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Seu sonho era:
“...mostrar que o passado está vivo, que esse conhecimento e essa arte
existem, podem se expressar e fazerem parte do mercado, não precisam
ser excluídos. Nunca devemos ver o artesanato e a arte popular como
algo alternativo.”

Sobre Artesol
Há 22 anos somos focados em qualificar os artesãos de todo oBrasil.
Nossa missão é apoiar a salvaguarda do fazer artesanal de tradição
cultural, promovendo a autonomia dos artesãos e o desenvolvimento
social e econômico de suas comunidades.
resultado atual
+ de 60 mil pessoas beneficiadas
247 projetos de capacitação realizados
entre na Rede Artesol:
www.artesol.org.br

Frente à impossibilidade de fazer o tradicional jantar Artesol no
Shopping JK Iguatemi nesse momento de pandemia, vamos realizar um
leilão online com obras de arte contemporânea, arte de cunho
popular e design.
Contamos com o envolvimento de muitos artistas; amigos da cultura
brasileira e da Artesol; que doaram suas obras para o leilão.
Essa ação está sendo possível graças aos parceiros: Aloísio Cravo como
leiloeiro, a plataforma Iarremate e os curadores Edna Matosinho de
Pontes, Thomas Baccaro e Waldick Jatobá.
Convido você a participar do nosso leilão virtual e nos ajudar a construir
um mundo melhor para os milhares de artesãos brasileiros que apoiamos.
Sonia Quintella de Carvalho
Presidente
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SEJA UM AMIGO DA ARTE E DA CULTURA BRASILEIRA PARTICIPE
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2 em 1, 2020
Acrílica sobre cartão
23 x 31 cm
R$10.000

-15%

LOTE 1

R$8.500,00

MARCELO
Marcelo Cipis CIPIS
São Paulo, SP, 1959
Pintor, desenhista e ilustrador. Começou a trabalhar como ilustrador em revistas e
jornais. Participou da 21ª Bienal Internacional
de São Paulo e das 4ª e 5ª edições da Bienal
de Havana, Cuba entre outras mostras.
Recebeu, em 1994, o Prêmio Jabuti pela capa
do livro Como Água para Chocolate.

LOTE 2
Figa
4cm
Ágata de ouro 18 kts e esmeralda Lapidadas
no Brasil, pedras de minas que estão dentro
das normas ambientais de exploração
R$ 6.500

MARIA
FERNANDA
DE BARROS
Maria Fernanda
MonteiroMONTEIRO
de Barros
Formada em Museologia e Arqueologia pela
Ecole Du Louvre. Fez mais de 10 exposições de arte
no Brasil e no mundo. Sempre desenhou e produziu
joias. Fez o projeto joias de ARte de RG lançado na
Galeria de Jean Boghici no Rio de Janeiro e na
Estufa em SP de Leo Laniado.

LOTE 3

L&T, 2010
Litogravura
33 x 48 cm
R$ 8 mil -15%

R$6.800,00

LEDA
CATUNDA
Leda Catunda
Serra
São Paulo, SP, 1961
Artista Visual, pesquisadora e professora. Uma das expoentes da
Geração 80, explora em seu trabalho questões referentes à
representação das imagens e ao universo pop.

Colar com peça bakelite dos anos 1930
com detalhes em prata e turquesa, em
fio de pasta de vidro

LOTE 4

R$ 1.500,00 -15% R$1.200,00

CRISTINA
NASCIMENTO
Cristina Nascimento
Cria joias recuperando fragmentos preciosos de antiguidades e peças
“vintage” garimpadas em todo o mundo, mesclando épocas e estilos
em composições originais que se transformam em peças
contemporâneas e únicas.

Gabarito Serie 3, 2010
Prancheta, nanquim sobre papel e gabarito
31 x 41 cm
R$ 9.000

-15%

LOTE 5

R$7.600,00

RODRIGO
MATHEUS
Rodrigo Matheus
São Paulo, SP, 1974
Vive e trabalha em Paris, França. Seus trabalhos articulam diversas
mídias em obras que discutem a natureza da representação na arte
e sua relação com o design industrial. Entre suas exposições mais
recentes destacam-se as individuais “Atração”, na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo e “One – Entre – in the Middle”, no Ibid Projects,
em Londres, além de exposições coletivas no Brasil, EUA, Reino
Unido e França.

