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O CONGRESSO

OS PALESTRANTES

HISTÓRIA DA TV ARTEDESIGN

CONCEITO ARTEDESIGN

DESIGN E ARTE.
MUNDOS OPOSTOS?



A TV ARTEDESIGN surgiu da vontade de mostrar ao Brasil os 
Brasis que ele desconhece, sem limites geográficos. Dessa forma, 
o ambiente virtual se mostrou ideal para a realização do sonho de 
exaltar a ARTEDESIGN nacional, e fazer acontecer o 1º Congresso 
da ARTEDESIGN Brasileira - o CADB.

A visão mais abrangente do projeto pretende construir um arcabouço 
sólido para que os artistas possam estudar, ensinar e interagir com 
os tantos personagens no cenário artístico - curadores, críticos,  
colecionadores, influências criativas e o público. 

O congresso
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Me chamo Denise Mucci, grande entusiasta pela cultura nacional e 
uma das idealizadoras da TV ARTEDESIGN. Há mais de cinco anos me 
dedico há uma minuciosa pesquisa de campo pelo país, com o intuito de 
entender o Brasil pelos olhos dos seus personagens mais originais.

Entrevistas, fotografias, conversas francas e diretas tornaram possível 
entender para qual direção era preciso seguir.

FOI PRECISO 
ENFRENTAR 

ALGUMAS 
BARREIRAS.

É importante que você conheça 
o motivo da criação do CADB.

Toda viagem me trazia novas visões de 
mundo, relatos - ora de sucesso, ora de 
dificuldade - que em determinado ponto 
acabavam por convergir em dois pontos 
altos. A primeira apontava a dificuldade dos 
artistas interagirem, e a segunda se tratava 
da dificuldade de obter visibilidade fora do 
eixo Rio-São Paulo.



A bagagem de todo esse processo de pesquisa e redescobrimento do 

Brasil tornou possível entender como deveria ser a TV ARTEDESIGN, 

e foi aí que a necessidade do primeiro congresso se fez presente. Os 

artistas querem e precisam falar da arte, do mercado, e de como articular 

suas trajetórias com os desdobramentos desse mercado.

A realização de um congresso presencial seria extremamente caro, por 

isso o ambiente virtual se transformou na ferramenta capaz de fazer o 

projeto acontecer. 

Artistas, suas trajetórias e processos criativos. Críticos, curadores e 

argumentação sobre o mercado da arte. Tudo isso, no conforto da sua 

casa em um evento inovador pela cultura nacional.

A internet será o
ambiente para
mais de 

palestras de puro
conteúdo.
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O Congresso acontecerá na última semana de 
outubro, do dia 24/10 ao dia 30/10 - sete dias de 

pura informação!

99$
Free website for you

299$
Unlimited website creaSupport for you 24/7

Creative ideas and support

Free calls for one year

Basta acessar a sala online  para assistir as 
palestras. Os horários de cada uma serão 
divulgados previamente. São de 3 a 4 palestras 
por dia.

Essas palestras, lotadas de conteúdo relevante, 
focado e organizado, formarão um material 
riquíssimo para consulta, estudo e pesquisa -  um 
verdadeiro referencial. 

ATEN
ÇÃO

Se você já sabe que não poderá assistir às 
palestras na última semana de outubro, ou 
quer ter toda essa informação de valor ao 
seu alcance quando bem entender, fique 
tranquilo. A gente tem o ACESSO OURO 
CADB. 

Durante a semana de 24 à 30/10, a exibição 
é gratuita. Após esse período, o material 
ficará disponível para compra por tempo 
determinado. 
Recebas as informações de compra pela 
fanpage do CADB, clicando aqui.
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As palestras 
em Mp3.

Acesso a uma 
comunidade vip do 

CADB, em que os 
palestrantes farão 

parte.

25 visões 
sobre o 
artista.

25 teasers.

Um mapa mental 
que vai te ajudar a 
organizar todo esse 
material de estudo.

25 
transcrições 
de todo o 
Congresso 
em PDF.

No acesso Ouro, além das palestras 
gravadas, você também receberá:
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O Congresso vale R$ 997,00 + 25 teasers (R$ 390,00) + 
25 transcrições (R$260,00) + 25 vídeos da visões (R$ 390,00) + 25 
áudios em mp3 (R$ 260,00) + mapa mental (R$ 100,00),
no total de R$ 2.397,00.

