte da obra de
Sigaud, todavia se volta para retratar o trabalho e o trabalhador, ficando conhecido como o “pintor dos operários”.
(Fonte: pitoresco.com)

Floriano Teixeira
(Cajapió, MA 1923 – Salvador, BA 2000)
Em 1935 estudou desenho com Rubens Damasceno e pintura com João Lázaro de Figueiredo em 1940, ambos em São
Luís/MA. Em 1949, em parceria com outros artistas fundou o Núcleo Eliseu Visconti. Em 1950 mudou-se para Fortaleza.
Uniu-se a Antônio Bandeira e J. Siqueira para fundar o grupo dos “Independentes”. Em 1961 organizou e dirigiu o Museu
de Artes da Universidade Federal do Ceará. A primeira exposição do pintor na Bahia se deu no Museu do Unhão. Com
trabalho intensivo na organização e no funcionamento do Museu, a exposição obteve grandioso sucesso. Por interferência
de Jorge Amado e Carybé transferiu-se para Salvador em 1969 onde residiu até a sua morte. Paralelamente ao desenho e
à pintura, Floriano Teixeira ilustrou vários livros, destacando-se obras de Jorge Amado, Milton Dias e Graciliano Ramos.
(Fontes: Wikipédia e Dicionário das Artes Plásticas do Ceará).

Francisco de Almeida
(Crateús, CE, 1962)
Xilogravador. Aos 15 anos, transferiu-se para Fortaleza, onde estudou xilogravura com Sebastião de Paula, e pintura nas
oficinas do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, nos anos 90. Antes, trabalhou como desenhista técnico, na
área de arquitetura. Com diversas exposições realizadas e participação em importantes mostras coletivas, foi merecedor
de prêmio no 44º Salão de Abril. Realizou exposições em Madri e possui obras no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
(Fontes: Diário do Nordeste 14.01.2016, Funarte MG).
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Georges Wambach
(Antuérpia, Bélgica 1901 – Rio de Janeiro, RJ 1965)
Era filho de uma grande pintora belga Maria De Duve, e embora tenha recebido dela alguma orientação foi a rigor autodidata em pintura. Na década de 20, conheceu Edith Blin, que trabalhava como atriz no Teatro Molière, em Bruxelas. Edith
era casada com um diplomata brasileiro e em 1935, Wambach veio ao Brasil com Edith e os filhos dela. Em 1942, abriu-se
a primeira exposição no Brasil, no Salão do Museu Nacional de Belas Artes. Em telas a óleo, aquarelas e bicos-de-pena, o
seu temário se mostrava em toda a sua amplitude. São paisagens brasileiras e europeias, retratos de senhoras da sociedade
carioca e vários interiores de igrejas barrocas. Ao lado dessa produção formal, o pintor trabalhou nesse período em áreas
alternativas, desenhando rótulos de remédios para laboratórios, cartões postais, colaborando em revistas como “A Revista
da Semana” e “Dom Casmurro”. O crítico José Roberto Teixeira Leite o chama de “andarilho da pintura”, pelo fato de que
viajava pelo Brasil afora, com cavalete, paleta, tintas e pincéis na mochila, registrando em pequenos álbuns uma variedade
de locais desse imenso Brasil. Foi um dos artistas que mais contribuíram para a iconografia brasileira. Wambach nunca se
esquecia de proclamar o seu amor ao Brasil. “Aqui tenho pintado bastante, dizia, e tenho sido compreendido, pois o sentimento artístico do brasileiro é apurado”. Wambach recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Oficial, em 1956.
(Fontes: Pintores do Rio e Arte na Rede).

Gérson Farias
(Fortaleza, CE 1889 – 1943)
Jornalista, cronista, poeta, pintor e cenógrafo. Estudou no Partenon Cearense e no Seminário da Prainha. Chegou a
receber bolsa de estudos em 1917 para realizar estudos no Rio de Janeiro, mas desistiu ainda no caminho. Colaborou
em “O Nordeste”, “Correio do Ceará”, “Gazeta de Noticias”, “Jornal do Comércio” e “Primeiro de Maio”, e nas revistas “A
Jandaia”, “Ceará Social”, “ilustração” e “Ceará Ilustrado”. Pintou em tamanho natural o retrato do General Tibúrcio. Autor
da capa da primeira edição de “O Quinze”, de Rachel de Queiroz. Publicou: “Heróis e Rebeldes”; “Pequeno Dicionário de
Termos Técnicos da Pintura”; “Os Novos Reinos da Pintura em França” e traduziu “As Mais Célebres Catedrais de França”.
Em 1923 foi distinguido com a medalha de ouro do “ABC e Desin”, de Paris. Em 1934, fundou com Otacílio de Azevedo, Pretextato Bezerra e Clovis Costa, o primeiro ateliê de pintura de Fortaleza. Em 1940, pintou os painéis retratando
a Paixão de Cristo, na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, no Benfica. Foi, em 1941, um dos principais animadores do
Centro Cultural de Belas Artes, primeiro movimento ambicioso de artes plásticas no Ceará. Em 1944, foi homenageado
no III Salão Cearense de Pintura. Segundo Otacílio de Azevedo, “Bem cedo, despertou-se-lhe o imenso desejo de ser
pintor. Mergulhou no estudo da pintura e chegou adquirir grande domínio do colorido. Nas paisagens e cenários era
um mestre, tendo produzido muitos trabalhos de valor”. O artista plástico e historiador Roberto Galvão descreve Gerson
Faria como um dos principais artistas plásticos cearenses da primeira metade do século XX. “Gerson era um acadêmico
com ares de modernidade e alguns trabalhos seus lembram um pouco o impressionismo”. Faleceu em 12 de Fevereiro de
1943. (Fontes: Fortaleza em Fotos e Cearenses Notáveis).