Colar em prata teor 950, com camafeu do início do
século XX, ametistas rose de france, peridotos,
pérola oval e duas rosas esculpidas em coral, com
corrente de modelo português.
Técnica da ourivesaria artesanal e lapidação.
R$ 3.000

-15%

LOTE 6

R$2.500,00

MARCO
DUAILIBI
Marco Duailibi
Pintor, aquarelista e ourives desde 1978, formado na Revere
Academy of Jewelry Arts, San Francisco. Fundou a primeira escola
de joalheria do Brasil em 1982, a Escola Nova, até 1989.

Edit ( the unknowable), 2012
C-print
21x27,6cm
Valor R$ 35 mil

-15%

LOTE 7

R$29.700,00

VALESKA
SOARES
Valeska Soares
Belo Horizonte, MG, 1957
Vive e trabalha em Nova York/EUA. Foi uma das indicadas, em 2001,
ao Millenium Prize, oferecido pela National Gallery of Canada
Foundation. Também participou de diversas bienais, incluindo a de
São Paulo (1994, 1998 e 2009); de Veneza/Itália (2005); e a Sharjah
Biennial, nos Emirados Árabes (2009).

Colar cristais
Cristal lapidação muito brilhante
Ouro amarelo 18kilates ( 32,00 gramas)

LOTE 8

R$ 13.000

MARÍLIA
OPICE
Marília
Opice
Com 17 anos de mercado de joias, é criadora da marca
Lyla Opice, especializada na criação de joias
personalizadas a partir de elementos que têm
inspirações específicas, ou histórias marcantes na
vida dos seus clientes.

LOTE 9

Índio / Urucum, 2017
31 X 24 X 3 cm
R$ 65.000

-15%

R$60.000,00

Tonico Lemos Auad
TONICO
LEMOS AUAD

Belém, PA, 1968
Belém,
PA, 1968em Londres. Entre suas exposições reVive e trabalha
Vive
e trabalha
em Londres.
Entre
suas exposições
centes,
destacam-se
a mostra
itinerante
“The Britishrecentes,
Art
destacam-se
a mostraorganizada
itinerante pela
“TheHayward
British Art
Show 06”,2005-2006,
Gallery
Show
06”, 2005-2006,
organizada
pela
Hayward
(Londres),
“Beck’s Futures”,
2004, no
Institute
of Gallery
(Londres),
“Beck’s
2004,(Glascow)
no Institute
of
Contemporary
ArtsFutures”,
(Londres)/CCA
e “Adaptive
Contemporary
Arts Museum
(Londres)/CCA
(Glascow) eArt
“Adaptive
Behavior”, no New
of Contemporary
(Nova
Behavior”,
no New Museum of Contemporary Art (Nova
York).
York).

LOTE 10

Torre
Cerâmica
120m de altura
R$ 26.000

-15%

R$22.000,00

SILdaDA
CAPELA
Sil
capela
Cajueiro, AL, 1979
Maria Luciene da Silva Siqueira trabalhou como diarista no
corte de cana até 2001, quando conheceu o ceramista João das
Alagoas, de quem é discípula. Considerada o grande talento da
escultura alagoana dos últimos anos, a artista retrata cenas da
vida do povo nordestino, tendo a jaqueira, árvore típica da
região onde vive, como elemento onipresente em sua obra.

LOTE 11

Sem título
Serigrafia
70 x 50 cm
R$ 5.000

-15%

R$4.200,00

PAULO
PASTA
Paulo Pasta
Estudou desenho, gravura em metal, litografia, serigrafia e pintura.
Recebeu o prêmio Brasília de Artes Plásticas no Museu de Arte de
Brasília - MAB/DF e o Prêmio Price Waterhouse - Conjunto de Obras,
no 25º Panorama de Arte Brasileira do Museu de Arte Moderna de São
Paulo - MAM/SP.

Sem título
Escultura em madeira
50x60cm

LOTE 12

R$ 1.000

ZÉ
BEZERRA
Zé Bezerra
Buíque, PE, 1952
Esculpe figuras enigmáticas,feições de bichos e gente nos
galhos caídos que recolhe na caatinga. Muitos desses personagens criados com estilo muito original a partir de traços
rústicos e linhas quase retas na madeira em cor bruta habitam seu quintal transformado em um museu a céuaberto.