Valor promocional de 03 à 09 de outubro, até a meia noite, é de 
R$ 697,00. Mais de 30% de desconto! Todos os produtos: teasers, 
transcrições, visões, áudios em mp3 e mapa mental, também como 
bônus.

A partir de 10 de outubro, o valor das palestras é de
R$ 1.497,00. O investimento total no evento e todos os itens 
adicionais oferecidos seria de R$ 2897,00. Mas até 30 de outubro, 
último dia do evento, você pode adquirir tudo por R$ 997,00.

Por enquanto, você poderá adquirir o Congresso por R$ 497,00.  Mais 
de 50% de desconto no evento, com todos os produtos como bônus. 
ATENÇÃO!!! Não perca essa chance!! A validade desse plano é de 21 à 
27 de setembro, até a MEIA NOITE.

01
CHANCE

02
CHANCE

03
CHANCE

24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

10h
 Nelson 
Muniz

 Alexandre 
Murucci

 Fernando 
Eckman

 Adauto 
Machado

 Ronaldo 
Lourenço

Marilda 
Passos

 Sérgio Helle

14h
Tácito

Fernandes
Raimundo 
Rodriguez

Betto 
Pereira

Jorge Calfo - 
 Black

Linhares
-

20h
Caciporé 

Torres
Antonio 
Peticov

Paulo 
Sayeg

Fred 
Svendsen

Luis
Cavalli

Carlos
Araujo

Zélio
Alves Pinto

21h Ana Durães
Carlos 
Muniz

Marcos 
Amaro

 -
Everson 
Fonseca

Paulo
Ravagnani

Enock
Sacramento

Clique no nome e vá direto para o facebook do artista, adicione e nunca mais deixe de seguir seus passos.
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C O N H E Ç A 
O S

P A L E S T R A N T E S 
D O  C A D B
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TEMA
A forma como 
enxergo o mundo

Natural de São Paulo, é desenhista técnico e 

artístico. Trabalhou com  ilustração, cenografia e 

design.

Hoje se dedica exclusivamente a sua arte. 

Sua obra vai do figurativo ao abstrato. 

Um artista que vê em cada quarteirão 

da cidade, uma página a ser escrita 

ou lida. Seu trabalho transita 

tanto por telas quanto por 

objetos.

Nelson
Muniz

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que você 
verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=MIQwMUvfGS4&index=1


TEMA
União

Natural de Recife, durante anos foi diretor de 
arte, como publicitário. Em 2000 largou tudo 
para se dedicar à cerâmica. Em 2005 abriu 
o ateliê, tendo apresentado seu trabalho 
em grandes centros culturais como Milão, 
Paris, Madrid, Frankfurt, Viena e São 
Paulo.

Um dos mais reconhecidos 
ceramistas contemporâneos do 
nosso tempo.
O que diferencia Tácito 
Fernandes de muitos é sua 
preocupação com a união 
da arte.

Tácito
Fernandes

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que você 
verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=Nb8VaPk1hPs


TEMA
Trajetória

Natural de Araçatuba, radicado em São Paulo. 
Escultor, desenhista e professor. Incentivado 
por Candido Portinari a participar da 1ª Bienal 
Internacional de São Paulo, de 1951, onde ganha 
aos 16 anos o  prêmio mais cobiçado na época, 
uma bolsa de estudo para Europa.  Frequentou 
por dois anos ateliês de grandes artistas e 
escultores como Marino Marini (1901 - 1980), 
Alexander Calder (1898 - 1976). Estudou 
história da arte na Sorbonne em Paris. 
Desenvolve obras de caráter abstracionista.  
Formas orgânicas, em aço, bronze e ferro 
dão vida as esculturas. Com mais de 163 
obras em espaços abertos no Brasil.

Tem obras na Praça da Sé, metrô 
Santa Cecília, painel escultórico em 
Miami, Estados Unidos. Em 1970 foi 
eleito presidente da Associação 
Internacional de Artes Plásticas/
Unesco, e, em 1980 e 1982, 
melhor escultor brasileiro pela 
Associação Paulista de Críticos 
de Artes - APCA.