Grauben
(Iguatu, CE 1889 – Rio de Janeiro, RJ 1972)
Grauben do Monte Lima nasceu em 1889, mas começou a pintar somente aos 70 anos, quando passou a morar no Rio
de Janeiro, após se aposentar do serviço público. Ivan Serpa foi seu primeiro professor e incentivador, ensinando-lhe técnica de pintura em curso no Museu de Arte Moderna – MAM do Rio de Janeiro, que muito aplaudiu suas telas povoadas
por florestas e borboletas. O incentivo a levou às mostras coletivas, a primeira das quais em 1961. No ano seguinte, realizou sua primeira exposição individual na Galeria Relevo, Rio de Janeiro. Participou da VII e da VIII Bienal Internacional
de São Paulo, figurou na II Bienal Americana de Córdoba, Argentina em 1964, na Galeria Jacques Massol, Paris, em 1965
e coletivas apresentadas em Moscou e Varsóvia. Expôs ainda, individualmente, no Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro (1966) e na Galeria do Copacabana Palace (1970, 1971 e 1972); essa última aconteceu depois do seu falecimento.
“O que nela sobremodo fascina é essa possibilidade de se estabelecer, através da fusão de si própria com cada um dos seus
quadros elos definitivos entre os polos apenas aparentes do princípio e fim, infância e velhice, sonho e realidade, vida e
morte”, escreveu Roberto Pontual. (Fonte: arte naif brasileira ardies).
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Hélio Rola
(Fortaleza, CE 1936)
Artista plástico, pintor, desenhista, gravador, escultor e poeta. Em 1949 foi estudar na Sociedade Cearense de Artes Plásticas - SCAP, até ser impedido de frequentar por ser menor e não poder participar das aulas. Por este motivo parou por um bom tempo suas produções artísticas. Ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde se graduou em 1961, em seguida foi para São Paulo fazer doutorado na Universidade de São
Paulo, concluindo o curso em 1966. No ano seguinte seguiu para Nova Iorque, onde realizou Pós-Doutorado no Serviço de Saúde Pública na cidade de Nova Iorque, lá residindo por três anos. Neste período, até por incentivo de novas amizades lá conquistadas, voltou a interessar-se pela arte, pelo desenho e pela pintura, adormecidos em seu interior. Em 1970 retornou ao Ceará e começou a participar de individuais e coletivas. Durante esta década de 70
participou ativamente de movimentos artísticos. No ano de 1979 viajou para a França, onde foi trabalhar no Instituto de Bioquímica da Universidade de Paris XI, Centre D&apos; Orsey, e lá realizou uma individual no centro Cultural “Mudon Val-Fleury”. Mais uma vez retornou à Fortaleza em 1981, e a partir daí vem desenvolvendo seus trabalhos artísticos, participando de exposições no Brasil e no exterior. Entre as suas individuais, destacamos a de 1996,
no Museu de Arte Contemporânea em São Paulo. Expôs em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque e Paris.
(Fonte: Enciclopédia Nordeste).

Inimá de Paula
(Itanhomi, MG 1918 – Belo Horizonte, MG 1999)
Iniciou sua formação em 1937, no Núcleo Antônio Parreiras, em Juiz de Fora. Mudou-se em 1940 para o Rio de Janeiro, onde estudou no Liceu de Artes e Ofícios. Em 1944, estabeleceu-se em Fortaleza, sendo um dos fundadores da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). De volta ao Rio de Janeiro, em 1945, expôs com Aldemir Martins, Antonio
Bandeira e Jean-Pierre Chabloz. Em 1948, graças ao apoio de Candido Portinari , fez sua primeira mostra individual no
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/RJ). Em 1950, ganhou o Prêmio de Viagem ao País no Salão Nacional de Belas
Artes (SNBA) e, no ano seguinte, viajou e expõe na Bahia. Em 1952, recebeu o Prêmio de Viagem ao Exterior no Salão
Nacional de Arte Moderna (SNAM). Prosseguiu seus estudos em Paris, entre 1954 e 1956, na Académie de Grande Chaumière e na École Normale Supérieure Beaux-Arts. O resultado desta fase foi uma mudança para a pintura abstrata, que
apresentou na 5ª Bienal de São Paulo. Na década de 1960, mudou-se para Belo Horizonte e voltou ao figurativismo. Um
ano antes de sua morte, estabeleceu a Fundação Inimá de Paula, para cuidar da sua obra. A fundação, em parceria com o
governo de Minas Gerais, inaugurou em abril de 2008 o Museu Inimá de Paula, em Belo Horizonte. (Fonte: Wikipédia).

J. F. de Amora
(Fortaleza, CE 1910)
José de França Amora, mais conhecido como J. F. Amora, estimulado por Jean Pierre Chabloz, começou nas artes
plásticas através da pintura, em 1964. Participou de diversas edições anuais do Salão de Abril, a partir de 1967 até 1982,
recebendo Menção Honrosa de Pintura em 1979. Seu nome é mencionado no livro “Allgemenes Kunstler Lexikon –
AKL”, de 1991, de Gruyter Verlag, livro dos artistas visuais de todos os tempos e povos. Foi residir nos Estados Unidos.
(Fontes: Portal da História do Ceará e artnews).

