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Capa

Lote 71

Jean Pierre Chabloz

Nature
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat 1930/31
60x 50 cm

Contracapa
Lote 70

Jean Pierre Chabloz

Estudo para natureza morta
Grafite sobre papel
Ass, cid, dat XI-XII -30
58,7 x 44 cm

2 - V LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

OBOE_CATALOGO_PROVA 2

17/02/17 16:07

Índice

Afonso Lopes
4, 13, 31
Aldemir Martins
11,15,34,37
Aldo Bonadei
41
Alexandre Teruz
20
Alfredo Volpi
35
Babá
9,16,22,36,38
Barrica
4,7,11,18,23,25,28,31,39,43
Carlos Araujo
41
Carlos Bracher
18
Carlos Leão
22
Carlos Pamplona
39
Carmélio Cruz
5
Carybé
19
Chico da Silva
36,39
Cícero Dias
12
Cícero Manoel
27
Cizin
9,13,20,29,38,42
Claudio Cesar
29
Cláudio Tozzi
40
Claudionor
42
Descartes Gadelha
9,17,35,38
Eduardo Pamplona
28
Estrigas
15
Fernando Lucchesi
40
Floriano Teixeira
6,14
Garcia
16,44,45
Gerardo da Silva
22,44
Heloísa Juaçaba
8
Hermógenes Gomes da Silva
18

Iberê Camargo
36
Inimá de Paula
30
J. Carvalho
13
J. Fernandes
17
Jean Pierre Chabloz
32
J. Siqueira
4
José Tarcísio
20
Kleoman Fontenele
17
Lira Juraci
11
Mano Alencar
42,45
Marcos Jussier
30
Mateus
12,21,43,44
Nice Firmeza
7
Oswaldo Goeldi
41
Otacílio de Azevedo
6,10
Pablo Picasso
21,45
Raimundo Garcia de Araujo
35
Rubens de Azevedo
12
Sérgio Pinheiro
28
Sinhá d’ Amora
7
Tarcísio Félix
16,30
Tarsila do Amaral
26
Tríptico:A scal,F ernando França, ClaudioC esar 23
Tríptico:A scal,V ando Figueiredo,C laudioC esar 23
Vicente Leite
24
Descritivo dos Artistas
Regulamento do Leilão

46 a 61
62 a 64

V LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

OBOE_CATALOGO_PROVA 3

-3

17/02/17 16:07

AFONSO LOPES
Fortaleza, CE 1918 - 2000

Portrait

1

Trabalhador rural
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 1976
50 x 39 cm
Pela qualidade da técnica e por não ser um tema
principal (portrait) apresentado nas suas obras, podemos considerar obra rara do artista.

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Casario e Pessoas
Óleo sobre eucatex
Ass, cie, sem data
19 x 27,5 cm
A obra de Barrica continua sendo uma das mais sinceras da nossa história.

2

J. SIQUEIRA (João Maria Siqueira)
Pacatuba, CE 1917 - Fortaleza, CE 1997

Pescador

3

Óleo sobre tela
Ass, cie, dat. 1989
82 x 55 cm
Com uma composição atraente pela beleza do tema, simplicidade e equilíbrio, o artista retratou a nossa gente,
dando alma ao povo brasileiro. Perfeito, o artista revelou sua alma. Assim como J. Siqueira, o artista Portinari
demonstrava: “o alvo da minha pintura é o sentimento”.
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4

CARMÉLIO CRUZ
Canindé, CE 1924

Figuras Femininas
Óleo sobre tela
Ass, cid, 1986
90 x 90 cm
A narrativa da estética feminina domina a obra. As mulheres de Carmélio
buscam suas subjetivações e revelam sutilmente a força e o desejo de libertação, bem como o engajamento dos direitos universais e específicos.
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OTACÍLIO DE AZEVEDO
Redenção, CE 1892 - Fortaleza, CE 1978

Marinha com casa e jangada

5

Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 1951
28 x 39 cm
Em toda tela do artista, há poesia. É fundamental ter, nas
coleções de arte cearense, uma de suas obras. Otacílio é
um dos mais tradiconais artistas da sua região.

FLORIANO TEIXEIRA
Cajapió, MA 1923 - Salvador, BA 2000

Mulata e Galo de Campina
Gravura 67/150
Ass, cid, dat. 1978
45 x 45 cm
Com uma técnica impecável, o artista reúne fragmentos e cria memórias e narrativas.

6

FLORIANO TEIXEIRA
Cajapió, MA 1923 - Salvador, BA 2000

Mulata e Tocador de Clarinete

7

Gravura 67/150
Ass, cid, dat. 1978
45 x 45 cm
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SINHA D’ AMORA
Lavras da Mangabeira, CE 1906 - Rio de Janeiro, RJ 2002

Intitulado: “Araxá”

8

Paisagem com Cerca e Cancela
Óleo sobre madeira
Ass, cid, dat. 1942
16 x 23,5 cm
Esta obra participou da exposição “A Paisagem Cearense”, no
CCBNB, Cariri, nos dias 4 Abril a 30 de Junho/2006. Suas
composições inspiram poesia, com muita simplicidade e técnica.

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Casario e Pessoas
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
46 x 61 cm
Deformações das imagens, cores resplandescentes,
vibrantes e fundidas. Vivência dos dramas da sociedade ou a simples contemplação?! Barrica é um
mestre.

9

NICE FIRMEZA
Aracati, CE 1921 - Fortaleza, CE 2013

Figurativo “Naif” - Atividade de Criança

10

Guache sobre papel
Ass, cid, dat. 1994
34 x 24 cm
Parece ingênua a simplicidade de suas composições, porém vai
muito além; suas pinturas são enigmáticas e todos os elementos
desempenham um papel importante, apoiado em nossa cultura e
no universo lúdico da artista.
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11

HELOISA JUAÇABA
Guaramiranga, CE 1926 - Fortaleza, CE 2013

Marinha
Acrílica sobre tela
Ass, cid, dat. 1992 (frente e verso)
68 x 91 cm
Certamente uma das melhores fases da artista. Nesta obra, a influência de
Raimundo Cela é presente, porém, atualizada, na aproximação do plano e
nas cores fortes. Quase um abstracionismo rítmico.
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CIZIN
Aurora, CE

Escultura em madeira, representando “Nossa Senhora”
120 cm
12

BABÁ

Beija Flor
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 1/7/02
70 x 96 cm
No v erso consta assinatura
Artista: aluno da Escola Chico da Silva

13

DESCARTES GADELHA
Fortaleza, CE 1943

Intitulado: “Barraca da Maria” - Série Praça José de
Alencar

14

Óleo sobre tela
Ass, cid. No verso: assinado, datado Fevereiro de 1986 e
situado em São Paulo
50 x 70 cm
Os temas urbanos marcam a obra do artista com uma técnica perfeita.
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OTACÍLIO DE AZEVEDO
Redenção, CE 1892 - Fortaleza, CE 1978

Paisagem com casa de fazenda

15

Óleo sobre tela
Ass, cie, circa 1950
30 x 40 cm
Otacílio passou por todos os temas: marinha,
paisagem e portrait. Nesta obra, com uma técnica bem construída e detalhada, revelou, desde
cedo, um a rtista f ormado.

OTACÍLIO DE AZEVEDO
Redenção, CE 1892 - Fortaleza, CE 1978

Paisagem com casa e curral
Óleo sobre tela
Ass, cid, circa 1950
30 x 40 cm
Suas obras ultrapassam fronteiras, na British
Broadcasting Corporation (BBC), em Londres,
há uma grande tela sua - uma alegoria do Rei
Jorge, numa panorama de Londres; bombardeada na II guerra mundial.
16

10 - V LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

OBOE_CATALOGO_PROVA 10

17/02/17 16:08

LIRA JURACI
Cajazeiras, PB 1925

Intitulado: “Amazônia”
Acrílica sobre tela
Ass, frente e verso, sem data
50 x 50 cm
Com extrema sinceridade, graça e beleza; a revelação, talvez
lúdica da artista, é passado e presente, narrativa complexa,
por ser simples e livre, quebrou pardigmas; não há necessidade, nem obrigatoriedade de fundamentos ou convenções.
Sua pintura é contemporânea.
17

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

Gato branco
Acrílica sobre tela
Ass, cic, dat.91
46 x 55 cm
No verso: assinado, datado Setembro 1991 e situado em São
Paulo. Registro do Ateliê no verso nº 126-91. No início de sua
carreira, o rigor do desenho e da cor inserida; depois, a cor
forma o desenho livre.

18

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Charrete, Pessoas e Casario

19

Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
45 x 60 cm
Reproduzido no livro “Dicionário das Artes Plásticas do
Ceará”, Audifax Rios (textos e ilustrações), 1ª edição, pág.
38. Composição singular na fase azul do artista. Movimento
nas cores, formado na direção ascendente, dá ideia de movimento e ação.
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MATEUS
Fortaleza, CE 1943

Vila de Casas

20

Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 2009
80 x 90 cm
A evolução do artista vem amadurecendo e
ganha força e vigor na composição. Uma das
obras mais maduras do artista.

RUBENS DE AZEVEDO
Fortaleza, CE 1921 - 2008

Paisagem Urbana
Aquarela monocromática em tons de preto e cinza
Ass, cid, dat. 1973
38 x 34 cm
Filho do artista plástico Otacílio Azevedo. A técnica, a
delicadeza e a riqueza de detalhes, apresentadas nesta
obra, tornam visível o talento do artista.

21

CÍCERO DIAS
Escada, PE 1907 - Paris, França 2003

Mulher em barquinho a vela

22

Gravura 179/200
Ass, cie, sem data
64 x 49 cm
Sem dúvida, um dos artistas brasileiros, mais fiel à nossa
cultura.
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CIZIN
Aurora, CE

Escultura em madeira, representando “Mulher com cabaça”
100 cm
23

J. CARVALHO (JOÃO SOARES CARVALHO)
Fortaleza, CE 1900 - Belo Horizonte, MG 1987

Marinha e Vila de Pescadores
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
45 x 73 cm
A obra de J. Carvalho não se concentra na simples reprodução da natureza, ela vai mais longe, mostra uma
aventura e sugere o que não se valoriza comumente, interrogando possibilidades.

24

AFONSO LOPES
Fortaleza, CE 1918 - 2000

Galo e Galinha

25

Desenho a nanquim sobre papel
Ass, cid, dat. 07/00
21 x 32 cm
Com traços leves e rápidos, o artista fez desenhos magníficos.
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26

FLORIANO TEIXEIRA
Cajapió, MA 1923 - Salvador, BA 2000

Nus Femininos
Desenho a nanquim e aquarela sobre papel
Ass, cid, dat. 1989
36 x 53 cm
Um dos mestres do desenho brasileiro. A iconografia do nu artístico de
Floriano é representada com uma semiótica grega (forma x conteúdo).
O artista contextualiza e insere em nossos dias.
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ALDEMIR MARTINS
Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006

Pássaro

27

Gravura
Ass, cic, sem data
37 x 37 cm
Bela e singular figura de pássaro

ESTRIGAS
Fortaleza, CE 1919 - 2014

Abstração
Técnica mista sobre papel
Ass, cid, dat. 2002
22 x 14 cm
Obra de um mestre.Talvez o maior historiógrafo da
arte cearense.