Branco e preto, 2020
Óleo e Vinílica sobre papel
27 x 35 cm
R$ 12. 500 mil

-15%

LOTE 13

R$10.600,00

SÉRGIO
SISTER
Sérgio Sister
São Paulo, SP, 1948
Pintor e desenhista. Participou de diversas exposições no Brasil, Suiça,
França, Estados Unidos, Reino Unido e México, entre outros.

LOTE 14

Sem título
Técnica mista
56x37 cm
R$ 10.000

-15%

R$6.500,00

MARINALDO
SILVA
DOS SANTOS
Marinaldo Silva dos
Santos
Belém, PA, 1961
O artista se utiliza do imaginário popular para criar
uma linguagem contemporânea com montagens e
objetos que ficaram marcados no inconsciente coletivo
do seu país.

Sem título
Évum Multiplo em fibra de vidro
47x120x11cm
R$ 15 mil

-15%

LOTE 15

R$12.700,00

GILBERTO
SALVADOR
Gilberto Salvador
São Paulo, SP, 1946
Pintor, desenhista, gravador, arquiteto, professor.
Foi premiado com a medalha de ouro no Salão de Arte
Contemporânea, Campinas, em 1967, e, nas edições de
1969 e 1970, com o prêmio aquisição. Participou de várias
edições da Bienal Internacional de São Paulo.

LOTE 16

Sem título
Técnica mista
40x40 cm
R$ 9.000

-15%

R$5.500,00

MARINALDO
SILVA
DOS
SANTOS
Marinaldo Silva dos Santos
Belém, PA, 1961
O artista se utiliza do imaginário popular para criar uma
linguagem contemporânea com montagens e objetos que
ficaram marcados no inconsciente coletivo do seu país.

Fruta de Embaúba (pau-oco), 2020
Aquarela e terra de formigueiro sobre papel
50 x 35 cm
R$
mil
R$ 33 mil

-15%

LOTE 17

R$2.500,00

SIMONE
FONTANA
Simone Fontana
São Paulo, SP, 1965
Seus trabalhos e práticas artísticas são interdisciplinares e
exploram fronteiras entre a pintura, esculturas, instalações e
vídeo. Acredita no resgate da história ameríndia e na forma
como estas culturas se relacionavam com a natureza, para
melhor entendermos nosso país.

Boi
Escultura em cerâmica
84x70x50cm
R$ 12.000

-15%

LOTE 18

R$10.200,00

JOÃO
ALAGOAS
João
dasDAS
Alagoas
Capela, AL, 1958
Mestre em cerâmica com inúmeros discípulos, é reconhecido
como um dos maiores escultores do país. Suas obras integram
importantes coleções de arte popular, sendo sua grande criação
o boi (do bumba meu boi), que ele representa contando histórias
do folclore e do cotidiano.

Sem título p 101/14, 2014-2020
Óleo e cera sobre alumínio espelhado
40x60cm
R$ 44 mil

-15%

LOTE 19

R$37.400,00

CARLITO
CARVALHOSA
Carlito Carvalhosa
São Paulo, SP, 1961
È pintor e gravador. Realiza quadros com cera pura ou misturada a
pigmentos. Cria também esculturas com materiais diversos e
predominantemente de aparência orgânica e maleável.
Em meados da década de 1990, realiza as “ceras perdidas” e
esculturas de porcelana, explorando as propriedades estéticas dos
materiais.

Sem título, 2013
Aquarela sobre a primeira novela de Decameron
livro que ilustrou de Giovanni Boccaccio
assinatura canto inferior direito
47 x 31 cm
R$ 4.500

-15%

LOTE 20

R$3.800,00

ALEX
CERVENY
Alex
Cerveny
São Paulo, SP, 1963
Desde os anos 1980 produz pinturas, desenhos, aquarelas, bordados,
azulejaria, em que apresenta uma narrativa intimista.
Já fez exposições no Brasil, França, Colômbia e Porto Rico e Slovenia,
entre outros.

LOTE 21

Cadeira
Madeira
120x46x40cm
R$ 17.000

-15%

R$14.400,00

FERNANDO
DA
Fernando da Ilha
doILHA
Ferro DO FERRO
Pão de Açúcar, AL, 1928
Fernando Rodrigues foi o primeiro artesão do povoado, na
década de 60 quando começou a esculpir berços para os filhos e camas para a família. A partir de um sonho, começou
a criar móveis fantásticos, seguindo as formas orgânicas
dos galhos.