J. Fernandes
(Fortaleza, CE 1927 –2010)
Desenhista e pintor, iniciou-se nas artes plásticas ainda jovem, desenhando nas calçadas do bairro onde residia em
Fortaleza (CE). Conduzido ao ateliê de Raimundo Cela, recebeu por algum tempo orientação artística do mestre, especialmente em desenho. Com o retorno de Cela ao Rio de Janeiro (RJ), foi apresentado por Jean Pierre Chabloz a diversos
artistas plásticos já iniciados nos movimentos de renovação da arte cearense ocorridas no início da década de 40, com
os adventos do Centro Cultural de Belas Artes - CCBA em 1941 e da Sociedade Cearense de Artes Plásticas - SCAP em
1944. Começou a participar das diversas edições anuais do Salão de Abril, a partir de 1953 e até 1990, fazendo jus a Medalha de Ouro em 1955, e Sala Especial em 1975, 1978 e 1979. Participou ainda das mostras “A Paisagem Cearense” no
Museu de Artes da UFC (Fortaleza - CE 1963), “Quinze Artistas Cearenses” (Crato - CE 1966) e da exposição inaugural
do Centro de Artes Visuais Casa de Raimundo Cela (Fortaleza - CE 1967). Realizou, também, mais de uma dezena de
exposições individuais, a partir de 1948, em Fortaleza (CE), Recife (PE) e Brasília (DF), afora uma retrospectiva no Museu de Arte da UFC - MAUC na década de 70. É verbete no Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, de Roberto Pontual.
(Fonte: arte naif brasileira ardies).
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Jonas Mesquita
(Cariré, CE 1921)
Autodidata, o artista plástico Jonas Mesquita, nascido no sertão do Ceará, trabalhou como retocador de fotos, vendedor de livros, corretor de imóveis, entre outras coisas. Conquistou seu espaço no mundo da arte ao utilizar pintura a óleo,
aquarela, estamparia em tecidos, desenho, pastel e técnicas em papel artesanal feito a partir de fibras naturais, conforme
milenar processo chinês. A muticiplidade da vida e da obra de Jonas Mesquita é relatado no livro do autor Oscar D`Ambrósio, “ Contando a Arte de Jonas Mesquita”. (Fontes: logoslivraria).

Kleoman
(Viçosa, CE 1948)
Francisco Cleoman Fontenele, mais conhecido como “Kleoman”, começou a pintar quando tinha 14 anos, início da década de 60, na cidade de Russas, através da professora de desenho que o incentivou. Em 1999, recebeu
o Prêmio de Viagens Exterior (França), no I Salão Fórum de Arte Bevilac. Em 2007, ganhou o “Oscar de Projeção
Nacional”, em São Paulo, com as obras “Ratos do Planalto”, “Assalto à luz do dia” e “Movimento dos Sem-Terra”.
(Fontes: Portal Kleoman e Jornal Diário do Nordeste 09.01.2007).

Mano Alencar
(Juazeiro do Norte, CE 1959)
Poeta, compositor, desenhista, escultor, e artista plástico autodidata. Mostrou interesse pela arte ainda pequeno, produzindo desenhos e pinturas. Realizou seus trabalhos em Sobral, vindo para Fortaleza em 1974. Realizou exposição individual em várias cidades brasileiras e no exterior, em países como Itália, França, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Argentina e Cuba. Como poeta lançou quatro livros. Tem na
pintura abstrata sua atividade mais constante. “Meu trabalho é expressionista abstrato de uma corrente que segue
para o radical. Trabalho com paisagem urbana já há algum tempo e nesse trabalho eu retrato temas bem atuais, situação do dia a dia. Minha pintura sempre absorve os fatos e a minha matéria prima é a emoção”. Mano Alencar.
(Fontes: Contemporarte e Jornal o Imparcial).

Manoel Santiago
(Manaus, AM, 1897 – Rio de Janeiro, RJ 1987)
Foi um pintor, desenhista e professor. Começou seus estudos de desenho e pintura em 1903, quando passou a morar
com a família em Belém do Pará. Aos 22 anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Cursou a faculdade de Direito ao mesmo
tempo em que estudava na Escola Nacional de Belas Artes. De 1927 a 1932 morou em Paris em gozo da bolsa oferecida
pelo governo brasileiro, já que ganhou o Prêmio Viagem ao Exterior no Salão Nacional de Belas Artes. Retornou ao Brasil
em 1932. Foi professor do Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro, integrou o renomado Núcleo Bernardelli e produziu
os murais para o Prédio da Alfândega no Rio de Janeiro e para o extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, na mesma cidade. Participou de exposições e mostras como o Salão dos Artistas Franceses, bienais paulistas, cariocas e estrangeiras,
Salão Pan-Americano, entre outros. Recebeu os mais importantes prêmios e menções honrosas, nos salões de arte no
Brasil e alguns no exterior. Possui obras em diversos museus. É considerado um dos mais notáveis pintores impressionista de sua geração. Era um artista com grande vigor pictórico que produziu inúmeros bons trabalhos de rara beleza, como
disse o marchand brasileiro Ricardo Barradas. (Fonte: Wikipédia).

Mário Carneiro Baratta
(Rio de Janeiro, RJ 1914 – Fortaleza, CE 1983)
Carioca de Vila Isabel, radicado em Fortaleza em meados da década de 30, foi figura central no cenário das artes plásticas
do Ceará, tanto como pintor, como agitador cultural. Ainda estudante de Direito incentivou os artistas local da importância
deles se mobilizarem em prol do desenvolvimento do meio artístico. Ele foi responsável pela criação da primeira entidade
artística cearense, o Centro Cultural de Belas Artes (CCBA), em 1941. Participou também do grupo fundador da Sociedade
Cearense de Artes Plásticas (SCAP), em 1944 e organizou os primeiros salões de pintura em Fortaleza. Até o final da vida conciliou a vida artística com a advocacia, sendo inclusive professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará.
(Fontes: portal BNB e Dicionário das Artes Plásticas do Ceará – 1ª edição).
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Mateus
(Fortaleza, CE 1943)
Raimundo Mateus de Oliveira, pintor, desenhista, ilustrador, discípulo de Chabloz. Participou de diversas edições
anuais do Salão de Abril, a partir de 1971 e até 1982. Recebeu a Medalha Zenon Barreto, outorgada pela Câmara Municipal de Fortaleza, em 2013. (Fontes: Portal da História do Ceará e da Câmara Municipal de Fortaleza).