28

ESTRIGAS
Fortaleza, CE 1919 - 2014

Homem e Árvore

29

Técnica mista sobre papel
Ass, cid, sem data
22 x 14 cm
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TARCÍSIO FÉLIX
Granja, CE 1943

Trabalhadores do sertão indo trabalhar
Óleo sobre tela
Ass, cie, dat. 2005
18 x 24 cm
Possui uma memória eidética com extraordinário nível de detalhes. A genialidade do artista vai além da técnica, eternaliza memórias
afetivas.
30

BABÁ

Jacaré, Pássaro e Cobra
Óleo sobre tela
Ass, cic, dat. 5.4.2010
80 x 120 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.
31

GARCIA

Primitivismo

32

04 quadros pequenos com mini cavalete
Temas variados
Óleo sobre tela
Ass, cie, datados 2009 e 2011
15 x 20 c m
Artista: aluno da Escola Chico da Silva
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J. FERNANDES
Fortaleza, CE 1927 - 2010

Marinha com barcos

33

Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
30 x 20 cm
Discípulo de Raimundo Cela. Sua obra evoluiu com
o tempo, torna-se mais fluida e madura.

DESCARTES GADELHA
Fortaleza, CE 1943

Intitulado: “Monguba”
Óleo sobre tela
Ass, cie (frente e verso), sem data
61 x 76 cm
Esta obra participou da exposição “A Paisagem
Cearense”, no CCBNB, Cariri, nos dias 4 Abril a
30 de Junho/2006. O artista e suas obras são parte
importante da história viva da arte do Ceará.
34

KLEOMAN FONTENELE
Viçosa do Ceará, CE 1948

Intitulado: “Demografia Brasileira”

35

Acrílica sobre tela
90 x 120 cm
No verso: assinado e numerado: 3.665, sem data. O
espírito de brasilidade representado em suas obras
revela a alma do artista.
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CARLOS BRACHER
Juiz de Fora, MG 1940

Intitulado: “Igreja São Francisco de Assis”
Óleo sobre tela
Ass, cie. No verso: assinado, datado e situado - Out. 2002
- Ouro Preto.

46 x 61 cm
Na pintura de Bracher, sua pincelada na busca do auto
conhecimento representa autenticidade e certeza.

36

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Carruagem com três bois
Pastel seco sobre papel - Monocromático
Ass, cid, sem data
20 x 30 cm
O desenho, as variações de tonalidades e os recursos
atingidos na bela composição o consagram.

37

HERMÓGENES GOMES DA SILVA
Recife, PE 1920 - 1954

Trajeto de linha férrea

38

Óleo sobre madeira
Ass, cid, dat. 1949
32 x 39 cm
Esta obra participou da exposição “A Paisagem Cearense”,
no CCBNB, Cariri, nos dias 4 Abril a 30 de Junho/2006. Reproduzido nos livros “Dicionário Oboé de Artes”, Newton
Freitas, ABC Editora, 2002 e no “Dicionário das Artes Plásticas do Ceará”, Luciano Montezuma e Nilo Firmeza (Pesquisa e textos), 2003, na pág 49.
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39

CARYBÉ
Lanús, Argentina 1911 - Salvador, BA 1997

Casal de cangaceiros e cavalos
Nanquim e aguada sobre cartão
19 x 26 cm
Ass, cie, sem data, número 340 csd. (Consta carimbo no verso: Centro Cultural São Paulo).
Em 1952, Carybé fez cerca de 1600 desenhos para as cenas do filme “O Cangaceiro”,
de Lima Barreto. Segundo consta, foi a primeira vez na história do cinema em que
um filme foi desenhado, cena por cena. Carybé foi diretor artístico do filme, tendo
também participado dele como figurante. Consta o número “340” no canto superior
direito da obra; provavelmente seja uma das cenas do filme.
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ALEXANDRE TERUZ
1946 - 1997

Abstrato

40

Óleo sobre tela
No verso: assinado, datado 1977 e situado Rio
22 x 12,5 cm
“Alexandre optou pela abstração lírica. Faz quadros e painéis
na base de grandes acordes de cores. Busca, com empenho, harmonias tonais e também de natureza formal para suas composições, algumas de grande porte”. (Crítico de arte, Antônio Bento). A harmonia do gesto e o minimalismo de suas composições
são maravilhosos.

JOSÉ TARCÍSIO
Fortaleza, CE 1941

Índia

Óleo sobre tela
No verso: assinado, datado 05/77 e situado no Rio
33 x 41 cm
Da série “Índios”, do artista. A marcante composição do
artista funde, decodifica e personaliza a obra.

41

CIZIN
Aurora, CE

Escultura em madeira, representando “Anjo estilizado”
42

130 cm
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PABLO PICASSO

Málaga, Espanha 1881 - Mougins, França 1973

Intitulado: “Jacqueline com mãos cruzadas”

Impressão gráfica
52 x 39 cm
Esta composição retrata a última esposa de Picasso, Jacqueline Roque.
43

MATEUS

Fortaleza, CE 1943

Vendedor de frutas
Óleo sobre tela
Ass, cie, dat. 2008
25 x 20 cm

Menino com pipa

Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 2008
25 x 20 cm

44

MATEUS

Fortaleza, CE 1943

Socadora de Pilão
Óleo sobre tela
25 x 20 cm
Ass, cie, dat. 2008

Rendeira

45

Óleo sobre tela
25 x 20 cm
Ass, cid, dat. 2008
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CARLOS LEÃO
Rio de Janeiro, RJ 1906 - 1983

Nus Femininos

46

Desenho a nanquim sobre papel
Ass, cid, sem data
50 x 35 cm
“Excepcional desenhista, seu tema constante foi a mulher, seu corpo, sua graça, sua natural sensualidade”.
(José Roberto Teixeira Leite, crítico de arte)

GERARDO DA SILVA
Briga de Galos

Óleo sobre tela
Ass, cid, 1998
70 x 100 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva

47

BABÁ

Briga de Dragões

48

Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 6.10.2002
80 x 110 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva
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TRÍPTICO
Ascal - Fortaleza, CE 1943
Fernando França - Fortaleza, CE
Claudio Cesar - Rio de Janeiro, RJ 1956

Temas variados

49

Óleo sobre tela
Assinados e datados
20 x 30 cm (cada)

TRÍPTICO
Ascal - Fortaleza, CE 1943
Vando Figueirêdo - Fortaleza, CE 1952
Claudio Cesar - Rio de Janeiro, RJ 1956

Temas variados
Óleo sobre tela
Assinados e datados
20 x 30 cm (cada)

50

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Pessoas e Barcos

51

Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
33 x 41 cm
Inconfundível e maravilhosa obra. Qualquer
traço resulta em combinação, mesmo nas saturações.
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52

VICENTE LEITE
Crato, CE 1900 - Rio de Janeiro, RJ 1941

Marinha com Jangadas e Vila de Casas
Óleo sobre madeira
Ass, cid, dat. 1937, situado “Maranhão”
33 x 41 cm
No verso consta etiqueta da Companhia Nacional de Navegação Costeira - Ceará. Utilizando e, ao mesmo tempo, contrariando as regras
absolutas da academia, houve compreensão do artista da necessidade
de evolução.
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BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Paisagem com pessoas e casas

53

Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
45 x 54 cm
Todas as variantes da composição o tornam mais
singular

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Pessoas e Casarios

54

Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
45 x 54 cm
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55

TARSILA DO AMARAL
Capivari, SP 1886 - São Paulo, SP 1973

Figura masculina
Desenho a nanquim sobre papel
Assinado à margem da veste do mesmo, sem data
Outras inscrições: “Casimiro de Abreu” e uma rubrica no cid
30 x 21 cm
As manifestações culturais e estéticas no Brasil sempre sofreram influências alheias. Colaborando e adaptando novas perspectivas da pintura
mundial, para uma estética genuinamente brasileira, Tarsila, sintetiza
e insere as transformações que ora acontecem no país, para suas composições. A grande revelação do modernismo nacional.
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56

CÍCERO MANOEL
Teresina, PI 1966

Três desenhos da série “Tipos Urbanos”
Desenho com caneta stabilo sobre papel
Assinados e datados 2009
19,5 x 14 cm
Com uma abordagem não convencional, os desenhos encantam pelos detalhes cheios de
humor, firmeza nos traços e diversidade das situações, que representam o universo dos “tipos
urbanos”.

57

CÍCERO MANOEL
Teresina, PI 1966

Três desenhos da série “Tipos Urbanos”
Desenho a nanquim e lápis dermatográfico sobre papel
Assinados e datados 2010
18,5 x 11,5 cm
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59
58

EDUARDO PAMPLONA
Fortaleza, CE 1922 - 1991

BARRICA

Intitulado: “Domingo” - Vista da Orla Marítima de Fortaleza

Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Paisagem campestre com casas e pessoas
Óleo sobre papelão
Ass, cie, dat. 1947
21 x 30 cm
Obra rara do começo de sua carreira.

Óleo sobre tela
Ass, cid. No verso: assinado, datado 22.06.68 e outros inscritos
1ª Exposição Estilística
70 x 125 cm
Esta obra participou da exposição “A Paisagem Cearense”, no
CCBNB, Cariri, nos dias 4 Abril a 30 de Junho/2006. A composição representa a síntese das formas do contexto da época até hoje. Bem
singular o tipo de estudo utilizado, “Grisaille”, (tons de cinza), não como
esboço, mas como fim.

60

SERGIO PINHEIRO
Jaguaribe, CE 1949

Intitulado: “A Sacoleira”, da Série Ambulantes
(trata-se de imagens produzidas e inspiradas nos personagens de ruas e praças, com os seus comércios)
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 2001
100 x 90 cm
Em 2007, esta obra participou da “Exposição 40 anos de
pintura”, do artista, no Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura. A temática social é contemporânea e verdadeira. Nesta série, a aparente simplicidade enfatiza a multiciplicidade de síntese do modernismo brasileiro.

