
Alex Milesi
Título da Obra: sonetto

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

As linhas do arame em coletividade, com um leve brilho 
da luz solar, formam linhas destoadas de uma partitura  
irregular. A folha presa lembra uma nota musical no 
aguardo de outras para formar um sonetto com um 
leve allegro maestoso (“alegre majestoso”) na  cadência 
musical, com linhas entrelaçadas finalizando a cadência 
lentamente em presto.

Currículo Artístico

Músico, publicitário, web designer, fotógrafo. Alex Milesi 
sempre teve sede de conhecimento. Em sua trajetória, 
permanece a inquietação e o fascínio em descobrir 
sempre novas possibilidades. Foi na fotografia que 
descobriu sua grande paixão,  na qual ele canaliza seu 
talento na busca da melhor imagem.

Fotógrafo profissional há mais de cinco anos em Caxias 

do Sul, Alex Milesi mantém um relacionamento de 
cultura com outros estados do Brasil através de cursos e 
de sua contribuição como colunista das maiores revistas 
fotográficas do Brasil, dentre elas: Fotografe Melhor, 
Técnica & Prática, Photos, Photo Magazine e FHOX.

Formado pela Universidade de Caxias do Sul – UCS em 
Fotografia, Alex sempre procura manter-se atualizado e 
a par dos novos olhares e manifestações culturais dos 
diferentes grupos étnicos presentes em nosso estado. 
Trabalha como diretor de fotografia e de edição na 
produção de vídeos e realiza exposições fotográficas. A 
última exposição, “Abstrato Contemporâneo”, foi exposta 
em diversos espaços de Caxias do Sul, São Paulo e 
Lisboa, em Portugal.

Alex Milesi
Título da Obra: sonetto



GuilherMe Nerd
Título da Obra: Coletividade

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

Baseado no conceito da coletividade, a obra expressa a 
personalidade coletiva identificada naquilo em que se 
acredita encontrar uma manifestação pura e exclusiva 
de individualidade. 

Currículo Artístico

Guilherme Nerd, como é conhecido, nasceu em Caxias 
do Sul e já rodou o Brasil com suas obras, expondo-as 
tanto em eventos de Grafite quanto em Galerias de Arte, 
sendo algumas a céu aberto. Tem como carreira paralela 
o design.

GuilherMe Nerd
Título da Obra: Coletividade



MAdiA BerTOluCCi
Título da Obra: Conversas do Cotidiano

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

As pessoas são a coletividade. Nas entrelinhas da obra, 
manifesta-se o cotidiano de um povo que mostra seus 
conhecimentos e suas dúvidas e dialoga,ora ouvindo, 
ora rindo. A proposta é mostrar que nas palavras a vida 
floresce.

Currículo Artístico

Madia Boscardin Bertolucci, artista caxiense, formada 
pela Universidade de Caxias do Sul – UCS,  sempre esteve 
envolvida com as artes plásticas. É sócia fundadora do 
NAVI - Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul, desde 
1988.

Trabalhou com várias técnicas, como: pastel seco, gravura, 
aquarela, litografia, xilografia entre outros. Mas foi com a 
pintura acrílica que se identificou verdadeiramente.  

Madia lançou, em 2009, seu livro “Passagem Permanen-
te”. Além de já ter participado de salões e de exposições 
coletivas e individuais, compõe o coletivo de artistas 
005arte.

MAdiA BerTOluCCi
Título da Obra: Conversas do Cotidiano



MATiAs luCeNA
Título da Obra: Cada rosto é uma história

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

O artista, que utiliza em seu cotidiano o transporte público, 
representa por meio de personagens, em sua obra, 
as pessoas que encontra no ônibus. No traço caricato, 
flertando com os indiecomics e com os quadrinhos de 
humor, Matias encontrou o material para expor sua 
ideia de coletividade na forma de ilustração, refletindo 
o elemento da rotina que mais o encanta: imaginar a 
história dos sujeitos – apressados, contemplativos, 
curiosos divertidos, surpreendentes – que passam pelo 
seu trajeto. 

Quanto à forma textual, a opção é pela simplicidade. A 
proximidade com as rimas do hip hop fortalece o aspecto 
urbano que perpassa a obra. A referência às cores 
do impressionismo, escola que em boa parte de sua 
produção reflete acerca desenvolvimento das cidades, 
evidencia uma preferência do artista e garante um 
resultado esteticamente interessante.  