Milton Dacosta
(Manaus, AM, 1897 – Rio de Janeiro, RJ 1987)
Foi um pintor, desenhista, gravador e ilustrador brasileiro. Iniciou os estudos de desenho e pintura em 1929, com
o professor alemão August Hantv. Sua primeira exposição individual ocorreu em 1936, no Rio de Janeiro. Nesse ano
recebeu menção honrosa no Salão Nacional de Belas Artes. Viajou para os Estados Unidos em 1945, com o Prêmio
de Viagem ao Exterior, concedido pelo Salão Nacional de Belas Artes do ano anterior. Na cidade de Nova York, estudou na Arts Students League of New York. Após visitar vários países da Europa, fixou-se em Paris, onde estudou na
Académie de La Grande Chaumière. Expõe no Salon dAutomne. Em 1949, casou-se com a pintora Maria Leontina e
passou a residir em São Paulo. Na década de 1950, desenvolveu obra de cunho construtivista, característica que mudou na década seguinte e retornou ao figurativo com a série de gravuras femininas conhecidas como Vênus. Realizou
exposições coletivas na Inglaterra, Argentina, Escócia, Uruguai, Chile, França, Itália, Holanda, Alemanha e Portugal.
(Fontes: Wikipédia, Escritório de Artes).

Murilo Teixeira
(Aracati, CE 1929 – Fortaleza, CE 2014)
Nasceu em Aracati (CE) e chegou a Fortaleza com um ano de idade. A vida artística começou numa firma especializada em reproduções de fotografias, e que aglutinou muitos pintores. Atuou ativamente no estúdio de foto-pintura, nos anos de 1940 a 1970, tendo integrado ainda a Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). É um dos pioneiros no Ceará da tradição paisagística, onde retrata de maneira
fidedigna e impressionista a paisagem e as pessoas que observa atentamente, especialmente no litoral cearense.
(Fontes: Jornal o Estado 02.01.2009 e Diário do Nordeste 14.12.2001).

Presciliano Silva
(Salvador, BA 1883 – Rio de Janeiro, RJ 1965)
Em 1896 ingressou na Escola de Belas Artes e Liceu de Artes e Ofícios, nos cursos regular e particular, com o Prof.
Manoel Lopes Rodrigues. Em 1902 conclui os cursos, obtendo medalhas de ouro e prata, em desenho e escultura. Com
o Prêmio Caminhoá (viagem de estudos à Europa), fixou-se residência em Paris, em 1905 a 1907, com estágio na famosa
Academia Julien. Retornou ao Brasil e residiu no Rio de Janeiro, onde realizou sua primeira exposição na então Capital
Federal. O governo adquiriu a tela “Interior Bretão”. Em 1912 voltou à Europa, fixando-se em Concarneau, França. De
volta ao Brasil, em 1913, estabeleceu-se em Salvador. Em 1915, decorou e pintou a nave central da Igreja da Piedade. Em
1928 tornou-se professor da Escola de Belas Artes da Bahia. Em 1941, recebeu a medalha de ouro no Salão Nacional de
Belas Artes, com o trabalho “Abstração”. Em 1947 conquistou a Medalha de Honra do Salão Nacional de Belas Artes, com
o trabalho “Romeiro”. No ano posterior ganhou a Medalha de Ouro Governador do Estado de São Paulo, com “Interior
do Convento de São Francisco”. Em 1951 tornou-se catedrático da Escola de Belas Artes da Bahia e, em 1960, Professor
Emérito da Universidade Federal da Bahia. Em 1963, são várias as homenagens aos seus 80 anos de idade: medalhas e
retrospectivas. Faleceu em 1965. (Fontes: expoart).
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R. Kampos
(Pacatuba, CE 1918 – Fortaleza, CE 1979)
Raimundo Siqueira Campos foi desenhista e pintor. Iniciou-se nas artes plásticas no ano de 1939 ao ingressar no ateliê de Delfino Silva. Foi um dos colaboradores para a fundação do CCBA e da SCAP. Participou das três
edições do Salão Cearense de Pinturas entre os anos de 1941 a 1944. Ganhou o 1º lugar na categoria pintura no II Salão de Abril, em 1946, com o quadro “Cabeça de Negra”, e Menção Honrosa, no mesmo Salão, em 1947.
(Fonte: Cronologia Ilustrada de Fortaleza, VII Simpósio Nacional de História Cultural).