Penca de Balagandans
Joia Crioula, usada como adereço na cintura das
negras da Bahia, considerando um adereço mágico. Segundo Dorival Caymmi “Quem não tem balagadãs não vai ao Bonfim!
Peça é composta de : Nave e 10 objetos. Prata brasileira -Bahia - pesando680Kg
R$ 10.000

-15%

Autor Desconhecido

R$8.500,00

LOTE 22

Pirandela das Rodas Vivas
Entalhe em madeira cedro
175x55x4 cm

LOTE 23

R$ 21.000

MARIO
TELES
Mario
Teles
Divinópolis, MG
Filho de G.T.O.(Geraldo Teles de Oliveira), desde muito
criança, observava seu pai a esculpir suas imensas e
fantásticas Rodas da Vida.
Trabalhou com ele desde a infância, absorvndo a técnica do
entalhe em madeira e seu estilo inconfundível.

Sem título
Óleo e asfalto sobre a tela
80x60 cm

R$ 8.000

-15%

LOTE 24

R$6.800,00

GERMANA
MONTE-MOR
Germana Monte-Mor
Rio de Janeiro, RJ, 1958
A pesquisa de novos materiais é uma das principais características
do trabalho da artista. Desenhista, gravadora, pintora e escultora.
Em 1989, recebe a bolsa Ateliê II da Oficina Cultural Oswald de
Andrade, em São Paulo; o prêmio aquisição no 1º Prêmio Canson,
do Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM/SP, em 1989, e na
Bienal Nacional de Santos, São Paulo, em 1993. Em 2004, recebe a
Bolsa Vitae de Artes, da Fundação Vitae.

Meninos no tronco
Escultura em madeira policromada
120x22x9cm

LOTE 25

R$ 4.000

RESENDIO
DA SILVA
Resendio
JoséJOSÉ
da Silva
São Brás, AL, 1941
Vive na comunidade de Sampaio à beira do Rio São
Francisco, onde seu imaginário lúdico ganhou vida quando
ainda era criança e fabricava seus próprios brinquedos.
Na vida adulta passou a esculpir em madeira mulungu ou
cedro, obras expressivas que fazem ao cotidiano do interior
como parques de diversões, festas populares e outras
Suas peças são disputadas por galeristas e colecionadores
de todo o país.

Sem tÍtulo, 2018 – 2019
Óleo sem tela
R$ 28 mil

-15%

LOTE 26

R$23.800,00

MARCIUS
GALAN
Marcius
Galan
Bauru, SP
Forma-se em artes plásticas na Fundação Armando Alvares
Penteado (Faap), em 1997. Durante a graduação, recebe o
prêmio Michelangelo de Pintura, em 1995, e participa do
projeto Outdoor na galeria Luisa Strina, em São Paulo, em
1996. No fim da década de 1990, é convidado para integrar o
Ateliê 3, da artista Dora Longo Bahia (1961) e dos curadores
Eduardo Brandão (1957) e Felipe Chaimovich (1968).

Cadeira
Escultura em madeira de jaqueira caída
100x55cm
R$ 8.000

-15%

LOTE 27

R$6.000,00

JASSON
GONÇALVES
Jasson Gonçalves
Belo Monte, AL
Tem despontado recentemente como artista por seu trabalho
lúdico e cheio de originalidade. Hoje, o objeto que mais chama
atenção na sua produção são as cadeiras que cria com formas
exclusivas, desenhos vibrantes e objetos anexos.

Peças Curtas #12, 2013
Aquarela e tinta metálica sobre papel
25x21cm
R$ 3.500

-15%

LOTE 28

R$2.900,00

SÉRGIO
GUERINI
Sérgio Guerini
Santo André, SP, 1961
Fotógrafo e artista apresenta trabalhos em aquarela, com
diferentes técnicas.

Sem título
Escultura de madeira policromada
27x75x140cm
R$ 16.000

-15%

LOTE 29

R$13.600,00

ANTONIO
DE DEDÉ
Antonio
de Dedé
Lagoa da Canoa, AL, 1953 – 2017
Pertenceu a uma comunidade quilombola remanescente onde se
tornou escultor em madeira. Seus temas preferidos eram bichos e
personagens imaginários e esculpidos em cedro e jaqueira e
ricamente policromados. A principal característica da obra de
Antonio de Dedé é a expressividade do entalhe e a dramaticidade
evidente em cada peça. irônico.