Currículo Artístico:

Matias Lucena nasceu em Caxias do Sul, em 1984. 
Formou-se em Publicidade e Propaganda pela Universi-
dade de Caxias do Sul. 

Juntamente com a curadoria de Mona Carvalho, realizou 
duas exposições: Cabeça de Motor em 2008 e BADASS 
em 2010, ambas com boa repercussão na imprensa. 
Sua monografia trata de quadrinhos underground,  a 
maior referência de seu trabalho, juntamente com arte 
moderna, música, cinema e cultura pop. 

MATiAs luCeNA
Título da Obra: Cada rosto é uma história



MiriAN GAzOlA
Título da Obra: eu, Tu, ele

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

Mirian Gazola articula, em sua atividade recente, 
imagens de gatos, que representam pessoas e falam 
por elas, a suas propostas artísticas. Se um gato 
solitário não seria o suficiente para estabelecer o diálogo 
suscitado pela obra, é na relação entre as partes que se 
manifesta a arte de Eu, Tu, Ele. Próximos uns aos outros, 
em harmonia, trocando experiências: é dessa forma que 
se permite a leitura dos gatos da artista como modelos 
de universalização do humano, em um jogo que leva em 
consideração a conduta individual face à Coletividade.

Currículo Artístico:

Mirian Gazola nasceu em Porto Alegre e desde muito 
cedo vivencia a arte através dos estudos da música 
instrumental, da dança e do canto. O forte interesse 
pelas artes visuais, principalmente por desenhos e 
personagens de histórias em quadrinhos, impulsionam 
suas criações plásticas.  

É criadora da coleção “Gatos Gays: Uma Metáfora sobre 
as Diferenças”. 

MiriAN GAzOlA
Título da Obra: eu, Tu, ele



NANA COrTe
Título da Obra: sem título

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

Caminhos que se cruzam e que não se cruzam.

Não tem chegada nem partida.

Caminho cinza, caminho laranja.

Apenas caminhos.

Currículo Artístico

Nana Corte é artista plástica e já realizou diversas 
exposições em Porto Alegre, Caxias do Sul e região. 
Graduada em História, teve sua formação artística no 
Ateliê Livre de Porto Alegre e no Torreão, com orientação 
de Jailton Moreira. Em 2009 participou de curso com 
Charles Watson. 

Realizou a exposição Materia Mundi, na Casa da Cultura 
de Caxias do Sul e foi co-curadora da Coleção Vicinal da 
7ª Bienal do Mercosul, organizada por Gonzalo Pedraza. 
Em 2010 publicou “Eu vou conseguir ficar na aula”, com 
ilustrações de Adão Iturrusgarai, pela editora Modelo de 
Nuvem.

NANA COrTe
Título da Obra: sem título



NATAliA BiANChi
Título da Obra: Junte-se a nós

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 
do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 

participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

Junte-se a nós é  um “retrato-convite”. Espaço de unidade, 
convite a igualdade. O coletivo pode ser entendido  como 
um espaço/tempo de todos. Cada um com suas diferenças, 
vivendo e convivendo de forma harmoniosa. Não importa 
o local ou o tempo em que algo esteja acontecendo, 
onde houver respeito às diferenças e à união, haverá a 
coletividade em seu sentido mais nobre.  

“Coletivo
Onde vidas se encontram
Histórias se cruzam
Espaço ambulante
De diferentes em igualdade
Tempo flutuante
Unidade”

Currículo Artístico

Natalia Bianchi nasceu na década de 80 na cidade de 
Caxias do Sul. Desde muito cedo teve contato com papel, 
lápis e tintas. Com o costume de desenhar pelas paredes 

de casa, Natalia gastava blocos e blocos fazendo desenhos 
e pinturas. Com uma vó costureira, desenhos de corpos 
femininos e roupas foram seus primeiros traços.  

Optou pelo curso de Educação Artística na Universidade de 
Caxias do Sul e após concluir sua graduação decidiu entrar 
para o curso de Pós-Graduação em Poéticas Visuais pela 
FEEVALE. Desde então se dedica à produção artística de 
forma mais intensa e profunda.

A maioria das produções de Natalia Bianchi, nas quais 
procurou aprofundar questões íntimas e diretamete rela-
cionadas à sua percepção visual peculiar, é baseadas em 
suas trajetórias e vivências.

Natalia é portadora de Acromatopsia - deficiência visual 
que acarreta a completa ausência da percepção das  cores. 
Cores? Sim! As cores, para Natalia, configuram-se como 
milhares de tons de cinza, percepção que se manifesta em 
sua obra.