Raimundo Cela
(Sobral, CE 1890 – Niterói, RJ 1954)
Estudou no Liceu do Ceará, onde recebeu o diploma de bacharel em Ciências e Letras. Em 1910, mudou-se para
o Rio de Janeiro, onde se matriculou na Escola Politécnica no curso de Engenharia, para satisfazer a vontade de seu
pai. Ao mesmo tempo, foi aluno livre da Escola Nacional de Belas Artes. Três anos depois, recebeu o grau de Engenheiro-Geógrafo. Em 1916 participou pela primeira vez do Salão da Escola Nacional de Belas Artes e conquistou a
medalha de prata. No ano seguinte, recebeu o cobiçado Prêmio de Viagem ao Estrangeiro, com o quadro “O Último Diálogo de Sócrates”, fixando-se em Paris. Quando voltou ao Brasil, por problemas de saúde, residiu em Camocim, no interior do Ceará, e trabalhou como engenheiro. Em 1938, produziu um painel sobre a abolição da escravatura para o Palácio do Governo do Estado, em Fortaleza. Voltou a dedicar-se à carreira de artista plástico de forma
mais enfática após 1940, quando se mudou para Niterói. Realizou a primeira mostra individual em 1945, no Museu
Nacional de Belas Artes – MNBA, no Rio de Janeiro. São temas constantes em sua produção as paisagens litorâneas e as atividades de vaqueiros, pescadores, e jangadeiros, cenas cotidianas, pintadas com paleta clara e luminosa.
(Fontes: Fortaleza em fotos e fatos, Secult Arte-UFC,Wikipédia)

Raimundo Garcia de Araujo
(Maranguape, CE –1915)
Raimundo Garcia de Araujo, o Garcia, teve seu primeiro contato nas artes plásticas como ajudante de J. Carvalho,
num período que este trabalhava na produção de cenários do Teatro da Associação dos Merceeiros. Nos anos 30 frequentou a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ao retornar ao Ceará, trabalhou no ateliê de Delfino, foi quando
que se deu o histórico encontro com o Mário Baratta, que é atraído para o recinto após admirar o quadro do Garcia, a partir daí, juntamente com outros artistas no mesmo ateliê, surgiu à ideia da fundação do Centro Cultural de
Belas Artes – CCBA, em 1941. Participou de duas das três mostras do Salão Cearense de Pintura e diversas edições
do Salão de Abril, sendo homenageado no 43º Salão. Conforme aprendeu com os seus mestres, Garcia retratou paisagens e desenhou pessoas. Com espírito aventureiro e nômade, deixou o Ceará e criou estratégias diversas para
continuar entre papéis e tintas: projetando stands de feiras, decorações de igrejas e ruas (natalinas e carnavalescas).
Com novas responsabilidades, passou a se dedicar mais intensamente à publicidade, o que lhe tirou o tempo e a energia para pintar seus quadros. Dezessete anos depois, em 1990, sentiu-se inspirado a retomada da fase artística, com
a elaboração do quadro Nandiara. Em 1992, integrou o grupo de 21 artistas cearense que tiveram seus trabalhos em
uma exposição paralela à Conferência Internacional de Arteterapia, Toulon, França. Reintegrado ao mundo artístico de Fortaleza, participou de diversas mostras individuais e coletivas. Atualmente está morando em Ibiapina/CE.
(Fontes: blog Raimundo Garcia).

Sylvio Pinto
(Rio de Janeiro, RJ 1918 – 1997)
Recebeu seus primeiros estudos de pintura com seu pai, o pintor Bernardo Pinto da Silva e no Liceu de Artes e Ofícios
do Rio de Janeiro. Participou do movimento artístico denominado Núcleo Bernardelli, no Rio de Janeiro, no início década de 1930. Participou da I Bienal de São Paulo, em 1951, e foi premiado em inúmeros salões e coletivas importantes a
partir dos anos 50. Obteve o Prêmio de Viagem à Europa no Salão de Belas Artes, em 1952, indo estudar na França. Em
1977 viajou aos Estados Unidos e realizou importante exposição internacional com suas obras. Expôs individualmente
no Brasil e no exterior. As obras de Sílvio (ou S.PINTO, como assinava), em sua grande maioria, procuraram retratar a
alma fluminense, suas marinhas, suas festas populares e o “modo de ser” do povo carioca. (Fonte: Wikipédia)

54
Oboe Catalogo_Prova 54

27/04/16 13:59

Tarsila do Amaral
(Capivari, SP 1886 – São Paulo, SP 1973)
Filha de família tradicional e rica, estudou em São Paulo no colégio de freiras e no Colégio Sion. Completou seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde pintou seu primeiro quadro, “Sagrado Coração de Jesus”, aos 16 anos. Em 1920
foi para Paris, onde estudou na Academia Julian, escola de pintura e escultura. Estudou também com Émile Renard.
Em 1922, exibiu um quadro no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Nesse mesmo ano regressou ao Brasil e se integrou
com os intelectuais do grupo modernista. Fez parte do “Grupo dos Cinco”, juntamente com Anita Malfatti, Oswald
de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. Voltou à Europa em 1923 e manteve contato com os intelectuais, pintores, músicos e poetas, que lá se encontravam. Estudou com Albert Gleizes e Fernand Léger, grandes mestres
cubistas. Iniciou sua pintura “pau-brasil” dotada de cores e temas acentuadamente brasileiros. Em 1925 ilustrou o livro
“Pau-Brasil” de Oswald de Andrade. Em 1926 expôs em Paris, obtendo grande sucesso. Casou-se no mesmo ano com
Oswald de Andrade. Em 1928 pintou o “Abaporu” para dar de presente de aniversário a Oswald que se empolgou com
a tela e criou o “Movimento Antropofágico”. É deste período a fase antropofágica da sua pintura. Em 1929 expõe individualmente pela primeira vez no Brasil, no Palace Hotel em São Paulo. Em 1933 pintou o quadro “Operários” e deu
início à pintura social no Brasil. No ano seguinte participou do I Salão Paulista de Belas Artes. De 1936 a 1952, trabalhou
como colunista nos Diários Associados onde ilustrou retratos de grandes personalidades. Nos anos 50 voltou ao tema
“Pau Brasil”. Participou em 1951 da I Bienal de São Paulo. Em 1963 teve uma sala especial na VII Bienal de São Paulo
e no ano seguinte teve participação especial na XXXII Bienal de Veneza. Tarsila realizou em 1970, no Rio de Janeiro e
depois em São Paulo, uma retrospectiva, “Tarsila: 50 anos de Pintura”. Recebeu o premio Golfinho de Ouro em 1971.
(Fonte: E-Biografias)

Tarcísio Felix
(Granja, CE 1943)
Pintor e professor. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1965. Obteve seu primeiro prêmio no II Salão Nacional de Artes Plásticas de Fortaleza, em 1969. Participou de várias mostras individuais e coletivas. Trabalhou no Centro de Artes Visuais Raimundo Cela e na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.
(Fontes: Brasilartesenciclopedia e bloggranjaceara).