61

SERGIO PINHEIRO
Jaguaribe, CE 1949

Intitulado: “O Carrinho do Abacaxi”, da Série Ambulantes
(trata-se de imagens produzidas e inspiradas nos personagens
de ruas e praças, com os seus comércios)
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 2001
100 x 90 cm
Em 2007, esta obra participou da “Exposição 40 anos de pintura”, do artista, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
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CIZIN
Aurora, CE

Escultura em madeira, representando “A Atleta”
100 cm
62

CLAUDIO CESAR
Rio de Janeiro, RJ 1956

Jarros e Pássaros
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 2006
60 x 120 cm
63

CIZIN
Aurora, CE

Escultura em madeira, representando “Mulher e criança interligadas”
90 cm
64
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MARCOS JUSSIER
Juazeiro do Norte, CE 1942 - Fortaleza, CE 1998

Portrait, Noiva

65

Óleo sobre tela
Ass, cie, dat. 1986
100 x 80 cm
O realismo e simbolismo da obra nos levam a interpretar a metáfora sugerida. A beleza e o compromisso
com a tradição e sonho.

TARCÍSIO FÉLIX
Granja, CE 1943

Criador de Porcos
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 1991
22 x 27 cm
Há cargas de memórias afetivas, na obra do artista. Equilíbrio nas formas, no colorido e acabamento perfeito. É mestre desta arte no Ceará

66

INIMÁ DE PAULA
Itanhomi, MG 1918 - Belo Horizonte, MG 1999

JOSÉ TARCÍSIO
Fortaleza, CE 1941

Intitulado: “Trabalho coletivo no ateliê de Inimá de Paula
em BH 9 de 1988”

67

Óleo sobre tela
No verso: assinado, datado e situado em BH 9 de 1988 Fortaleza - 09 de 2000
52 x 63 cm
Talvez tenhamos uma obra inovadora na história da nossa
pintura, a convergência de duas pessoas que se admiravam,
trocavam ideias e ideais, materializando-se um novo conceito plástico.
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AFONSO LOPES
Fortaleza, CE 1918 - 2000

Marinha com pessoas e vila de pescadores
Óleo sobre tela
Ass, cid, 1973
53 x 73 cm
Símbolo das transformações do ciclo da vida, do coração,
das paixões humanas e da reflexão; o mar, como tema
constante nas a rtes, s intetiza a e ssência do a rtista.
68

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Pessoas, Jangadas e Casario

69

Óleo sobre papelão
Ass, cid, sem data
46 x 57 cm
No verso consta: “Dei a Ricardo Belteiro”. Sempre distinto, Barrica foi ousado em materializar algo totalmente
subjetivo e intuitivo.
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JEAN PIERRE CHABLOZ
Lausana, Suíça, 1910 - Fortaleza, CE 1984

Estudo para natureza morta

70

Grafite sobre papel
Ass, cid, dat. XI-XII.30
58,7 x 44 cm
Esta obra consta no catálogo da exposição
“Jean Pierre Chabloz (1910 - 1984) Pinturas e Desenhos”, página 32, Edições Pinakotheke, realizada na Galeria Multiarte, em 7
de Maio a 27 de Junho de 2003.

JEAN PIERRE CHABLOZ
Lausana, Suíça, 1910 - Fortaleza, CE 1984

Intitulado: “Nature”

71

Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 1930/31
60 x 50 cm
Esta obra consta no catálogo da exposição “Jean Pierre Chabloz (1910 - 1984)
Pinturas e Desenhos”, página 33, Edições
Pinakotheke, realizada na Galeria Multiarte, em 7 de Maio a 27 de Junho de 2003.

32 - V LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

OBOE_CATALOGO_PROVA 32

17/02/17 16:09

Uma visão crítica de Ciro Moraes de Andrade
O objetivo e o êxito da arte em nossas vidas são simples e únicos: não vivemos sem imagens. E são essas mesmas, que desde a pré-história até nossos dias, sinalizam as inovações e marcam a história da humanidade.
As obras de arte devem ser apreciadas e analisadas conforme as circunstâncias da época; então manter-se neutro diante destas obras primas, de
Chabloz, foi impossível, o difícil e não menos prazeroso será situá-las,
em poucas linhas, no devido patamar de obra prima nacional/mundial.
Estas obras, produzidas na Suíça, em 1930 e 1931, e trazidas para o
Brasil na década de 40, proclamam algo de novo na esfera mundial.
Os movimentos ideológicos de vanguarda europeus, principalmente russos, no início do século XX, criam, descodificam e teorizam novas estruturas para a arte: rompem com a ideia de imitação da natureza, com
as formas ilusionistas e com qualquer referência, ao mundo objetivo.
Segundo a Wikipédia, “ao lado de Kandinsky e Mondrian, Maliévitch é
um dos inventores e teóricos da arte não figurativa. Como fundador do
Suprematismo, levou o abstracionismo geométrico à sua forma mais simples, sendo o primeiro artista a usar elementos geométricos abstratos.”
(https:wikipedia.org/wiki/Kazimir_Malevich).
Portanto, acreditamos que estas obras têm conotação com estes movimentos modernistas, tal a erudição de Chabloz em diversas áreas da cultura mundial, que se interligam com a nova estética ora apresentada.

Maliévitch

Mondrian

Kandinsky

Chabloz
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72

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

Galos
Aquarela e nanquim sobre papel
Ass, cic, dat. 1968
52 x 70 cm
Reproduzido nos livros “Aldemir Martins por Aldemir Martins”, editado
por Benemar Guimarães, 2005, pág. 108 e Dicionário Oboé de Artes,
Newton Freitas, 3ª edição, pág. 90. “Cenas fortes e inesquecíveis” Aldemir Martins. A liberdade de criação e valorização de suas emoções estão
presentes em toda obra. A arte de Aldemir é folclorista. Nesta cena a
identificação e preservação na tradição popular.
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ALFREDO VOLPI
Lucca, Itália 1896 - São Paulo, SP 1988

Bandeirinhas

73

Gravura, impressão gráfica sobre papel
Não constam assinatura e data
58 x 40 cm

DESCARTES GADELHA
Fortaleza, CE 1943

Cachorros e mesa
Óleo sobre tela
- Obra atribuída Não constam assinatura e data
70 x 60 cm
O desenvolvimento do tema é intensificado pela
técnica e colorido perfeito.

74

RAIMUNDO GARCIA DE ARAUJO
Maranguape, CE 1915

Paisagem do sertão com casa de fazenda

75

Desenho a nanquim sobre papel
Ass, cid, 1976
30 x 35 cm
Com oferecimento: “Ao amigo R. Pinto. Entardecer na ilha.
Primeira estrela que eu vejo, dai-me tudo que desejo”. O excepcional, raro e romântico pintor sempre valoriza o cotidiano
popular e a importância da natureza, com suas qualidades e essencialidades.
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76

BABÁ

Políptico de dez pinturas com temas variados
Acrílica sobre tela
Assinadas e datadas
25 x 30 c m ( cada)
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

IBERÊ CAMARGO
Restinga Seca, RS 1914 - Porto Alegre, RS 1994

“Meu Personagem”
Gravura água-forte
Ass, cid, dat. 1963
24,8 x 19,9 cm
Reproduzido no livro “Iberê Camargo Catálogo Raisonné, Gravuras, Volume I, na página 328, Editora Cosac Naify. Nota: Exemplar não enumerado.
Foi elaborada uma edição de trinta cópias desta gravura. Gravura destinada a elaboração do cartaz da exposição individual de Iberê Camargo, na
Petite Galerie, no Rio de Janeiro, em 20 de Maio a 5 de Junho de 1963. Um
77 dos artistas mais valorizados no mercado brasileiro.

78

CHICO DA SILVA
Alto Tejo, AC 1922 - Fortaleza, CE 1985

Primitivismo
Tríptico, esboço de desenhos a lápis e guache sobre papel
20 x 28 cm - 26 x 33 cm - 20 x 26 cm (da esqueda para direita)
Obra atribuída a Chico da Silva, sem data. Há correspondência de idéias que procuram estabelecer ou propor
caminhos para a arte de Chico; talvez, conclua-se que as aparências do universo de seus desenhos escondam sua
alma mística, alienando a consciência humana. Raríssimo esboço de desenho.
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ALDEMIR MARTINS
Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006

Gato

79

Acrílica sobre tela
Ass, cie, dat. 2000
45 x 55 cm
No verso: assinado, datado Abril/2000 e situado São Paulo.
Registro do Ateliê no verso nº 024-00. Segundo Jean Jacques Rousseau, no discurso “As Ciências as Artes: O espírito tem suas necessidades, assim como o corpo.” Esse era o
espírito de Aldemir.

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

Natureza morta - Vaso com flores

80

Acrílica sobre tela
Ass, cie (frente e verso), dat. 1986 - Registro de Ateliê no
verso nº 211-86
60 x 81 cm
Reproduzido no livro “Aldemir Marins 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.
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DESCARTES GADELHA
Fortaleza, CE 1943

Intitulado: “Devotos comendo banana”

81

Óleo sobre tela
Ass, cid. No verso: assinado, datado 24-10-1973 e numerado 186/35
80 x 65 cm
Verificam-se na obra, impressões subjetivas desenvolvidas
pelo reconhecimento e importância - que por vezes relegamos - da beleza e simplicidade dos gestos, com situações
naturais do cotidiano.

BABÁ

Primitivismo
04 quadros pequenos com mini cavalete - Temas variados
Óleo sobre tela
No verso: assinados e datados 2010
15 x 18 c m
Artista: aluno da Escola Chico da Silva

82

CIZIN
Aurora, CE

Escultura em madeira, representando “Mulher, releitura da Vênus de Milo”
83

100 cm
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BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Natureza morta - Vaso com flores

84

Óleo sobre tela e giz de cera
Ass, cid, sem data
46 x 61 cm
A ousadia constante no processo de elaboração das
suas obras demonstra a liberdade e ímpeto na materialização do seu intelecto e amadurecimento.

CARLOS PAMPLONA
Fortaleza, CE 1911 - 1974

Marinha e barco ancorado
Óleo sobre madeira
Ass, cid, 3-1953
29 x 39 cm
Sua obra é rara e original. Um dos pintores intelectuais, que agregou na história da nossa pintura.
85

CHICO DA SILVA
Alto Tejo, AC 1922 - Fortaleza, CE 1985

Peixe

86

Óleo sobre tela
Ass, cie, dat. 1979
25,5 x 32 cm
Reproduzido no livro “Dicionário Oboé de Artes”, Audifax
Rios (textos e ilustrações), 1ª edição. Rara obra, pela técnica
utilizada (óleo) e pelo tamanho reduzido. A obra mostra a
forma simples e singular de suas pinceladas.
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FERNANDO LUCCHESI
Belo Horizonte, MG 1955

Intitulado: “Árvore da Vida”

87

Óleo sobre madeira
No verso: assinado, datado 2002 e situado Nova Lima
110 x 130 cm
Sua obra é madura, o que é raro na história da arte contemporânea, revelando traços da Escola de Guignar. Sua
marca seria a síntese com os seus valores e seu olhar.