NATAliA BiANChi
Título da Obra: Junte-se a nós



rAFAel dAMBrOs
Título da Obra: POP

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

Da Pop Art, com seus traços e cores vivas e com sua 
ideologia, vinculada a um projeto de popularização da arte, 
Rafael Dambros buscou a inspiração para desenvolver sua 
obra, intitulada POP. As histórias em quadrinhos, dirigidas 
a um público amplo e variado, constituem fonte valiosa 
para seu trabalho. A discussão acerca da importância da 
coletividade perpassa também a técnica utilizada para o 
desenvolvimento de seu projeto. Empregando o pontilhismo 
para a criação de formas, o artista evidencia a necessidade de 
um conjunto – os pontos separadamente seriam desprovidos 
da capacidade de criar sentidos – para a efetivação do 
acontecimento artístico, do qual a recepção por parte do 
público é etapa fundamental. As cores de POP, primárias 
em sua maioria, permitem, quando unidas ou aproximadas, 
a criação de outras cores – frutos da reorganização de um 
coletivo. Por meio da pintura com tinta acrílica, o trabalho 
com pontilhismo foi feito em sobreposição a uma base de 
cor específica. Os pontos são de cores diferentes da do 
fundo, o que, a certa distância, causa uma ilusão de ótica 
com uma alteração da cor original.

A ideia para esta obra surge de um momento fotográfico. 
Mais especificamente, de um grupo de amigos posando 
para uma foto. Personalidades diferentes de um conjunto 
social que se agrupam para serem eternizados em um mo-
mento. Representantes de um grande coletivo, e ao mesmo 
tempo, de pequenos coletivos.

Currículo Artístico

Rafael H. Dambros já expôs em diversos locais da sua ci-
dade natal, Caxias do Sul, participando de exposições cole-
tivas, as “Panorâmicas da Arte” , e individuais, em cafés e 
shoppings da cidade. 

Além de suas telas a óleo, desenvolve diversas técnicas de 
desenho. Destacam-se seus projetos em que utiliza cane-
tas esferográficas, trabalho que desenvolve seriamente há 
cinco anos e que exibiu, com grande receptividade, no ano 
de 2006, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por meio da 
exposição “Efeitos”.  

Em Caxias do Sul, em 2011, realizou, em parceria com a 
curadoria de Mona Carvalho, a exposição “Olhos nos Olhos” 
com a técnica do nanquin aguado. De 2003 a 2005 trabalhou 
com histórias em quadrinhos juntamente com o grupo 
Stigmahq em Caxias do Sul.  Participou da Festa da Uva 
com a temática “A alegria de estarmos juntos”,  pintando 
um grande mural em parceira com Thiago Danielli, com 
o qual pintou mais três murais pela cidade, dois deles no 
Hospital Geral, na área de oncologia adulta e pediátrica. 
De 2006 a 2008, trabalhou na ONG SerCidadão, do Rio de 
Janeiro, desenvolvendo um trabalho de Artes dentro do 
Museu da República, que inclui a exposição “Patrimônio”, e 
no Recordatório, com a exposição “Estampa de cada Rosto”. 

 Trabalhou como Pintor de Arte e Assistente de Produção de 
Arte na rede Record de Rádio e Televisão, atuando em di-
versos programas, como nas novelas “Mutantes”, “Chamas 
da Vida” e “Poder Paralelo” e nas minisséries “A Lei e o 
Crime” , “A história de Esther”, “Sansão e Dalila”, “Rei 
Davi” e “Balacobaco”.

rAFAel dAMBrOs
Título da Obra: POP



CrisTiANe MArCANTe
Título da Obra: somos o Todo

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

Individualismo em alta. Amor e coletividade em baixa.

Falta de consideração, solidariedade, boas maneiras e 
gentilezas.

Onde está a educação que se perdeu no vento?

Precisamos da cartola e da varinha para reaprender as 
palavras “mágicas”: por favor, com licença, muito obrigada?

Vagas de deficientes e idosos ocupadas por pessoas sem as 
devidas credenciais. Sinais de trânsito, paradas obrigatórias 
e acentos preferenciais não são respeitados. Onde estão os 
direitos, o respeito e o espírito de coletividade?

Interagindo em sociedade não somos “eu”. Somos “nós”! É 
primordial lembrarmos que somos um todo, dependentes 
uns dos outros. Cultivar o respeito e a boa educação 
e disseminar valores positivos é fundamental para a 
consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária.