Caciporé 
Torres

Clique na imagem e tenha acesso a um 
pouquinho do que você verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=KjGKHc2xa7M&index=7


TEMA
Ana de muitas Anas

Artista mineira radicada no Rio de Janeiro com muita 
história para contar. Expõe seus trabalhos em mostras 
coletivas e individuais desde o início da década de 
oitenta, no Brasil e pelo mundo à fora.
Buenos Aires, Washington, Berlin e Paris são apenas 
alguns dos lugares que já viram o trabalho dessa 
artista única, “Ana de muitas Anas”, como ela 
mesmo se refere. A artista também já fez 
inúmeros ghost pantings para personagens de 
novela da Globo, como Ciranda De Pedra e 
Cheias de Charme.  Foi diretora do Centro 
Cultural Laurinda Santos (RJ), do Centro 
Municipal de Arte Hélio Costa (RJ) e 
gerente de Artes Visuais da Secretaria 
Municipal de Cultura da Prefeitura do 
Rio de Janeiro.

Ana 
Durães

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do
que você verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=ebc1J2gd40A&index=10


TEMA
Conceito 
Tridimensional

Alexandre Murucci, curador carioca, 
criador da Trio Bienal que aconteceu no 
Rio de Janeiro em 2015. Ideia essa que 
extrapola o conceito tridimensional das 
esculturas, transpondo a imaginação 
indo para as mais diversas formas de 
obras tridimensionais. Desde vídeos, 
pinturas, instalações fotografias.

Assina a produção executiva da 
bienal. Renomados artistas 
participam dessa Bienal como 
Vik Muniz, Marina Abramovic, 
Anna Bella Geiger e Daniel 
Buren entre outros.

Alexandre 
Murucci



TEMA
Sócio - cultural 
contemporâneo

Nascido no Ceará, em 1963, desde 1969 mora 
no Rio de Janeiro. É um dos fundadores do 
Imaginário Periférico, grupo que atua na 
pesquisa artística no contexto sociocultural 
contemporâneo.

Já possuiu duas galerias físicas no Rio 
(o Espaço Imaginário e a Caza Arte 
Contemporânea) e agora segue com 
o projeto Caza Intinerante – que 
constitui parcerias com outros 
artistas e galerias e tem como 
carro-chefe o jornal Página 
da Caza especializado no 
segmento. 

Raimundo 
Rodriguez



Th e o d o r e  R o o s e v e l t

CONTEÚDO
NÃO
FALTA!

Atualmente é o artista visual responsável por todos os 
oratórios dos personagens, bem como altares, santos e 
outros objetos intimamente ligados a religiosidade da 
novela Velho Chico, da TV Globo.  Foi diretor artístico da 
cidade da novela “Meu Pedacinho de Chão”, cidade toda 
feita de lata inspirada no seu trabalho “Latifúndio”.  É 
responsável artístico e curador da galeria Café Baroni, 
localizada no edifício Bolsa do Rio (na Praça XV).

Sua fonte de inspiração vem da arte popular brasileira, 
do neodadaísmo, do dadaísmo, do neorrealismo e pop 
art. Participou das edições da SP-Arte, Artefacto, bem 
como de feiras internacionais, como a Pinta (Nova York) 
e Parte.



TEMA
A arte e a geografia 
sagrada

Antonio Peticov, autodidata, aos doze anos já sabia que iria trilhar o 
caminho das artes. Um grande estudioso, integra movimentos artísticos 
de vanguarda da década de  60. Pintor, desenhista, escultor e gravurista. 
Morou em Londres, Milão, Nova Iorque, e em 1999 retornou  ao Brasil.
Aplicou seus conhecimentos em design, mas sempre em u.nião com 
a arte. Participa de diversas exposições  no Brasil e no exterior. 
Participou de diversas exposições, dentre elas: Salão Paulista 
de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1965, 66 e 67; Bienal 
Internacional de São Paulo, São Paulo, 1967, 69 e 89; Camden 
Arts Center, Londres, São Paulo, 1971; Situazione Símbolo 
- Galeria San Fedele, Milão, Itália, 1973; National Arts 
Center, New York, Estados Unidos, 1979 , Galerie 212, 
Paris, França, 1983; Momento Antropofágico com 
Oswald de Andrade, instalação permanente na 
estação República do Metrô, São Paulo, 1990; 
The Brazilian Art Exhibition, Hong Kong, 1995.

Antonio 
Peticov



TEMA
O equilíbrio de duas 
artes

Natural de Montes Claros, artista plástico e médico 
cirurgião plástico. Sob influência da pintura de 
Raymundo Colares, artista renomado mundialmente, seu 
conterrâneo, vai galgando uma estrada única e chega ao 
minimalismo abstrato.