Terezita Aguiar
(Ipu, CE 22-10-1940)
Bastante virtuosa, Terezita Aguiar, apresenta grande domínio em sua pintura, sempre com uma técnica de espatulação
muito apreciada, suas obras demonstram um profissionalismo artístico. Dentre as várias exposições da artista, podemos
destacar a realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Vando Figueirêdo
(Fortaleza, CE 1952)
Desenhista, pintor, gravurista, escultor e professor de desenho e pintura. É
desenho e pintura ministrado por Raul de La Nuez, licenciado pelo Instituto
alizou várias exposições individuais e coletivas no Brasil, Portugal, Espanha
ções Honrosa, no Salão Internacional de Arte de Cangas), França, Chile,
(Fontes: portal festival7sois.eu; e vandofigueiredo).

diplomado através do curso de
Superior de Arte de Cuba. Re(nesse país obteve duas MenArgentina, Dinamarca e Itália.
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Vicente Rosal Ferreira Leite
(Crato, CE 1900 – Rio de Janeiro, RJ 1941)
Na segunda metade da década de 10, ainda muito jovem, Vicente Leite prestava serviço militar na guarda do Palácio do Governo do Ceará, quando então o presidente da Província, João Tomé de Sabóia e Silva, admirando seus
dotes de desenhista, resolveu agraciá-lo com bolsa de estudos no Rio de Janeiro para desenvolver seu revelado talento artístico. Matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes - ENBA, entre 1920 e 1926, tendo como companheiro
de turma Cândido Portinari e mestres na disciplina de desenho Lucílio de Albuquerque e Rodolfo Chambelland; e
na de pintura o mestre do paisagismo, João Batista da Costa, do qual recebeu direta influência e é considerado por
muitos seu fiel seguidor. Vicente Leite era dotado de grande sensibilidade cromática, numa palheta rica de cores, nas
quais predominavam os tons verdes, com montanhas ao fundo, em tons lilases, anunciando o céu, retratando a natureza de forma altamente contemplativa. Recebeu todas as premiações às quais um pintor poderia aspirar em sua época:
Menção Honrosa no Salão Nacional de Belas Artes, em 1924, Medalha de Bronze, em 1926, Medalha de Prata, em
1929, Prêmio de Viagem ao País, em 1935, e Prêmio de Viagem ao Exterior, em 1940, com o quadro “Entardecer”.
Não viajou de imediato, pois a Europa estava em guerra, ficando para o ano seguinte. Não realizou a viagem a Europa,
seguindo outro em seu lugar, pois estava muito doente. Além das premiações, Vicente Leite também obteve Medalha de Bronze no Salão Paulista de Belas Artes em 1938, Medalha de Prata no Salão em 1939, e novamente Medalha de Prata no Salão de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, em 1939. No exterior participou do Salão de Rosário, na Argentina, em 1929, e do Salão de Arte Contemporânea do Hemisfério Ocidental, em Nova Iorque, em 1941.
(Fonte: Coleção Oboé Financeira - Artes Plásticas e portal crato.org).

Zenon Barreto
(Sobral, CE 1918 – Fortaleza, CE 2002)
Foi um pintor, desenhista, gravador, escultor, cenografista e ilustrador brasileiro. Ingressou na Sociedade Cearense de
Artes Plásticas – SCAP em 1949, da qual foi presidente em 1956. Participou e foi premiado em diversos eventos: Salão
de Abril, premiado em 1950, 1953, 1956, 1957, 1958, 1964, 1969 e 1970, e merecendo Sala Especial em 1975; Salão de
Arte Moderna (Rio de Janeiro) premiado em 1960, Bienal Internacional de São Paulo, Panorama de Arte Atual Brasileira e Salão de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, dentre outros. Entre 1950 a 1970 ministrou cursos de desenho,
atuou como cenógrafo e figurinista em peças encenadas no Teatro José de Alencar. Em 1950 coordenou a restauração
da Casa de José de Alencar, e publicou os álbuns “Dez Figuras do Nordeste” e “Ritos, Danças e Folguedos do Nordeste”,
documentário com xilogravuras de arquétipos humanos nordestinos. Possui obras no Museu Nacional de Belas Artes,
Palácio da Abolição, Paço Municipal de Fortaleza, Museu de Arte da UFC, Universidade de Fortaleza, sede do Banco
do Nordeste, Embaixada do Brasil em Londres, e é coautor do grande vitral do Instituto de Arte Contemporânea da
Fundação Armando Álvares Penteado. Possui diversas esculturas em logradouros de Fortaleza, sendo a mais famosa
a que retrata a figura de “Iracema”, personagem do romance de José de Alencar, encravada na praia do mesmo nome.
(Fontes: Wikipédia, Fortaleza em Fotos e Fatos e Dicionário das Artes Plásticas do Ceará 2003).
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FERNANDO MONTENEGRO CASTELO & DANIELA DE SOUZA CASTELO
LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS
EDITAL Nº: 02/2016
LEILÃO DE OBRAS DE ARTE PERTENCENTES A MASSA FALIDA OBOÉ FORMADA PELO PATRIMÔNIO DE OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (CNPJ 35.222.090/0001-40), OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (CNPJ 01.432.688/0001-41), OBOÉ DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 01.581.283/0001-75), OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (CNPJ 23.533.896/0001-70), CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ (CNPJ 09.135.516/0001-18), ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. (CNPJ 09.127.491/0001-00), JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF
013.398.183-53), MAGAZINES BRASILEIROS LTDA. (CNPJ 41.297.375/0001-42) E CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. (CNPJ 02.077.222/0001-38)