CLÁUDIO TOZZI
São Paulo, SP 1944

Intitulado: “Papagalia”

88

Acrílica sobre tela, colada em madeira
Ass, cid e no verso, sem data
80 x 80 cm
Um dos pintores contemporâneos mais importantes
do Brasil, demosntrando aspectos formais, informais,
densos e exóticos, porém coerentes.
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CARLOS ARAUJO
São Paulo, SP 1950

Figura Feminina

89

Litogravura
Ass ao longo da obra no canto inferior, sem data
100 x 70 cm

ALDO BONADEI
São Paulo, SP 1906 - 1974

Intitulado: “O Capote” e no verso “...Uma Outra Sombra...”
Gravura, linóleo impresso em papel, numerado 17/49, cie
Ass, cid, sem data
21 x 17 cm
Ilustração para o livro “O Capote”, de Nikolai Gogol.
90

OSWALDO GOELDI
Rio de Janeiro, RJ 1895 - 1961

91

Homem e Cachorro
Nanquim sobre papel
Ass, cid, sem data
30 x 20 cm
Raro nanquim de um dos artistas mais densos
da nossa história.
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CIZIN
Aurora, CE

Escultura em madeira, representando “Casal em ritmo de folclore”
43 cm
92

MANO ALENCAR
Juazeiro do Norte, CE 1959

Figuração de símbolos nordestinos
Gravura 7/20
Ass, cid, dat. 2003
64 x 50 cm

93

CLAUDIONOR

94

Pássaro e Cobra
Óleo sobre tela
Ass, cic, dat. 2007
70 x 100 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva
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BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Intitulado: “Vila de Pescadores”

95

Óleo sobre eucatex
45 x 70 cm
Ass, cid. No verso consta etiqueta de epóca: “Vila de Pescadores” 1963.

BARRICA
Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993

Vida à Beira Mar
Óleo sobre tela
Ass, cid, sem data
45 x 54 cm

96

MATEUS
Fortaleza, CE 1943

Jangada e Casario à Beira Mar

97

Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 2010
40 x 50 cm
Consta no verso: “P/ Einstein uma lembrança amistosa do amigo Mateus 27/4/2010. Deus ilumine os
caminhos de toda a sua família”.
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GERARDO DA SILVA

Intitulado: ‘Fantasias de um Gato”

98

Acrílica sobre tela
Ass, cid, dat. 1999
70 x 90 cm
Esta obra foi capa do convite da exposição “Pinceladas Puras e Ingênuas”, do artista, no Museu do Ceará,
nos dias 15 de Junho a 15 de Outubro de 1999 e matéria do Jornal Diário do Nordeste, edição de 15/07/1999.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

MATEUS
Fortaleza, CE 1943

Pessoas e Vila de Casas
Óleo sobre tela
Ass, cid, dat. 1997
50 x 60 cm
No v erso: Número 1.114

99

GARCIA

Primitivismo

100

05 quadros pequenos com mini cavalete - Temas variados
Óleo sobre tela
Assinados e datados
15 x 20 c m
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.
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PABLO PICASSO
Málaga, Espanha 1881 - Mougins, França 1973

Intitulado: “Mulher sentada diante da janela”

101

Impressão gráfica
52 x 39 cm
Um dos muitos retratos que Picasso fez da amada Marie-Thérèse Walter

GARCIA

Cobra e Pássaro
Óleo sobre tela
Ass, cic, dat. 2008
70 x 100 cm
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

102

MANO ALENCAR
Juazeiro do Norte, CE 1959

Carnaubeiras

103

Gravura 11/20
Ass, cid, dat. 2003
80 x 36 cm

V LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

OBOE_CATALOGO_PROVA 45

- 45

17/02/17 16:10

DESCRITIVO DOS ARTISTAS
AFONSO LOPES
Fortaleza, CE 1918 – 2000
Desenhista e pintor. Autodidata, nunca frequentou escolas, sequer teve um professor para orientá-lo.
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, iniciou sua participação no
Salão de Abril, fazendo jus à Menção Honrosa, nesse mesmo ano e no ano seguinte (1947) e à 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 da
cultura popular, através de seus traços impressionistas. Faleceu em 12 de Agosto de 2000, em Fortaleza.
(Fonte: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará e 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, da Sociedade Cearense de Artes Plásticas
(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, atribuída
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 São Paulo (SP), em 2006.
(Fonte: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará, Arte e Pintura Brasileira e Wikipédia).

ALDO BONADEI
São Paulo, SP 1906 – 1974
Iniciou seu aprendizado artístico com Pedro Alexandrino e Antônio Rocco, em 1923, aperfeiçoando-se na Academia de Florença, na Itália, em 1930. De volta ao Brasil, integrou o Grupo Santo Helena,
fundado por Rebolo Gonzales, em 1935, formado por proletários que, aos fins de semana, deixavam o
ateliê para pintar os arredores de São Paulo. Também fez parte da Família Artística Paulista, de 1936
a 1939. Considerado pioneiro da arte abstrata no Brasil, já na década de 40, seu trabalho apresentava
certas características subjetivas, as quais o artista atribuía à influência que a percepção musical trouxe
para a sua pintura. Concentrou-se em alguns temas, como paisagens, naturezas mortas e flores. No
quadro intitulado “Natureza Morta”, de 1954, percebe-se a presença diluída de elementos figurativos
e a ausência de perspectiva. No ambiente que se integra tudo é importante para a composição, tudo é
motivo de geometrização. Em “A Leitura”, tela de 1950, há solidez de linhas e planos, sem que a cor
se sobreponha ao conjunto esboçado pelo desenho, pois o grafismo, que modela as formas, já é uma
característica marcante na produção do artista. A contradição entre o lirismo e a contenção, tanto do
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grafismo quanto da cor, segundo Mário Schemberg, é encontrada em todas as fases de Bonadei. Em
“Flores”, percebe-se essa preocupação: apesar do lineamento estrutural e da sobriedade dos tons colocados ao fundo, o artista dá vazão às cores quentes, valorizando a técnica, fazendo-a saltar dentro
da composição. Participou de diversas exposições. Dentre as principais premiações, recebeu o prêmio
“Viagem ao Estrangeiro”, em 1962, no Salão de Arte Moderna de São Paulo. Faleceu em São Paulo
(SP), em 1974. (www.bcb.gov.br.galeria).

ALEXANDRE TERUZ
1946-1997
Filho do artista Orlando Teruz e falecido precocemente. Alexandre Teruz era autodidata e professor
de desenho. (Fonte: www.guiadasartes.com.br)

ALFREDO VOLPI
Lucca, Itália 1896 – São Paulo 1988
Foi artista plástico ítalo-brasileiro. Sua família veio para o Brasil, em 1897, emigrando com o filho
para São Paulo. Até se firmar como pintor, exerceu vários ofícios, como decorador de residências de
famílias da alta sociedade paulistana, fazendo pinturas em paredes e murais. Autodidata em artes,
tornou-se membro do Grupo Santa Helena, na década de 30, onde conheceu o pintor paulista Ernesto
de Fiori, que iria influenciá-lo de maneira decisiva. O grupo era formado por artistas paulistas que
se reuniam no Palacete Santa Helena, desenvolvendo pinturas que retratavam cenas da vida e das
paisagens dos arredores de São Paulo. Ganhou o prêmio de melhor pintor nacional na Bienal de Artes de 1953; a partir daí, tornou-se um pintor famoso. Volpi criou sua própria linguagem na pintura
e evoluiu naturalmente das representações de cenas da natureza para produções mais intelectuais,
concebidas em seu estúdio. Daí em diante, suas obras seriam dominadas pelas cores e pelo estilo abstrato geométrico. Exemplo marcante disso são suas bandeirinhas multicoloridas, que se tornaram sua
marca registrada. As formas geométricas e as trocas cromáticas começaram nos anos 1970: Volpi preparava várias pinturas parecidas, alterando cores, no que os críticos definem como uma combinação
inventiva. É considerado um dos principais artistas da Segunda Geração da Arte Moderna Brasileira.
Faleceu em São Paulo (SP), em 1988. (Fonte: educação UOL).

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, sendo os
primeiros discípulos: 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 a desenhar na forma, nas cores, no
estilo fundado pelo mestre e se transformavam em seus ajudantes, produzindo inicialmente muitas
das obras de forma compartilhada com Chico da Silva, para depois deixar em traços individuais.
(Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 05/12/2005 e 16/06/2007).

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).
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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 em que 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 (CE), em 5 de Abril de 1993.
(Fonte: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará, Portal da História do Ceará e Wikipédia).

CARLOS ARAÚJO
São Paulo, SP 1950
Pintor, desenhista, litógrafo. Em 1963, como autodidata, inicia o painel Alegoria ao Carnaval. Entre
1971 e 1975 cursa Engenharia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Em 1973, é
convidado a participar da exposição “Imagens do Brasil”, em Bruxelas. No ano seguinte, faz a primeira exposição individual, no MASP, local em que realiza outras exposições. Além da pintura, trabalha
outras técnicas, como desenho e litografia. Lança em Paris, em 1989, o livro de litogravuras, “Os
Quatro Cavaleiros do Apocalipse”. Na sua obra, observam-se elementos da pintura renascentista. No
decorrer de sua carreira, realiza diversas exposições individuais e coletivas, no Brasil e no exterior.
Em 1980, o painel Anunciação, de sua autoria, é enviado pelo governo brasileiro ao Papa João Paulo
II. Em 1984, é premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA. Passou longas temporadas em Paris e Nova York, onde manteve ateliê de pintura, participando ativamente dos leilões de
arte latino americana da Christie´s e da Sotheby´s. Sua obra encontra-se em inúmeras coleções particulares e museus. É conhecido por fazer obras transcendentais e etéreas. No abstracionismo de seus
trabalhos, surgem pinceladas dos mestres renascentistas, em especial de Michelangelo, por quem o
artista plástico sente-se influenciado. (Fonte: espaço arte e democrat e escritório de arte).

CARLOS BRACHER
Juiz de Fora, MG 1940
Pintor, desenhista e escultor. Aos 13 anos, começa a pintar vasos e pratos na fábrica de louças de seu
pai. Nos anos 60, ainda em período de formação, quando estuda na Universidade Federal de Minas
Gerais-UFMG, pinta, predominantemente, as igrejas barrocas e o casario colonial mineiro. Cria imagens que são, muitas vezes, submetidas a grandes deformações, aproximando-se do expressionismo.
Já na década de 70, suas obras indicam 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, onde
vem realizando mostras individuais, há mais de 40 anos, 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. (Fonte: Centro Cultural Banco do Brasil e Escritório de Arte).