Sua obra é de um geométrico claro e intenso, 
que faz com que as cores saltem ao olhos em 
um momento e em outro, com precisão, 
dão a profundidade com a maestria 
de quem conhece profundamente a 
proporcionalidade. É com a mesma 
maestria que  manuseia o bisturi e os 
pincéis. Sua obra foi premiada no Brasil 
e tem percorrido o mundo: Europa, 
África, Américas, Oriente e Ásia.

Carlos
Muniz

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que você 
verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=lnFf7BVqQY0


TEMA
Minha memória 
afetiva

Artista plástico, cenógrafo e diretor de arte. 
Trabalhando com diretores importantes 
conquistou, como cenógrafo e diretor de 
arte, prêmios significativos festivais de 
Cannes e de Gramado.

Destaque em eventos como 
profissionais do ano da Rede Globo. 
Atualmente na TV Record na 
produção dos DEZ mandamentos.

Fernando 
Ekman

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que você 
verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=RmhptWGyLrk&index=5


TEMA
Acreditando 
no sonho

Betto Pereira, maranhense, é um artista completo, transita entre a 
música e as telas com a mesma maestria.  Radicado hoje no Rio de 
Janeiro, logo foi para o Museu Nacional de Belas Artes, expondo sua 
série “ Pedalando Cores”, onde fica a convite do museu por 3 meses.
Suas telas dão o tom de uma música que encanta como sua 
autoridade no uso dos pincéis, em 2013 inaugura seu talento nas 
artes plásticas. A nova fase pode ser considerada um recomeço 
que é marcado pela exposição Telas & Tons, a primeira 
individual do artista.
Autor de uma série chamada “Mulheres que viraram 
Arte”, com artistas globais. Entre elas, Ana Maria 
Braga, Fátima Bernardes, Fernanda Monte Negro, 
Natália Timberg, Mariana Ximenes, Ana Botafogo, 
Zezé Mota, Irene Ravache, Carol Castro, e 
também  o conterrâneo Ferreira Gullar.

Betto 
Pereira.

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que 
você verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=FIZhaGuKTOw


TEMA
Minha história 
através dos 
meus desenhos

Se define artista desenhista, mesmo tendo 
produzido performances e instalações, como 
também esculturas e gravuras. O que sempre 
norteou seu caminho foi a execução mais 
direta do desenho e seguindo neste 
caminho, Paulo Sayeg passou pela 
animação e televisão, sua carreira se 
inicia aos 22 anos e em 1987 recebe o 
prêmio de melhor desenhista pela 
APCA. Produziu e participou de 
inúmeras exposições. Apaixonado 
por história e por contar histórias, 
Sayeg faz de seu trabalho o seu 
diário de lembranças sonhos e 
ideias.

Paulo 
Sayeg



TEMA
Empreendedorismo
e arte

Radicado em São Paulo, transita entre a capital, Itu e Miami.  
Autodidata, permeia pelos mundos da literatura, filosofia e arte.  
Um escultor que acredita na desconstrução. Traz em suas esculturas 
sua história, a aeronáutica é a sua paixão. Une peças em desuso, 
com uma força intensa, traduzindo em suas esculturas a energia 
que por lá passou e fez morada.
Uma obra forte, preocupada com o belo, traduzindo o 
cotidiano. Cria em 2012 a Fundação Marcos Amaro – FMA, 
que tem como característica a cooperação, onde se 
encontra sua coleção particular. Participa de mostras 
como: Extemporâneo, na Das Bunker - São Paulo; 
Intervenção artística em 2013 - Metrô  Estação Sé 
-São Paulo; 2015 - participa da Art Zurich (Suíça);  
2016 - Art Wynwood (EUA), SP-Art (Brasil), 
CONTEXT-NY (EUA); 2016, Art Wynwood 
(EUA), SP-Art (Brasil), CONTEXT-NY (EUA). 
Projetos: PARTE - SP (Brasil) e SCOPE- 
Basel (Suíça)

Marcos 
Amaro

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho
do que você verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=hFffAH9d3Do


TEMA
Arte/
Empreendedorismo. 