AS CONDIÇÕES GERAIS
O leiloeiro é agente auxiliar do comércio, sendo que todos os bens vendidos são de total responsabilidade dos
comitentes vendedores. O oferecimento do lanço, no decorrer do pregão, para aquisição de lotes, importa em
total aceitação e conhecimento das características do bem descrito no catálogo e das condições gerais fixadas
neste edital, não sendo aceito qualquer tipo de reclamação ou desistência de arrematação, ficando expressa a
renúncia dos arrematantes a ações judiciais e extrajudiciais. Na hipótese de ocorrência de algum motivo relevante, que justifique a conveniência do comitente, por intermédio de sua comissão de leilão, em não se desfazer
de qualquer dos bens leiloados antes da efetiva retirada / entrega, poderá o mesmo mediante devolução do
valor recebido, rescindir a venda sem nenhum ônus para o comitente e/ou leiloeiro.

DA EXPOSIÇÃO DAS OBRAS
As obras que compõem o presente leilão serão expostas a partir do dia 13 de Maio de 2016, no horário de 9:00hs às

20:30hs (segunda à sexta) e de 09:00hs às 19:30hs (sábado), na Sala 337, Piso L3 do Avenida Shopping e Office, localizado na Av. Dom Luís, 300, Aldeota, Fortaleza/CE, e serão leiloadas no Piso L3 (Sala de cinema) do
Shopping Del Paseo, sito nesta Capital, à Avenida Santos Dumont, 3131, Aldeota, no dia 24 de Maio de 2016,
às 18:30hs. Os lotes que porventura não forem adquiridos na data supra permanecerão disponíveis para a visitação no mesmo local e horário da exposição, podendo ser arrematados, ressalte-se sem redução de valores,
por meio de lances virtuais (www. montenegroleiloes.com.br) até 28 de Maio de 2016, às 17:00hs.
As obras de arte, objetos deste leilão, serão distribuídas em LOTES e descritas em CATÁLOGO integrante deste edital. Todas as obras são autênticas e serão leiloadas no ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LOCAL em que
se encontram, conforme Decreto Lei 21.981/32, ficando aos interessados (Online / Presencial) o prévio e minucioso exame, não cabendo aos mesmos nenhuma reclamação posterior quanto às condições físicas das obras.

DA PARTICIPAÇÃO ONLINE / PRESENCIAL
Poderá participar do leilão, qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica, legalmente representada, exceto
a comissão de licitação do comitente, o falido, sócio ou controlador das sociedades falidas, parente, em linha
reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005).
Para a participação na modalidade Online se fará necessário um prévio cadastro através do site do leiloeiro
(www.montenegroleiloes.com.br). O cadastro deverá ser realizado até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do leilão, submetendo-se às condições apresentadas no site do leiloeiro para sua devida liberação.
Rua Ademar Paula, 1000 - Bairro: Esplanada do Castelão - CEP: 60.867 - 640 Fortaleza/ CE (18/03/2016 10:53) (85) 3066-8282
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No que tange a modalidade presencial, tal cadastro poderá ser realizado no período da visitação e no dia do
leilão até às 18:00hs.
Será obrigatório ao propenso arrematante o prévio e completo preenchimento de forma verídica e
compromissada dos dados solicitados, implicando na absoluta aceitação do regulamento que rege este edital. O
leiloeiro e/ou comitente não se responsabilizam por qualquer motivo que impeça, interrompa ou de qualquer
forma prejudique a participação do propenso arrematante seja por meio presencial ou Online.
Fica expressamente certo e ajustado que ao dar o seu lance prévio ou no pregão, e este não for recusado, ficará
estabelecido o compromisso irrevogável de compra do lote respectivo lançado, na forma do regulamento do
leilão, vetado portanto o seu arrependimento.

DA COMISSÃO / LANCES
A comissão do LEILOEIRO será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor.
A razão (incremento) mínima utilizada para a aceitação dos lances será:
lance de R$ 100,00 em R$ 100,00 até R$ 1.000,00
lance de R$ 200,00 em R$ 200,00 de R$ 1.001,00 até R$ 5.000,00
lance de R$ 500,00 em R$ 500,00 de R$ 5.001,00 até R$ 10.000,00
lance de R$ 1.000,00 em R$ 1.000,00 para valores acima R$ 10.001,00