CARLOS LEÃO
Rio de Janeiro, RJ 1906 – 1983
Foi um arquiteto, pintor, aquarelista e desenhista brasileiro. Formou-se pela Escola Nacional de
Belas-Artes em 1931. Foi amigo e sócio no escritório de arquitetura de Lúcio Costa. Trabalhou com
Gregori Warchavchik, famoso arquiteto ucraniano, que construiu, em São Paulo, a casa modernista,
uma das primeiras manifestações surgidas no Brasil, do estilo moderno na arte de construir. Integrou
a equipe de jovens arquitetos, que projetou, entre 1937 e 1943, o Edifício Gustavo Capanema, que
seria a sede do Ministério da Educação e da Saúde Pública, no Rio de Janeiro. Excepcional desenhista,
segundo José Roberto Teixeira Leite, dedicou-se à pintura, em trabalhos a óleo, aquarela, guache e
monotipia. Seu tema constante foi à mulher, seu corpo, sua graça, sua natural sensualidade.
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Realizou exposições individuais de desenhos, pinturas e gravuras, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
São Paulo, Madri e Roma. Participou de exposições coletivas em Londres, Zurique, São Paulo e Rio
de Janeiro. Faleceu no Rio de Janeiro (RJ), em 1983. (Fonte: Wikipédia e Brasil Artes Enciclopédia).

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 como 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 transformada
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 Fiúza, filha do artista).

CARMÉLIO CRUZ

Canindé, CE 1924
Desenhista, cenógrafo, figurinista, gravador. Trabalhou com o mestre Jacinto de Souza, de quem recebeu as primeiras informações sobre arte, entre 1935 e 1940. Quatro anos depois, participou da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), ao lado de Antonio Bandeira, Aldemir Martins e outros.
Em 1947, muda-se para o Rio de Janeiro, passando a lecionar na Associação Brasileira de Desenho,
até 1950. Foi diretor do Departamento de Arte da TV Continental, entre 1959 e 1961. Expõe individualmente, pela primeira vez, em 1951, no Museu de Arte Moderna de Resende, MAM. Em 1963,
realiza o documentário “O Fogo e a cenografia”, do filme “Pluft”, o Fantasminha, recebendo, por este
trabalho, o Prêmio Saci de O Estado de São Paulo e o Prêmio Governador do Estado de São Paulo e o
Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Em 1965, participou da VII Bienal Internacional de São
Paulo, recebendo o “Prêmio Itamarati em Desenho”. Participou de exposições individuais e coletivas
em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Roma, Frankfurt, Madri, Tel Aviv, Nova York
e Chicago. (Fonte: Ana Maria Ramos, Guia CE).

CARYBÉ

Lanús, Argentina 1911 – Salvador, BA 1997
Hector Julio Páride Bernabó, ou simplesmente Carybé, nascido em 1911, em Lanús, município da
província de Buenos Aires. O escultor, pintor, desenhista, gravador, ilustrador, ceramista, mosaicista
e muralista chegou ao Brasil em 1919, aos oito anos de idade. A primeira morada foi no Rio de Janeiro. Escoteiro do Clube de Regatas do Flamengo, sua tropa era caracterizada pelos apelidos de nomes
de peixe: Hector escolheu se chamar Carybé, pequeno peixe amazônico, apelido que o acompanhou
para o resto da vida. Quando ele completou 19 anos, retornou à Argentina. Aprendeu a desenhar em
casa, vendo os irmãos mais velhos, Arnaldo e Roberto, que eram desenhistase trabalhavam em publi
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cidade. Aos 21 anos, começou a desenhar. Fazia cartuns, charges, ilustrações e escrevia em diversos
jornais de Buenos Aires e Rio de Janeiro. De cartunista, resolveu passar às tintas e pincéis. Fez a sua
primeira exposição em 1936. Conheceu Salvador (BA) em 1938 e mudou-se definitivamente para
lá, em 1950. Em 1957, naturalizou-se brasileiro. A arte de Carybé foi, por vezes, um expressionismo
marcante, com um sentimento carregado em cores escuras. Mas o que marcou presença foi o retrato
de um povo, sua religião e seus costumes; cenas e cenários brasileiros, como vilarejos de pescadores,
bailarinas, saídas de igreja e pausas de vaqueiros. O que ele queria, e conseguiu, era passar para a
tela seu testemunho de uma cultura rica em detalhes. Fez diversas ilustrações de livros para diversos
autores de literatura, entre eles, Jorge Amado, Rubem Braga, Mário de Andrade e Gabriel Garcia
Marquez, além de ilustrar livros de sua autoria e coautoria. O artista realizou ainda diversos painéis,
a exemplo do que se encontra no Aeroporto J. F. Kennedy, de Nova York, e do Banco da Bahia,
composto por 27 pranchas esculpidas em cedro, representando os orixás do candomblé. Uma de suas
obras mais conhecidas é o conjunto de painéis “Os povos afros”, os “Ibéricos” e “Libertadores”, de
1988, que fazem parte da decoração do mural do Memorial da América Latina, SP. Morreu em 1997,
na cidade de Salvador (BA). (Fonte: Wikipédia e Templo Cultural Delfos).

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, ele com 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 à 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
fornecer-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 dele, levando-as às diversas exposições. Com o retorno de Chabloz à 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. Faleceu em Fortaleza
(CE), em 1985. (Fonte: Dicionário de Artes Plásticas do Ceará, Arte e Pintura Brasileira, Wikipédia
e Portal MAUC).

CÍCERO DIAS
Escada, PE 1907 – Paris, França 2003
Foi um pintor do modernismo. Em 1920, com treze anos, foi para o Rio de Janeiro. Entre os anos
de 1925 e 1927, Cícero conheceu os modernistas e estudou pintura. Em 1927, realizou sua primeira
exposição individual, no Rio de Janeiro e, em 1928, abandonou a Escola de Belas Artes, passando a
dedicar-se exclusivamente à pintura. Em 1937, executou o cenário do Balé de Serge Lifar e Villa Lobos; expôs em coletiva de modernos em Nova Iorque e viajou a Paris, onde se fixou, definitivamente.
Em Paris, tornou-se amigo de Picasso, do poeta Paul Éluard, e entrou em contato com o surrealismo.
Em 1943, participou do Salão de Arte Moderna de Lisboa, onde obteve premiação e, em 1945, voltou
a Paris e ligou-se ao grupo dos abstratos. Nesse mesmo ano, expõe em Londres, na UNESCO em Paris
e em Amsterdam. O ano de 1948 marcou uma atividade mais intensa no Brasil, com Cícero interessando-se, sobretudo, por murais. Em 1949, compareceu à Exposição de Arte Mural, em Avinhão, na
França. Em 1950, participou da Bienal de Veneza. Volta, com maior intensidade, à pintura figurativa
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na década de 1960, como ocorre em “O Noivo”. Permanecem em seus quadros o clima de sonho e
os elementos recorrentes: mulheres, casarios, folhagens, sendo constante a presença do mar, como
ocorre no quadro “A Noiva”. Em 1965, a Bienal de Veneza realizou uma exposição retrospectiva de
quarenta anos de pintura de Cícero Dias. Em 1970, realizou individuais no Recife, Rio de Janeiro e
em São Paulo. Em 1981, o MAM realizou uma retrospectiva de sua obra. Em 2000, inaugurou uma
praça projetada por ele mesmo, em Recife. Em fevereiro de 2002, Cícero Dias esteve novamente na
capital pernambucana para o lançamento de um livro sobre sua trajetória artística e fez uma exposição na galeria Portal, em São Paulo. Morreu em 28 de janeiro de 2003, em sua residência, na Rue
Long Champ, Paris. (Fonte: Wikipédia).

CÍCERO MANOEL
Teresina, PI 1966
É formado em Letras pela UFPI. Pintor e desenhista. Participou de exposições coletivas em Teresina,
Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Atualmente, coordena o Espaço Cultural São Francisco, no
mercado do Mafuá, em Teresina. (Fonte: entre cultura).

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, 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: Arte popular).

CLAUDIO CESAR

Rio de Janeiro, RJ 1956
Sua obra é composta de crônicas sociais urbanas que vão 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).

CLÁUDIO TOZZI
São Paulo, SP 1944
Pintor, desenhista e programador visual. É mestre em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo. Vence o concurso de cartazes para o 11º Salão Paulista
de Arte Moderna, ocorrido em 1962. Em suas primeiras obras, o artista revela a influência da arte
pop, pelo uso de imagens retiradas dos meios de comunicação de massa, como na série de pinturas
Bandido da Luz Vermelha (1967), a qual remete à linguagem das histórias em quadrinhos. Em 1969,
fez uma viagem de estudos à Europa, quando realizou as séries “Astronautas e Parafusos”, com gravuras, objetos e pinturas. Recebeu muitos prêmios, entre os quais: Prêmio da Crítica (APCA), objeto
em 1973, Prêmio da Crítica (ABCA) de viagem ao exterior em 1975, Prêmio de Viagem ao Exterior
no Salão, Nacional de Arte Moderna (MAM) em 1979. Nos anos 80, sua produção abre-se a novas
temáticas figurativas, como é possível observar nas séries dos papagaios e dos coqueirais. Apresenta
também a tendência à geometrização das formas. Passa a realizar trabalhos abstratos, nos quais explora efeitos luminosos e cromáticos. Cria painéis para espaços públicos de São Paulo, como Zebra,
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colocado na lateral de um prédio da Praça da República e outros, ainda, na Estação Sé do Metrô, na
Estação Barra Funda do Metrô, no edifício da Cultura Inglesa, e no Rio de Janeiro, na Estação Maracanã do Metrô Rio, em 1998. (Fonte: Wikipédia).

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 nos 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 (Fonte: Secult-Arte e Fortaleza em Fotos).

EDUARDO PAMPLONA
Fortaleza, CE 1922 - 1991
Odontólogo, professor, artista plástico, pintor, escultor e músico. Graduou-se em Odontologia em
1944, tendo exercido, de forma atuante, a profissão. Neste mesmo ano, integrou-se à Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), da qual participou até 1960. Realizou sua primeira grande apresentação em pintura e escultura, no III Salão de Abril, em 1947. Recebeu “Menção Honrosa” em pintura,
no V Salão de Abril, em 1949. Foi professor e um dos fundadores da Escola de Belas Artes do Ceará.
Em 1954, foi laureado no V Salão do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, e premiado pelo
Salão Nacional de Belas Artes, ano em que recebeu “Medalha de Ouro”, no X Salão de Abril. No
ano seguinte, participou do Curso de Cerâmica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
“Escola 11” do Rio de Janeiro e do Curso de Artes Plásticas Aplicadas pelo SENAI / RJ, criando, em
seguida, uma técnica inovadora de trabalho em cerâmica esmaltada. Desenvolveu diversas obras com
pastilhas esmaltadas, sendo considerada sua primeira obra, a “Escrava”, monumento em homenagem
ao centenário de libertação dos escravos, instalada na cidade de Redenção, a qual data de 1968. Fez
painéis em pastilhas cerâmicas vitrificadas, sendo os mais conhecidos: o retrato do ex-governador
Adauto Bezerra, em Guaramiranga; os dois altares laterais da Igreja do Cristo Rei e a fachada da Igreja
do Coração de Jesus em Fortaleza. Faleceu em Fortaleza (CE), em 1991. (Fonte: Guia CE).