Adauto Machado, radicado em Aracajú (Sergipe) é escritor, 
desenhista, professor de arte. Trabalhou com desenho 
publicitário no começo de sua carreira, e conheceu grandes 
artistas com quem convivia. Resolveu se dedicar inteiramente 
a arte. Mudou-se para Paris, onde reside por 4 anos, fez 
sua primeira exposição individual no Theatre de La Cité 
Internationale e, no mesmo ano, na Sorbonne.
Voltou para Aracajú, já como artista renomado, e 
em seguida muda para Winnipeg, Manitoba, no 
Canadá, onde realizou, em 1978, uma exposição 
no Centre Culturel Franco Manitobain.
Em 1990, expôs no Dodge House Gallery 
Providence Art Club, em Rhode Island, nos 
Estados Unidos. De volta a Aracaju com 
uma carreira grandemente premiada, 
continua sua carreira.

Adauto 
Machado

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que você 
verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=MvyduhR95Ok


TEMA
A miopia revelada

Natural do Rio de Janeiro. Arquiteto, urbanista, 
artista plástico autodidata, membro da Associação 
Fluminense de Belas Artes. Iniciou sua pintura a 
partir de uma deficiência visual, a miopia, que tem 
consigo. Percebeu que a pintura para ser vista 
por um míope deveria ser pintada de uma 
forma distinta. Faz uma série toda voltada a 
esse tema, onde só se vê a obra se a olha 
de longe. Jorge, é um artista completo, 
transita da fotografia aos pincéis com 
uma intimidade atroz.

Jorge 
Calfo

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que você 
verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=Xpv2-hhTaeo


TEMA
A arte brasileira

Natural de João Pessoa (PB), artista plástico, 
autodidata, pintor, desenhista, gravador, 
escultor, designer. Inicia carreira como ilustrador 
do suplemento literário do Correio das 
Artes, ilustra durante 8 anos livros, jornais 
e revistas. A partir de então se dedica 
exclusivamente a sua arte.  Um artista 
contemporâneo, com um traço único, 
seres que nascem de sua imaginação. 
Um artista que entende do 
mercado da arte, como poucos.

Fred 
Svendsen

Clique na imagem e tenha acesso a um pou-
quinho do que você verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=69xVBvTIRLE


TEMA
O artista novo

Natural do Rio de Janeiro, um 
artista novo no sentido da palavra, 
mas que vem se destacando no 
meio, por ter um forte olhar ao 
cotidiano. Um artista que traz 
à sua tela as fortes cenas que 
o mundo moderno vive, que 
faz de sua arte uma forma 
de denúncia.

Ronaldo 
Lourenço



TEMA
Alegria das cores

Gaúcho, publicitário, pintor neo expressionista 
e figurativo. Adotou São Paulo como sua cidade 
e desde então, sua obra revela as situações do 
cotidiano, usando cores primárias, com uma 
intensidade que traz a felicidade.
Podemos até chamá-lo de um expressionista 
feliz. Uma das características de Cavalli é a 
bicicleta e a cadeira sua marca registrada. 
Ele mesmo diz que nem sabe porque 
pinta tanta bicicleta e tanta cadeira. 
Sua pintura é alegre por natureza. 
Participou de várias exposições no 
Brasil e no exterior.

Luiz
Cavalli



TEMA
O homem, a flora e a 
fauna

Natural de Maceió, artista plástico figurativista, 
desenha desde muito cedo. Com um domínio 
único e inconfundível, suas cores são de uma 
perfeição que dão vida aos seres que desenha. 
Seres, que podemos dizer, elementais da 
natureza, trazem o homem, a fauna e a flora 
todos em um único ser. A profundidade 
e a bondade do olhar de seus seres nos 
deixam perplexos e nos acompanham 
por onde vamos. É uma obra tão 
impactante quanto o seu criador.

Everson 
Fonseca



TEMA
O olhar através do 
cotidiano

Natural de Goiânia, formada em direito, largou 
a advocacia e se dedicou inteiramente à arte. 
Artista plástica, pintora, desenhista, escultora e 
fotógrafa. Suas obras são lembranças de sua 
infância, mas mais que isso, ela retrata navios, 
e mais navios de uma forma única, quase 
que em desconstrução, indo do figurativo 
para o abstrato. O resultado é o conceito 
do objeto, não como matéria, mas 
fazendo alusão ao espírito do objeto. 
Seus traços e curvas nos remetem 
aos traços de Oscar Niemeyer. No 
campo da fotografia, assim como 
nos desenhos trabalha muito 
com a sombra e luz.