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O arrematante poderá efetivar o pagamento do lote arrematado à VISTA ou através do PRINCÍPIO DE PAGAMENTO (de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da arrematação acrescido da comissão do LEILOEIRO, qual seja, 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, o restante (50%) deverá obrigatoriamente ser
pago em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização do Leilão até às 24 (vinte e quatro) horas confirmado
através de comprovante original de depósito. No caso do arrematante optar pelo pagamento do lote arrematado no final do leilão, deverá colocar sob a guarda do LEILOEIRO, dois cheques nominais ao LEILOEIRO,
assinados e cruzados, sem especificar o valor. Um referente à comissão do LEILOEIRO e outro referente ao
valor arrematado. Nos casos de arrematação online, o pagamento se dará via transferência bancária na conta
do LEILOEIRO no prazo de até 24 (vinte e quatro horas) da arrematação.
TODOS OS CHEQUES SERÃO OBRIGATORIAMENTE CONSULTADOS NOS SISTEMAS SPC / SERASA.
O pagamento com CHEQUE DE OUTRA PRAÇA somente poderá ser feito À VISTA. O escritório do LEILOEIRO não receberá qualquer valor em moeda corrente a partir do dia subsequente ao leilão.
A quitação do lote pago com cheque somente será efetivada depois de cumprido o prazo da compensação, ou
seja: 36 (trinta e seis) horas para os cheques de maior valor e 72 (setenta e duas) horas para cheque de menor
valor para OS CHEQUES DA PRAÇA. Para os CHEQUES DE OUTRAS PRAÇAS, obedecendo às normas
estipuladas pelo BACEN.
Perderá o valor correspondente a 55% do valor arrematado todo aquele que não cumprir com o pagamento
total do lote (valor arrematado + comissão do LEILOEIRO bem como aquele que não cumprir com o valor
oferecido sobre a venda condicional a aprovação, (seja presencial ou online) dentro do prazo previsto neste edital, ficando rescindida a arrematação do lote, sem que caiba qualquer recurso, indenização e/ou interpelação
judicial (art. 39.º do dec. 21.981/32). No caso do pagamento em cheque o mesmo estará sujeito a ser inserido
r
nos sistemas SPC/SERASA
(negativado).
O lote será considerado arrematado pelo licitante que pagar integralmente o valor da arrematação, acrescido da
comissão e das despesas de que trata este edital. Tal quitação se dará após a confirmação do pagamento do total
da arrematação, cujo crédito poderá ser feito na conta corrente do LEILOEIRO, em moeda corrente, D.O.C,
T.E.D, ou em CAIXA RÁPIDO.

r
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O Lote deverá ser pago no momento da arrematação, nas condições estabelecidas neste edital, quando será
exigido do arrematante, o C.P.F, RG e o endereço completo, para pessoa jurídica o C.P.F. do representante legal.
Os cheques que porventura venham a ser devolvidos independentes do motivo (falta de fundos, estorno e etc),
serão encaminhados para PROTESTO bem como o respectivo arrematante ficará impedido de participar de
nossos leilões.

DA LIBERAÇÃO
Os lotes serão liberados a partir do dia 27 de Maio de 2016 de 09:00hs às 17:00hs, no mesmo local de
exposição das obras, condicionada a confirmação da quitação do(s) lote(s) arrematado(s), feita diretamente ao
arrematante ou procurador legal, após o que será de exclusiva responsabilidade do arrematante os cuidados
para a sua conservação.
O prazo para retirada dos bens, ressalte-se, finda em 31 de Maio de 2016, às 17:00hs, ficando da inteira
e total responsabilidade do arrematante os custos com transporte, capatazes, entre outros, bem como o prévio
aviso ao escritório do leiloeiro quanto aos dados do transportador, procurador e/ou qualquer outro responsável que não seja o arrematante.
Caso a obra arrematada não seja retirada no prazo acima mencionado, perderá o arrematante o valor correspondente ao sinal e a comissão do leiloeiro, desfazendo-se a venda de pleno direito, pelo que o bem retornará
ao acervo da Massa Falida.
Todos os lotes serão acompanhados do Certificado de Autenticidade, assinado pelo especialista em
artes do comitente.
O lote somente será retirado mediante a nota de entrega assinada pelo arrematante e/ou procurador
legal, o leiloeiro, o comitente e o chefe da segurança.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ESTE LEILÃO ESTÁ AMPARADO PELO DEC. 21.981/32, com redação que lhe foi dada pelo Dec.Lei nº
22.427/33, pelo que o Leilão de que trata este edital não se enquadra como relação de consumo. Estará incurso
no Art. 335 do Código Penal Brasileiro, incorrendo na pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção,
todo aquele que impedir, afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes, por meios ilícitos ou de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens, incorrendo na mesma pena quem se abstém de concorrer
ou licitar, em decorrência da vantagem oferecida.
Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza - CE, para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia decorrente do
Leilão, ainda que o lance tenha sido ofertado na modalidade online.
Fortaleza, Abril de 2016.
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PRODUÇÃO EDITORIAL
MASSA FALIDA OBOÉ
DESIGN E PRODUÇÃO GRÁFICA
DANIELLA PREVITERA GOMES
FOTOGRAFIA
RAFAELA CRUZ CAVALCANTE
IMPRESSÃO
GRÁFICA 3 IRMÃOS
AGRADECIMENTOS
SHOPPING DEL PASEO
MONTENEGRO LEILÕES
R. AMARAL ADVOGADOS
AVENIDA SHOPPING OFFICE
MASSA FALIDA OBOÉ
DIREITOS RESERVADOS AOS AUTORES DESTA EDIÇÃO
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Rua Ademar Paula, 1000, Esplanada do Castelão
CEP: 60.867-640 - Fortaleza - Ceará
www.montenegroleiloes.com.br

Rua General Tertuliano Potiguara, 1079, Aldeota
CEP: 60.135-280 - Fortaleza - Ceará
www.oboe.com.br

Shopping Office
Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota
CEP: 60.150-162 - Fortaleza - Ceará
www.shoppingdelpaseo.com.b

Ed. Corporate Plaza Business Center, 16 anda
Av. Santos Dumont, 2456, Aldeota
CEP: 60.150-162 - Fortaleza - Ceará
contato@ramaral.com
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