A minha postura inserida no coletivo assim se traduz: “se 
não existisse eu, não existiria este nós, que há entre nós só 
por sua causa!” 

Currículo Artístico

Nascida em Nova Pádua (RS), Cristiane Marcante iniciou a 
carreira artística na adolescência. O bucólico local serviu 
de inspiração para seus primeiros contatos com o guache 
e o nanquim, passando depois pelo lápis de cor e o giz de 
cera, marco inicial de novos instrumentos de integração 
da artista com as artes. O traço figurinista mesclado ao 
cubista, tingido com as cores da pop arte, revelam o caráter 
envolvente de sua personalidade, sem deixar de lado a 
sutileza cromática. Seus personagens habitam cenários do 
cotidiano, expressando situações de emoção que cativam 
o espectador pela mistura harmônica de linhas, cores e 
formas. Dotada de uma criatividade insaciável, materializou 
o sonho de expressar seus sentimentos colorindo a vida das 
pessoas.

Frequentando cursos profissionalizantes, aprimorou e 
desenvolveu técnicas particulares, passando a ter contato 
direto com o público através de exposições individuais 
e coletivas, presença em galerias e projetos artísticos 
comunitários. Nome hoje reconhecido no universo das 
artes recebeu premiações em salões internacionais. Possui 
obras em acervos do Canadá, Itália, Estados Unidos e África.

CrisTiANe MArCANTe
Título da Obra: somos o Todo



ViCTOr huGO POrTO
Título da Obra: Carona na Bicicleta

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos

3ª edição



Apoiadores:

epropaganda.org
ESPORTE. MÚSICA. GASTRONOMIA

Projeto

CirCulAçãO da ArTe
arte ao alcance de todos
3ª edição

O projeto Circulação da Arte: arte ao alcance de 
todos proporciona à cidade um maior contato 
com a arte. O intuito é de oportunizar, a todas 
as classes sociais, o acesso às artes visuais de 
uma forma inovadora, rompendo com a barreira 
constituída pelo difícil acesso aos museus ou 
aos centros culturais das cidades.

Essa circulação ocorrerá por meio de expo-
sições de arte em diversos espaços culturais 
e de exibição de reproduções das obras em  
busdoors - adesivos especiais nas janelas de 
50 ônibus da cidade de Caxias do Sul, além de 
distribuição do material do projeto nas escolas 

do município de Caxias do Sul e do estado do RS. 

Em sua terceira edição, o projeto conta com a 
participação de Alex Milesi, Guilherme Borges 
(Nerd), Madia Bertolucci, Matias Lucena, Mirian 
Gazola, Nana Corte, Natalia Bianchi, Rafael 
Dambros, Victor Hugo Porto, juntamente com 
as realizadoras do projeto, Cristiane Marcante 
em parceria com a Curadoria Independente de 
Mona Carvalho.

Quem patrocina esse projeto é a VISATE por 
meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

realização: Financiamento: Patrocínio: 

Pintura acrílica sobre tela, com cores tropicais, mostran-
do o transporte coletivo em uma alegoria com bicicletas, 
em um ambiente natural,  livre de poluição.

Currículo Artístico

Caxiense e apaixonado pelo desenho desde criança, 
Victor Hugo Porto começou a trabalhar como auxiliar 
de vitrinista aos 13 anos de idade, daí por diante não 
parou mais de pesquisar e estudar arte. Frequentou 
como ouvinte a Escola de belas Artes de Caxias do Sul, 
participou de vários concursos de vitrinas e obteve várias 
vezes o 1º lugar.  Montou uma agência de propagandas 
visuais, que se chamava Decorações Victor, e aos 20 
anos passou a se dedicar à pintura artística. Nesses 
anos de trabalho, estudou as técnicas empregadas 
no uso de diversos materiais, como: pastel seco, tinta 

acrílica, óleo, carvão e técnicas mistas. Cursou a Escola 
Internacional Gráfica de Veneza, onde fez curso de 
Gravura, e permaneceu por seis meses na Itália, onde se 
localiza a maior parte do seu acervo, pintando e fazendo 
esculturas. Hoje trabalha em Caxias do Sul  e divide seu 
tempo entre a pintura e os workshops de desenho (e de 
outras técnicas) que ministra.  Passa 4 meses por ano na 
Itália, pintando e fazendo exposições.

ViCTOr huGO POrTO
Título da Obra: Carona na Bicicleta