Marilda 
Passos



TEMA
Ver o artista e sua 
obra

Natural de São Paulo.  Autodidata, artista 
plástico, cenógrafo, professor.  Morou 
no Leste Europeu, em uma experiência 
única, quando convidado a morar em 
uma comunidade só de artistas do 
mundo todo. Volta anos depois para 
o Brasil e como artista e curador, 
se torna conhecido no meio 
mais expoente da arte de São 
Paulo. Expõe desde 1988 em 
diversas galerias no Brasil e 
no exterior.

Black
Linhares

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do que 
você verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=3mcLV3BzsFs


TEMA
Espiritualidade e a 
arte

Artista autodidata, aos 13 anos executou 
o painel “Alegoria ao Carnaval”, que 
integrará exposição “Imagens do Brasil” 
em Bruxelas, curadoria MASP. Painel 
“Anunciação” enviado ao Museu do 
Vaticano em Roma, 1979. Realiza três 
exposições individuais no Museu 
de Arte de São Paulo - MASP: 
1974, 1979 e 1987. Exposição 
individual no Museu de Arte 
Brasileira - MAB.

Carlos 
Araujo



Não para
por ai!

Livro-objeto “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” com litografias 
originais, editado por Ariane Lancell em Paris, 1988. Executou painel 
“Crianças do Brasil” para a Fundação Danielle Miterrand, Paris, 
1993. Finalizou a edição de “Bíblia Citações” com 1028 pinturas com 
passagens Bíblicas do Antigo e Novo Testamento, do Gênesis ao 
Apocalipse, sendo primeiro exemplar entregue a S.S. Papa Bento 
XVI pelo Governo do Estado de São Paulo, em sua visita ao Brasil, 
2007.

Sala especial na “Bienal Internacional de Arte Contemporânea de 
Florença”, Itália, 2007. Exposição Individual Fundação Casa França-
Brasil, Rio de Janeiro, 2007. Exposição Individual na Basílica Papal 
de São Paulo fora dos Muros, Segunda Basílica do Vaticano, 2009. 
Exposição Individual no Museu Brasileiro da Escultura - MUBE, 
São Paulo, 2010. Apresenta no Parlamento Europeu em Bruxelas, 
representando a Itália, exposição individual “Gênesis: O Sexto Dia”, 
com painel de 15 metros, 2012. Exposição individual no Pantheon 
de Roma, com exposição “Gênesis”, 2015.



TEMA
A criação

Natural de São Paulo, formado em publicidade 
na Escola Panamericana de Arte e Arquitetura na 
Fundação Armando Alvares Penteado, com pós 
graduação na Faculdade de Belas Artes. Artista 
visual desenvolveu uma técnica no nanquim, 
utilizando bico de pena e bambu.
Um artista único, com uma memória visual 
impressionante, desenha sua obra de 
cabeça para baixo, deixando extasiado 
até o mais hábil desenhista. Toda sua 
obra traz uma mensagem implícita. 
Um artista ímpar, de uma técnica 
única.

Paulo 
Ravagnani



TEMA
Tecnologia e a arte

Natural do Crato-Ceará, vive e trabalha em Fortaleza-
Ceará. Desenvolve um trabalho em que mescla as mais 
novas ferramentas digitais com tradicionais técnicas 
de desenho e pintura. Com 28 anos de carreira, foi 
um dos primeiros artistas cearenses a utilizar o 
computador como ferramenta artística. O diálogo 
entre a pintura e novas tecnologias são como 
um encontro de épocas distintas, reinventadas 
e mescladas entre pigmentos e pixels. O 
resultado final são infogravuras em telas, 
geralmente de grandes formatos e 
pinturas em técnica mista previamente 
estruturadas no computador.

Sergio 
Helle

Clique na imagem e tenha acesso a um pouquinho do 
que você verá no congresso.

https://www.youtube.com/watch?v=wab_RfmXSyk


TEMA
A arte de várias 
formas

Natural de Caratinga, Minas Gerais. Pintor, Jornalista, 
Artista Gráfico, Escultor, Ilustrador e Cartunista. Estuda 
pintura na Academie La Grande Chaumière, em Paris, 
realizando sua primeira individual na Maison du Brésil, 
em 1962. De volta ao Brasil, colabora com o jornal 
O Globo, Folha de São Paulo entre outros. Um 
dos fundadores de  O PASQUIM , junto com 
seu irmão Ziraldo. Expõe no MAM, MASP,  
Exposição coletiva “Creativité Dans l’ Art 
Brésilien Contemporain” no Museé d’ 
Art Moderne integrado ao conjunto 
dos Museés Royaux dês Beaux-Arts 
de Belgique, Bruxelas-Bélgica. 
Exposição individual em Nova 
Iorque.