ESTRIGAS
Fortaleza, CE 1919 – 2014
Foi 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. 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 sen
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sibilidade. E a sua sensibilidade é responsável pela harmonia do colorido que você coloca no quadro”,
destaca Estrigas. Faleceu em Fortaleza (CE), em 2014. (Fonte: O Nordeste e Escritório de Artes).

FERNANDO LUCCHESI
Belo Horizonte, MG 1955
Desenhista, pintor, artista intermídia. Em 1977, trabalhou no setor de artes plásticas da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte. Participou de sua primeira exposição coletiva, “A Paisagem Mineira”, neste mesmo ano. Dois anos depois, realizou sua primeira exposição individual,
na Fundação de Arte de Ouro Preto. Em 1983, integrou a Escola de Artes e Ofícios de Contagem,
Minas Gerais, idealizada por Amilcar de Castro (1920 - 2002), onde ministrou aulas de desenho,
pintura e objetos para crianças carentes da cidade. Mudou-se para Ouro Preto em 1997 e montou
seu ateliê. Fixou residência em Nova Lima, na região de Belo Horizonte, onde mora desde 1999.
(Fonte: galeriafirenze.com.br).

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. Faleceu em Salvador (BA), em 2000.
(Fonte: Wikipédia e Dicionário das Artes Plásticas do Ceará).

HELOÍSA JUAÇABA

Guaramiranga, CE 1926 – Fortaleza, CE 2013
Pintora, desenhista, tapeceira, escultora e gestora cultural. Estudou desenho e pintura com João Maria Siqueira e Floriano Teixeira, na Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). Em 1952, expôs,
pela primeira vez, no I Salão dos Novos. Premiada nos IX, XVII e XXII Salões Municipais de Abril
(CE), merecendo Sala Especial, em 1975. Em 1956, frequentou o curso livre de desenho e pintura, no
Museu de Arte de Louisiana, em Nova Orleans (EUA). Em 1961, participou da Comissão Organizadora do Museu de Arte da UFC, com Floriano Teixeira. Em 1967, fundou o Centro de Artes Visuais,
depois chamado Casa de Cultura Raimundo Cela, onde foi diretora por oito anos. Em 1973, idealizou
e organizou o Museu de Arte e Cultura Populares do Ceará, a quem doou 800 peças do seu acervo
particular. Foi também membro do Conselho Estadual de Cultura (CE), Diretora do Departamento
de Cultura da Prefeitura de Fortaleza e Coordenadora, no Ceará, do Sistema Nacional de Museus.
Realizou dezenas de exposições individuais em Fortaleza (CE) e em outras cidades do país, recebendo diversas homenagens de reconhecimento ao trabalho artístico desenvolvido no Estado do Ceará.
Faleceu em Fortaleza (CE), em 2013. (Fonte: minimuseufirmeza, Andressa Bittencourt).

HERMÓGENES GOMES DA SILVA
Recife, PE 1920 – 1954
Nasceu em Recife. Seus primeiros estudos de pintura foram feitos no Liceu de Artes e Ofícios daquela
cidade. Em 1941, fixou residência em Fortaleza. Em 1946, expôs no II Salão de Abril, tendo obtido
uma Menção Honrosa. Em 1947, participou do III Salão de Abril, conquistando o 3º prêmio.
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Foi premiado com Menções Honrosas no Salão de Belas Artes em Recife, em 1951 e 1952. Foi um
dos fundadores do “Grupo dos Independentes”, juntamente com Zenon Barreto, João Maria Siqueira,
Goebel Weyne, Floriano Teixeira, Ottoni Soares, Mário Baratta, Antônio Bandeira e o poeta Jairo
Martins Bastos. Participou de todas as amostras organizadas pelo grupo. Faleceu em Recife (PE), em
1954. (Fonte: MAUC. UFC).

IBERÊ CAMARGO

Restinga Seca, RS 1914 – Porto Alegre, RS 1994
Artista de rigor e sensibilidade única. Autor de uma obra extensa, que inclui pinturas, desenhos,
guaches e gravuras. É um dos grandes nomes da arte brasileira do século 20. Em 1927, iniciou seu
aprendizado em pintura, na Escola de Artes e Ofícios, em Santa Maria (RS). Entre 1936 e 1939, fez
o curso técnico de Arquitetura do Instituto de Belas Artes, em Porto Alegre. Em 1942, ano de sua
primeira exposição, o artista mudou-se para o Rio de Janeiro, onde frequentou a Escola Nacional de
Belas Artes, com uma bolsa de estudos concedida pelo governo do Rio Grande do Sul. Não satisfeito
com a proposta acadêmica da instituição, desiste do curso. Por indicação de Portinari, tem aluas de
desenho com Guignard. Em 1943, junto com outros artistas, fundou o Grupo Guignard. Em 1948,
viajou para a Europa (através do “Prêmio de Viagem ao Estrangeiro”, conquistado com sua obra
“Lapa”, de 1947) em busca de aprimoramento técnico. Estudou com o pintor Giorgio de Chirico,
com Carlos Alberto Petrucci, na Itália e com André Lothe, na França. De volta ao Brasil, em 1950,
conquistou inúmeros prêmios e participou de diversas exposições internacionais, tais como Bienal de
São Paulo, Bienal de Arte Hispano-Americana em Madri, Bienal de Veneza, Bienal de Gravuras em
Tóquio, entre outras exposições importantes. Em 1952, tornou-se membro da Comissão Nacional de
Artes Plásticas. No ano seguinte, fundou o curso de gravura do Instituto Municipal de Belas Artes
do Rio de Janeiro, hoje Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Em 1956, em razão de uma hérnia
de disco, com o isolamento em seu ateliê carioca, surge a obsessão em pintar os “carretéis”, com que
brincava na infância. São estes brinquedos de sua infância que o levaram, mais tarde, à abstração,
e que estiveram presentes em sua obra até a fase final. Entre os anos de 1960 e 1965, promoveu um
curso livre de pintura no Teatro São Pedro, em Porto Alegre (RS). Em 1966, pintou um painel de
49 metros quadrados, oferecido pelo Brasil à Organização Mundial de Saúde, em Genebra, na Suíça.
Em 1970, começou a lecionar na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Na década de 1980, retomou a figuração. Mas, ao longo de toda sua produção, nunca se filiou
a correntes ou movimentos. Em 1982, retornou a Porto Alegre, onde produziu duas de suas séries
mais conhecidas: as “Idiotas” e os “Ciclistas”. Faleceu, em Porto Alegre (RS), em agosto de 1994, aos
79 anos, deixando um grande acervo de mais de sete mil obras, entre desenhos, gravuras e pinturas.
Grande parte desta produção foi deixada para sua esposa, Maria, cuja coleção compõe, hoje, o acervo
da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. (Fonte: iberecamargo.org e ebiografia.com).

INIMÁ DE PAULA

Itanhomi, MG 1918 – Belo Horizonte, MG 1999
Em 1937, iniciou sua formação 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, Antônio 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 expôs 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.
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Na década de 1960, mudou-se para Belo Horizonte e voltou ao figurativismo. Um ano antes de sua
morte, foi criado 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.
Faleceu em 1999. (Fonte: Wikipédia).

J. CARVALHO
Fortaleza, CE 1900 – Belo Horizonte, MG 1987
João Soares Carvalho, pintor e paisagista, foi aluno de Benedito Calixto, considerado um dos maiores
expoentes da pintura brasileira do início do século XX. Em 1931, expôs na Confeitaria Glória em
Fortaleza (CE). No dicionário do MEC, consta que ele participou de diversas exposições coletivas,
inclusive fez uma exposição no Centro Cearense do Rio de Janeiro, em 1942. Faleceu em Belo Horizonte (MG), em 1987. (Fonte: Mini Museu Firmeza).

J. FERNANDES
Fortaleza, CE 1927 –2010
Foi desenhista e pintor. Iniciou-se nas artes plásticas ainda jovem, desenhando nas calçadas do bairro, onde residia em Fortaleza. 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,
foi apresentado por Jean Pierre Chabloz a diversos artistas plásticos já iniciados nos movimentos de
renovação da arte cearense ocorrida 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 até 1990, fazendo
jus à 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 1966) e da exposição inaugural do
Centro de Artes Visuais Casa de Raimundo Cela (Fortaleza-CE 1967). Realizou mais de uma dezena
de exposições individuais, a partir de 1948, em Fortaleza, Recife e Brasília. É verbete no Dicionário
das Artes Plásticas no Brasil, de Roberto Pontual. Faleceu em Fortaleza (CE), em 2010. (Fonte: arte
naif brasileira ardies).

JEAN PIERRE CHABLOZ
Lausanne, Suíça 1910 - Fortaleza CE 1984
Pintor, desenhista, crítico de arte, músico, professor e publicitário. Estudou na Escola de Belas Artes
de Genebra, Suíça (1929-33), na Academia de Belas-Artes de Florença (1933-36) e na Academia Real
de Belas-Artes de Milão (1936-38). Em 1940, por causa da guerra, transferiu-se para o Rio de Janeiro
com a família. Frequentou o núcleo artístico da Pensão Mauá. Expôs no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Em 1943, foi convidado a trabalhar em Fortaleza, na campanha da borracha, parte do esforço
de guerra. Expôs no 1º Salão de Abril e, em seguida, organizou uma mostra individual. Participou da
Associação Cultural Franco-Brasileira do Ceará e da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP).
Incentivou os artistas locais e publicou uma coluna cultural no jornal cearense, O Estado. Fez recitais
de violino e deu aulas de música. Em 1945, voltou ao Rio de Janeiro e expôs na Galeria Askanasy
com artistas cearenses, inclusive Chico da Silva, pintor que Chabloz descobriu e divulgou. Em 1948,
novamente em Fortaleza, participou do 4º Salão de Abril. Depois, partiu para a Europa e só retornou
a Fortaleza em 1960. Viveu em Niterói a partir de 1970. Faleceu em Fortaleza, em 1984, durante uma
estada na cidade. Seu acervo foi doado ao Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - MAUC
e à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. (Fonte: Secultarte).

J. SIQUEIRA

Pacatuba, CE 1917 – Fortaleza, CE 1997
João Maria Siqueira, desenhista, pintor, fotógrafo e cineasta-amador. Iniciou-se nas artes plásticas,
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desenhando retratos, ainda garoto, pelas mãos de seu tio Paulo Siqueira, em sua cidade natal. Em Fortaleza (CE), começou a frequentar os ateliês dos artistas Delfino Silva e Vicente Ávila, com os quais,
sob a liderança de Mário Baratta, ajudou a fundar o Centro Cultural de Belas Artes (CCBA), em 1941.
Participou do I Salão de Abril (CE), em 1943; do III Salão Cearense de Pintura (CE), em 1944; do I,
II e III Salões dos Independentes (CE), entre 1952 e 1954. Foi presidente, em exercício, da Sociedade
Cearense de Artes Plásticas (SCAP), em 1949, sendo reeleito em 1950. Como cineasta, realizou o
documentário “A Rede”, na década de 1950, iniciativa pioneira na cinematografia cearense. Ocupou
o cargo de diretor da Casa de Cultura Palácio da Luz, entre o período de 1975 a 1978. Faleceu em
Fortaleza (CE), em 1997. (Fonte: Mini Museu Firmeza).