Zélio Alves 
Pinto



TEMA
O mercado da arte

Membro da Associação Paulista de Críticos de Arte, Associação 
Brasileira de Críticos de Arte e da Association Internationale 
des Critiques d’Art, ONG reconhecida pela UNESCO e com sede 
em Paris. Participou de aproximadamente 180 júris de salões 
de arte, curou mais de 200 exposições no Brasil, América 
Latina, Estados Unidos e Europa.
Prefaciou cerca de 200 catálogos de exposições, 
publicou numerosos artigos na imprensa e 33 livros 
sobre arte e artista brasileiros. Em função de sua 
atuação como crítico e curador de arte, recebeu 
em 2004 e 2016 o Prêmio Gonzaga Duque, da 
ABCA - Associação Brasileira de Críticos de Arte 
e, em 2011, o Prêmio Mário de Andrade por 
sua trajetória como crítico e curador de 
arte. É curador da Fundação Nemirovsky, 
São Paulo.

Enock
Sacramento

Clique na imagem e veja o que Enock Sacramento 
tem a dizer sobre o CADB.

https://www.youtube.com/watch?v=2obeS7YmGBo


H I S T Ó R I A
D A  T V

A R T E D E S I G N

Relato de Denise Mucci, 
idealizadora do projeto.
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Essa sempre foi uma pergunta 
recorrente na minha cabeça. 

Me deparei com artistas fantásticos 
pelo Brasil, e apesar de seu valor 
artístico, continuavam desconhecidos, 
às vezes, até mesmo, em seu próprio 
Estado. Essa realidade me deixava 
desconfortável, comecei então a 
estudar, me inteirar do porquê isso 
acontecia. 
Sempre que tinha uma oportunidade, 
indagava-os e a resposta era 
quase que uníssona: Poucos tem 
oportunidade de mostrar seus 
trabalhos; são poucos os escolhidos; 
não há Brasil fora do eixo Rio-
São Paulo; até mesmo os artistas 
renomados não interagem entre si.  
Escutei muitas vezes que eles tinham 
que se defender, e que era horrível o 
artista ter que se defender. 

Por outro lado, encontrei artistas 
que galgaram espaços muito além 
do imaginável, sem sair de sua 
cidade natal, sem ter que estar ou 
se mudar para o “eixo”, como eles 
dizem. Foi então, que a partir de 
tanta informação, tanta diversidade, 
tanta riqueza, percebi que tinha em 
mãos - uma vez que sempre quis ver o 
nosso país, a nossa cultura divulgada 
de forma isonômica - um acervo de 
conteúdo fabuloso. 
A pergunta agora havia mudado. 
Como divulgar? 
Idealizei a TV ARTEDESIGN, foram 
anos de pesquisa e de engajamento 
nesse mundo que chamo de um 
mundo mágico. Sempre que estou 
com os artistas, os designers me 
sinto em uma esfera diferente, como 
se estivesse dentro de uma outra 
frequência.

O  B R A S I L
C O N H E C E  S U A 
A R T E ? 
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Como idealizadora, durante 10 anos, 
promovi a internacionalização do 
artesanato brasileiro participando 
de feiras  na Europa, como a Maison 
et Object em Paris, Tendence e 
Ambiente em Frankfurt, Macef em 
Milão, Bisoutex em Madri.

E lá, percebi a movimentação e a 
importância dada à arte. São inúmeros 
museus, com entradas gratuitas em 
sua grande maioria. Movimentos de 
arte por todo o país, espaços abertos 
promovendo a arte.

Toda vez que voltava para o Brasil, 
mais e mais me dava conta da 
distância que existia entre esses dois 
mundos. Um que estimula sua arte e 
cultura com um viés de importância, e 
outro que a deixa quase que a deriva.
Para mudar esta realidade, a partir 

de 2011 comecei a colecionar 
informações para compor o conteúdo 
para a TV ARTEDESIGN. 

Foi assim que dei início as viagens 
por quase todo o Brasil, de avião, 
carro, van, barco. Tenho histórias mil, 
umas engraçadas outras nem tanto.  
Mas te digo, conheci artistas visuais, 
escultores e designers em lugares 
que nunca poderia imaginar.Foi 
então que a TV ARTEDESIGN tomou 
vida, com o intuito de unir, fortalecer, 
a ArteDesign brasileira. 

Criar um network entre os Brasis 
que o Brasil desconhece. Um espaço 
aberto às discussões, trocas de 
ideias. Divulgação dos trabalhos, 
exposições, oportunidades, um 
espaço democrático.
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Vi na mídia digital a oportunidade 
de divulgar toda informação que 
fui armazenando durante todo esse 
tempo. E a TV ARTEDESIGN , toma 
vida agora com um formato de 
plataforma, onde ela é inserida em 
um contexto maior.
Qual?
A plataforma ARTEDESIGN, 
que congrega muitos caminhos 
convergentes que levam a artedesign 
de nosso país.
O que são esses caminhos? Quais são?
Cursos, grupos, um espaço para 
se tornar um membro, editorial, 
publicações, vídeos,hangouts e muito 
mais. E mais uma oportunidade é 

criada dentro da plataforma, agora 
em formato de congresso.
O CADB, Iº Congresso da ArteDesign 
Brasileira. Mais de 20 artistas e 
curadores nos enriquecendo com 
suas trajetórias e processos criativos.  
Entrevistamos todos eles, que abriram 
seu coração numa grande e uníssona 
fonte, o universo do artista.  Assim 
é criada pela primeira vez em nosso 
país um espaço onde, no conforto 
de sua casa, o Brasil, quiçá o mundo, 
poderão estar “frente a frente” com 
artistas, que talvez, jamais viessem a 
conhecer.
E assim, começa uma nova fase da 
Arte Design Brasileira.
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C O N C E I T O 
A R T E D E S I G N
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O conceito de ARTEDESIGN 
toma forma através do debate 
construtivo sobre essas duas áreas 
do conhecimento. Afinal, muitos são 
os tópicos sobre o que é considerado 
ou não Arte e/ou Design. No entanto, 
o objetivo da nossa plataforma não 
é o de estabelecer um denominador 
comum, e sim o de pulverizar conteúdo 
relevante, democraticamente.

O designer é um projetista; 
desenvolvedor de métodos nos 
quais os resultados e a utilidade são 
premissas do seu trabalho. Conheça 

algumas das variáveis do universo 
processual do Design:

• Estudar os meios de produção e as 

matérias-primas envolvidas;

• Definir e reconhecer problemas;

• Compilar dados;

• Analisar estes dados;

• Ser criativo;

• Experimentação

• Modelos

• Verificação

• Solução
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O artista expressa sua subjetividade 
através dos processos criativos, 
dotados de uma organização técnica, 
onde o contexto social-histórico é tão 
matéria-prima quanto os materiais 
utilizados para a execução de sua 
obra.
O artista interpreta o mundo à 
sua volta ou traduz a sua própria 

realidade por meio da sua linguagem 
- artes plásticas, escultura, fotografia 
e outros. Os materiais são veículos 
para a mensagem e a finalidade de 
sua obra não é relevante. O que vale 
é todo  processo de interpretação 
do apreciador. A origem da arte 
se confunde com a origem do ser 
humano.

Antonio Peticov
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D E S I G N 
E  A R T E .
M U N D O S 

O P O S T O S ?
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Poderíamos conversar por horas sobre 
os pontos convergentes e divergentes 
de tais áreas do conhecimento e suas 
relações com a história do homem. 
Brasília, por exemplo - Patrimônio 
Cultural da Humanidade - tem em 
seus monumentos, edifícios ou 
sítios representações de grande 
valor histórico, científico, estético e 
antropológico. Sua arquitetura, todavia, 
é embebida de Design e poesia. 
Lúcio Costa, urbanista e autor do 

projeto do Plano Piloto, explicou de 
maneira simples a criação de elementos 
básicos da cidade: “Nasceu do gesto 
primário de quem assinala um lugar e 
dele toma posse - dois eixos cruzando-
se em ângulo reto, ou seja, o próprio 
sinal da cruz”. O planejamento de uma 
cidade através do simbolismo, por si só, 
exemplifica o alinhamento da finalidade 
com aspectos semióticos e artísticos.

Luiz Cavalli

45



Q U E  E S S E  E S T U D O  T E  A J U D E  A  E N C O N T R A R  O 
S E U  C A M I N H O  E  O  S U C E S S O !

t v a r t e d e s i g n . c o m . b r

E S P E R A M O S  P O R  V O C Ê !

D
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L

D E N I S E  M U C C I

http://www.tvartedesign.com.br
http://cadb.tvartedesign.com.br