JOSÉ TARCÍSIO

Fortaleza, CE 1941
Pintor, gravador, escultor, cenógrafo e figurinista. Iniciou sua formação em artes plásticas, em 1960.
Mudou-se para o Rio de Janeiro, em 1961, depois de ter conhecido Antônio Bandeira. Cursou, por
dois anos, o Curso Livre de Pintura, na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1971, é comissionado por
Walmir Ayala para ser um dos representantes brasileiros na VII Bienal de Paris. Em 1974, recebeu
o Prêmio de Viagem ao Exterior, no XXIII Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Em
1976, sua obra “Regando Pedras” é reproduzida em selo pela Empresa Correios e Telégrafos. De volta
a Fortaleza, em 1982, estabeleceu seu ateliê nos arredores do atual Centro Cultural Dragão do Mar.
Em 1990, recebeu homenagem no Museu de Arte da Universidade do Ceará-MAUC, com uma exposição retrospectiva, abrangendo 30 (trinta) anos de suas atividades artísticas. (Fonte: zetarcisioart).

KLEOMAN FONTENELE

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 Beviláqua. 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”.
(Fonte: Portal Kleoman e Jornal Diário do Nordeste 09.01.2007).

LIRA JURACI
Cajazeiras, PB 1925
É compositora, escritora e pintora. Em 1953, mudou-se com o marido e os filhos para Fortaleza, onde
reside até hoje. Possuidora de grande sensibilidade, desde cedo apresenta vocação para a música
e poesia, compondo várias letras e poemas. Em 1975, gravou um compacto com as suas principais
composições pela Multi Som, de São Paulo. Lançou a sua primeira obra literária, em 1988, intitulada
“Façanhas do Destino”, e em 2005, “Contos e Poesias”. As artes plásticas lhe deram o seu primeiro
prêmio em 1998. Expôs, em 1999, na I Bienal Multicultural de São Luiz e, no mesmo ano, no Salão
Sobral de Artes Plásticas, onde obteve o prêmio Revelação, na área da pintura. Ainda em 1999, participou do Salão de Artes Plásticas da Base Aérea de Fortaleza e, em 2000, realizou Exposição Individual, no Aeroporto Pinto Martins, e integrou a Exposição – Troféu Bárbara de Alencar, da Fundação
Cultural de Fortaleza. Em 2007, na XIV Salão Unifor Plástica, ganhou o Premio, na categoria pintura,
com o trabalho “Corações de Luto”, sendo contemplada com uma viagem para a Bienal de Veneza.
(Fonte: jornal de poesia e uni7setembro.edu).

MANO ALENCAR
Juazeiro do Norte, CE 1959
Poeta, compositor, desenhista, escultor, e artista plástico autodidata. Mostrou interesse pela arte
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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, 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.
(Fonte: Contemporarte e Jornal o Imparcial).

MARCOS JUSSIER

Juazeiro do Norte, CE 1942 – Fortaleza, CE 1998
Bacharel em Direito. Em 1975, recebeu Menção Honrosa no XXV Salão Municipal de Abril, na Galeria de Arte Antônio Bandeira. Em 2007, com a curadoria de Roberto Galvão, sua obra participou
da exposição coletiva “Juventude Dourada”, no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza.
Faleceu em Fortaleza (CE), em 1985. (Fonte: Revista do Instituto do Ceará e overmundo.com.br).

MATEUS
Fortaleza, CE 1943
Raimundo Mateus de Oliveira, pintor, desenhista, ilustrador, discípulo de Chabloz. Participou de
diversas edições anuais do Salão de Abril, entre 1971 à 1982. Recebeu a Medalha Zenon Barreto,
outorgada pela Câmara Municipal de Fortaleza, em 2013. (Fonte: Portal da História do Ceará e da
Câmara Municipal de Fortaleza).

NICE FIRMEZA
Aracati, CE 1921 – Fortaleza, CE 2013
Nice começou a pintar com orientação técnica em 1950, quando ingressou na Sociedade Cearense
de Artes Plásticas (SCAP). A partir de 1951, começou a participar de exposições em Fortaleza (CE),
depois seus trabalhos circularam em mostras no Brasil e na Europa. Nice não se contentou nas artes
plásticas, foi artista, também, nos saberes e artes da tradição popular, como doceira e bordadeira. Em
2007, foi nomeada Tesouro Vivo/Mestre da Cultura, pela Secretaria da Cultura do Ceará (SECULT).
Nas artes plásticas, destacou-se na arte naif, estilo de arte marcada pela simplicidade, e tornou-se
ícone da história das artes plásticas cearenses do século XX. Era casada com o artista plástico Estrigas.
Faleceu em Fortaleza (CE), em 2013. (Fonte: minimuseufirmeza).

OSWALDO GOELDI
Rio de Janeiro, 1895 – 1961
Desenhista, ilustrador, gravador e professor brasileiro. Filho do cientista suíço, Emilio Augusto Goeldi. Com apenas um ano de idade, sua família mudou-se para Belém (PA), onde viveram até 1902,
transferindo-se para Berna, Suíça. Aos 20 anos, ingressou no curso de engenharia da Escola Politécnica, em Zurique, mas não o conclui. Em 1917, estudou na Ecole des Arts et Métiers (Escola de Artes
e Ofícios), em Genebra, porém decepcionado com o curso, abandona e passa a ter aulas no ateliê dos
artistas Serge Pahnnke e Henri van Muyden. No mesmo ano, realizou a primeira exposição individual, em Berna, na Galeria Wyss, quando conhece a obra de Alfred Kubin, sua grande influência
artística, com quem se corresponde por vários anos. Em 1919, fixou-se no Rio de Janeiro, trabalhando
como ilustrador nas revistas “Para Todos” e “Ilustração Brasileira”. Dois anos depois, realizou sua primeira individual no Brasil, no Liceu de Artes e Ofícios, carioca. Em 1923, iniciou seu aprendizado em
xilogravura, com Ricciardo Bampi, em Niterói. Na década de 1930, lançou o álbum “Dez Gravuras
em Madeira”, com introdução do poeta Manuel Bandeira.
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Ilustra o livro “Cobra Norato”, de Raul Bopp (1898 - 1984), publicado em 1937, com suas primeiras
xilogravuras coloridas. Em 1941, trabalhou na ilustração das Obras Completas de Dostoievski, publicadas pela Editora José Olympio. Em 1955, iniciou a carreira de professor, na Escola Nacional de
Belas Artes - ENBA, no Rio de Janeiro, onde abriu uma oficina de xilogravura. Em 1995, o Centro
Cultural Banco do Brasil realizou exposição comemorativa do centenário do seu nascimento, no Rio
de Janeiro. Realizou exposições individuais no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Salvador, Berna (Suíça), Paris (França) e Santiago (Chile). Faleceu no Rio de Janeiro (RJ), em 1961. (Fonte: Wikipédia).

OTACÍLIO DE AZEVEDO
Redenção, CE 1892 – Fortaleza, CE 1978
Foi pintor, desenhista e poeta membro da Academia Cearense de Letras e fundador da Sociedade
Brasileira dos Amigos da Astronomia. Nasceu na zona rural de Redenção e foi morar em Fortaleza,
em 1941, aos 14 anos. Começou nas artes plásticas, como pintor de tabuletas de cinemas e de letreiros
de lojas para tornar-se, com o passar do tempo, um dos grandes paisagistas do Ceará. Trabalhou na
loja Fotografia N. Olsen, onde teve oportunidade de conhecer artistas plásticos e escritores cearenses
da época, como Ramos Cotoco, Gérson Faria, Clóvis Costa, Paula Barros, Herman Lima, Quintino
Cunha e muitos outros. A partir de então, começou a desenvolver suas habilidades, como pintor e
poeta. Participou, juntamente com outros nomes cearenses, do Salão Regional, realizado em Fortaleza, no ano de 1924. Fundou, em 1934, com Gérson Faria, Pretextato Bezerra e Clóvis Costa, o
primeiro ateliê de pintura na cidade. Figurou como sócio fundador do Centro Cultural de Belas Artes
(CCBA), que se tornou a Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), chegando a ser eleito vice-presidente. Participou dos I, II e III Salões Cearenses de Pintura (Fortaleza – 1941, 1942 e 1944) e
de vários “Salões de Abril”. Além de paisagista, Otacílio de Azevedo era grande retratista, sendo de
sua autoria muitos dos retratos dos governadores do Estado do Ceará, que se encontram expostos no
Palácio do Governo. É autor da obra “Fortaleza Descalça”, na qual apresenta de modo interessante e
bem humorado, traços biográficos dos artistas e escritores com quem conviveu. Faleceu em Fortaleza
(CE), em 2010. (Fonte: Wikipédia).

PABLO PICASSO

Málaga, Espanha 1881 – Mougins, França 1973
Destacou-se em diversas áreas das artes plásticas: pintura, escultura, artes gráfica e cerâmica. É considerado um dos mais importantes artistas plásticos do século XX. Era filho de um pintor e professor
de desenho, José Ruiz Blasco. Fez seus estudos na cidade de Barcelona, porém, trabalhou principalmente na França. Seu talento para o desenho e artes plásticas foi observado desde sua infância. Suas
obras podem ser divididas em várias fases, de acordo com a valorização de certas cores. A fase Azul
(1901-1904) foi o período em que predominaram os tons de azul; Picasso pintou a solidão, a morte
e o abandono. Na Fase Rosa (1905-1907), há abundância de tons de rosa e vermelho, caracterizada
pelos acrobatas, dançarinos, arlequins e artistas de circo. Recebeu influência do artista Cézanne e
desenvolveu o estilo artístico conhecido como cubismo. O marco inicial deste período foi à obra
Les Demoiselles d’Avignon (1907), cuja característica principal é a decomposição da realidade humana. Em 1937, no auge da Guerra Civil Espanhola (1936-1939), pintou seu mural mais conhecido:
“Guernica”. Esta obra pertence ao expressionismo e mostra a violência e o massacre sofridos pela
população da cidade de Guernica. Na década de 1940, voltou ao passado e pintou diversos quadros,
retomando as temáticas do início de sua carreira. Neste período, passou a dedicar-se a outras áreas
das artes plásticas: escultura, gravação e cerâmica. Já na década de 1960, começou a pintar obras de
artes de outros artistas famosos: “O Almoço Sobre a Relva”, de Manet e “As Meninas”, do artista
plástico Velázquez, são exemplos deste período. Em 1968, aos 87 anos, produziu em sete meses, uma
série de 347 gravuras, retomando momentos da juventude. Nesta última fase de sua vida, abordou as
seguintes temáticas: a alegria do circo, o teatro, as tradicionais touradas e muitas passagens marcadas
pelo erotismo. Morreu em 1973, numa região perto de Cannes, na França. (Fonte: suapesquisa.com)
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RAIMUNDO GARCIA DE ARAÚJO
Maranguape, CE –1915
Raimundo Garcia de Araujo, o Garcia, teve seu primeiro contato nas artes plásticas, como ajudante
de J. Carvalho, num período em 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, quando se deu o histórico encontro com o Mário Baratta,
que é atraído para o recinto, após admirar o quadro de Garcia; a partir daí, juntamente com outros
artistas do 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 de 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 e 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. Em 1990,
sentiu-se inspirado à retomada da fase artística, com a elaboração do quadro Nandiara. Em 1992, integrou o grupo de 21 artistas cearenses 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).
(Fonte: blog Raimundo Garcia).

RUBENS DE AZEVEDO
Fortaleza, CE 1921 – 2008
Filho do pintor e poeta Otacílio de Azevedo. Rubens de Azevedo foi um homem profundamente versátil: Professor de Geografia, História, Cartografia, Paleontologia e Artes Plásticas, além de jornalista
e contista. Porém, a ciência sempre foi sua grande paixão, sobretudo a Astronomia, à qual se dedicou
muito em seus estudos. É considerado um dos maiores astrônomos cearenses. Desde muito cedo,
dedicou-se à observação dos astros, particularmente a lua. Foi autor de vários livros sobre astronomia
e artes, como Uma viagem sideral (1949), O Desenho sem Mestre (1954), Selene, a lua ao alcance
de todos (1959), Na era da Astronáutica (1967) e O Homem descobre o mundo (1981), entre outras
obras. Ainda menino, recebeu de sua mãe as primeiras noções de desenho e, com o pai, aprendeu a
pintar aquarelas. Fundou, em 1939, a Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema; posteriormente,
em 1947, fundou a primeira sociedade de estudos de astronomia do Brasil, a Sociedade Brasileira dos
Amigos da Astronomia (SBAA). Foi fundador, ainda, em 1941, da Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Realizou, em 1948, a primeira Carta da Lua, cujo original se encontra hoje no Museu Nacional
de Astronomia, no Rio de Janeiro. Em 1953, transferiu residência para São Paulo, onde desempenhou
cargos relativos às suas habilidades pedagógicas e artísticas. Filiado à Associação Paulista de Belas
Artes, organizou na Galeria Prestes Maia, o Primeiro Salão Cearense de Artes Plásticas em São Paulo,
do qual fizeram parte todos os artistas cearenses representativos da época. De volta ao Ceará, faleceu
em Fortaleza, em 2008. (Fonte: onordeste.com)

SERGIO PINHEIRO
Jaguaribe CE 1949
Francisco Sérgio Sales Pinheiro, pintor, desenhista, escultor e gravador. Inicia a carreira artística
como pintor autodidata. No final dos anos 60, estuda com Zenon Barreto. Em 1970, viaja para o Rio
de Janeiro, onde estuda comunicação visual com Frederico Morais e Aloísio Carvão, no Museu de
Arte Moderna - MAM/RJ. Neste mesmo ano, realiza sua primeira exposição individual, na Galeria
Magrella, em Fortaleza, Ceará. Entre 1979 e 1983, como bolsista do governo francês, reside em Paris,
onde faz licenciatura em artes plásticas e, sob a direção de Frank Popper, apresenta tese de mestrado
sobre arte abstrata, ambas na Universidade de Paris VIII. Em 1981, vence o concurso para a realização
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do cartão de Natal para o Crous, de Paris, França. (Fonte: catálogodasartes.com)

SINHÁ DE AMORA
Lavras da Mangabeira, CE 1906 – Rio de Janeiro, RJ 2002
Pintora. Mudou-se para o Rio de Janeiro, em 1933, onde estudou desenho e pintura na Escola Nacional de Belas Artes, de 1933 a 1938. Começou a expor em 1942, no salão nobre do Palace Hotel do Rio
de Janeiro, onde fez a sua primeira individual; expôs, depois, em Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília
e Niterói, Valparaíso no Chile, tendo realizado, igualmente, uma exposição em Lisboa, na “Casa das
Beiras”, a convite da Embaixada do Brasil, em Portugal. Em 1949, transferiu-se para Florença, na
Itália, onde residiu por um ano, quando se graduou pela Academia de Belas Artes de Florença, ali
tendo cursado também a Universidade de Estudos de Línguas e Artes e no Centro di Cultura per
Stranieri, obtendo, na cadeira de História da Arte, o primeiro lugar. Em 1963, esteve novamente na
Europa, em viagem de pesquisa estética, estudando a origem da escola impressionista, no Museu Jean
de Paume, em Paris, cidade para a qual regressou em 1976, para realizar curso de aprimoramento em
língua francesa, viajando depois para o Japão e países do Oriente Médio, em 1977. Em 1967, cursou
na “Academie de La Grande Chaumiére”, em Paris, conhecida nacional e internacionalmente pela
suntuosidade dos seus quadros. Recebeu várias premiações entre as quais se destacam: Medalha de
Honra, no Salão de Abril (Fortaleza, 1955), Medalha de Prata no Salão Metropolitano e Medalha de
Ouro no Salão de Maio da Sociedade Brasileira de Belas Artes (Rio de Janeiro – RJ 1972), Medalha de
Prata no Salão Paulista de Belas Artes (São Paulo – SP 1973), Medalha Leonardo da Vinci, na Academia Brasileira de Belas Artes (Rio de Janeiro – RJ 1976), Medalha José de Alencar, do Governo do Ceará (Fortaleza – CE 1977), a Comenda de Grande Oficial da Ordem do Mérito das Belas Artes (1977),
Troféu Sereia de Ouro, do Grupo Édson Queiroz (Fortaleza – CE 1992). Foi homenageada, também,
pela Fundação Cultural de Fortaleza, com a placa de prata do Mérito Cultural (1994). É Membro da
Academia Brasileira de Belas Artes (acadêmica emérita) e é citada nos livros “A Função do Inconsciente nas Artes Plásticas”, de H. Pereira da Silva, no “Dicionário de Artes Plásticas do MEC”, de Carlos Cavalcante, e na “Pintura Brasileira Contemporânea” de João Medeiros, dentre outros. Faleceu no
Rio de Janeiro (RJ), em 2002. (Fonte: Dimas Macedo blog, Portal da História o Ceará).

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. (Fonte: Brasil Artes Enciclopédia e blog Granja Ceará).

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.
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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. Faleceu
em São Paulo (SP), em 1973. (Fonte: E-Biografias).

VANDO FIGUEIRÊDO
Fortaleza, CE 1952
Desenhista, pintor, gravurista, escultor e professor de desenho e pintura. É diplomado através do
curso de desenho e pintura ministrado por Raul de La Nuez, licenciado pelo Instituto Superior de
Arte de Cuba. Realizou várias exposições individuais e coletivas no Brasil, e no exterior em Portugal, Espanha (nesse país obteve duas Menções Honrosas, no Salão Internacional de Arte de Cangas),
França, Chile, Argentina, Dinamarca e Itália. (Fonte: Portal Festival7e Vando Figueiredo).

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 os 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. Não realizou a viagem à 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. Faleceu no Rio de Janeiro (RJ), 1941. (Fonte: Coleção Oboé Financeira - Artes
Plásticas e Portal Crato.org).

V LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

OBOE_CATALOGO_PROVA 61

- 61

17/02/17 16:10

FERNANDO MONTENEGRO CASTELO & DANIELA DE SOUZA CASTELO
LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS

EDITAL N°: 001/2017
LEILÃO DE OBRAS DE ARTE PERTENCENTES A MASSA FALIDA OBOÉ FORMADA PELO PATRIMÔNIO DE OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
(CNPJ 35.222.09010001-40), OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A. (CNPJ 01.432.68810001-41), OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TITULAS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 01.581.283/0001-75), OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.
(CNPJ 23.533.89610001-70), CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ (CNPJ 09.135.516/000118), ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. (CNPJ 09.127.49110001-00), 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 02.077.22210001-38).
DAS 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 março de
2017, no horário de 9:00hs às 19:00hs, de segunda à sexta e aos sábados de 09:00hs às 12:00hs,
no Avenida Shopping e Office, Piso L3, Loja 337, localizado na Av. Dom Luis, n° 300, Aldeota,
Fortaleza/CE, e serão leiloadas no Shopping Dei Paseo, Piso L3, Sala de Cinema, situado na Avenida Santos Dumont, n° 3131, Aldeota, nesta Capital, no dia 28 de março de 2017, às 18h3Omin. Os lotes que porventura não forem adquiridos na data supra permanecerão disponíveis para
a visitação no mesmo local e horário, podendo ser arrematados, ressalte-se sem redução de valores, por meio de lances virtuais (www.montenegroleiloes.com.br) até 31.03.2017, 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.
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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 4° (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 n° 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. No que tange a modalidade presencial, tal cadastro poderá ser realizado no período da visitação e no dia do leilão até às 18 (dezoito) horas.
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, vedado, 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
R u a A d e m a r P a u l a , 1 0 0 0 – B a i r r o : E s p l a n a da d o C a s t e l ã o – C E P : 6 0 .
8 6 7 - 6 4 0 F o r t a l e za / C E ( 1 9 / 0 9 / 2 0 1 6 ) ( 8 5 ) 3 0 6 6 - 8 2 8 2 F a x : ( 8 5 ) 3 0 6 6 - 8 2 6 2
site:www.montenegroleiloes.com.br
pag.:2

V LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

OBOE_CATALOGO_PROVA 63

- 63

17/02/17 16:10

(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.° do dec. 21.981/32). No caso do pagamento em cheque o mesmo estará sujeito a ser inserido 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. 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

O lote será liberado a partir das 09:00hs do dia 31.03.2017, no mesmo local de exposição das obras,
condicionada a confirmação da quitação do(s) lote(s) arrematado(s), feita diaramente ao arrematante ou procurador legal, após o que será de exclusiva responsabilidade do arrematante os cuidados
para a sua conservação. O prazo para retirada finda em 07.04.2017 às 17:00 hs, 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 qualque outro responsável que não seja o arrematante. Ressalta-se que a retirada das obras arrematadas ocorrerá no período acima mencionado apenas de segunda à sexta-feira, das 09:00hs à 17:00hs.
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.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ESTE LEILÃO ESTÁ AMPARADO PELO DEC. 21.981/32, com redação que lhe foi dada pelo Dec.
Lei n° 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, março de 2017,
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Fortaleza, 28 de março de 2017

Imagem meramente ilustrativa
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