Sem título,2019
Lápis de cor sobre papel crescente
40x 32cm

LOTE 30

R$ 6.000

FELIPE
COHEN
Felipe
Cohen
São Paulo, SP, 1976.
Desenhista e escultor brasileiro. Foi premiado na mostra Fiat Brasil, de 2006. Em 2009, ganhou o prêmio
Banco Espírito Santo, na SP Arte e seu trabalho passou
a integrar a coleção da Pinacoteca do Estado de São
Paulo (Pesp). Em 2010, obras suas foram apresentadas
como projeto individual na Arco Madrid.

Foto cerâmica marajoara
50x70cm
R$ 3.000

-15%

LOTE 31

R$2.500,00

SORAYA
MONTANHEIRO
Soraya Montanheiro
Participou de exposições no Harbourfront Centre, em Toronto,
Canadá; Street Food em Ribeirão Preto (SP). Em 2018 lançou o livro
“Guarda O Círio de Nazaré” e a exposição homônima realizada no
Museu de Arte Sacra de São Paulo e no Museu do Estado do Pará
(MEP). Em 2019 realizou a exposição itinerante “Guarda de Nazaré,
45 anos de amor e fé “na cidade de Belém (PA).

Sem título
Escultura em cerâmica
36cm
R$ 1.800

-15%

LOTE 32

R$1.500,00

NOEMISA
BATISTA
DOS SANTOS
Noemisa
Batista
dos Santos
Caraí, MG, 1946
È uma escultora e ceramista do Vale do Jequitinhonha (MG) que
já teve suas peças expostas em espaços relevantes como as
mostras Brésil Arts Populaires (Paris, 1987) e a Mostra do
Redescobrimento (São Paulo, 2000), entre outros.
È reconhecida por suas peças representando o cotidiano do
sertão mineiro com grande sagacidade estética.

Fotografia imprensa em papel algodão
90x120cm

R$ 10.000

-15%

LOTE 33

R$8.500,00

ADOLFO
ALBERTO
Adolfo
Alberto
Leirner LEIRNER
São Paulo, SP, 1936
Quando garoto, era membro do Foto Clube Bandeirantes . Estudou
no International Center Photography (ICP), em Nova York, e no
renomado Maine Institute of Photography Expôs em SP a série Os
Iconoclastas, com a mutilação de obras religiosas na Capadócia.
Em 2013, expôs, na Galeria Fass, a bem recebida e importante
série Crueldades Impessoais, curadoria de Fabio Magalhaes, que
reúne fotografias feitas em matadouros, açougues e feiras,
revelando a crueldade bem aceita imposta aos animais.

Boneca
Escultura em cerâmica
50cm
R$ 3.000

-15%

LOTE 34

R$2.500,00

ANDREIA
ANDRADE
Andreia
Andrade,
Santana do Araçuaí, MG, 1981
Neta da grande mestra ceramista D. Isabel, começou a
modelar o barro ainda criança e quando jovem resolveu
estudar artes plásticas na Escola Guignard em Belo
Horizonte. Deu aulas em Portugal e na Espanha e retornou ao
Vale do Jequitinhonha para dar continuidade à arte da avó.

LOTE 35

Série de 5
100x80cm
R$ 30.000

-15%

R$25.500,00

CLAUDIO
EDINGER
Claudio
Edinger
Rio de Janeiro, RJ, 1952
Trabalhou como fotógrafo para as revistas Time, Newsweek,
Life, Rolling Stone e Vanity Fair, entre outros.
É autor de 22 livros. Já recebeu o Prêmio Leica, o Prêmio
Hasselblad, o Prêmio Higashikawa (Japão), o Prêmio Life
Magazine, o Prêmio Ernst Haas (EUA), o Prêmio JP Morgan, o
Prêmio Pictures of The Year (EUA), o Prêmio Abril, o Prêmio
Marc Ferrez, entre outros.

Boneca
Escultura em cerâmica
40 cm
R$ 3.000

-15%

LOTE 36

R$2.500,00

IRENE
GOMES
DA SILVA
Irene
Gomes
da Silva
Turmalina, MG, 1974
Considerada uma das mais importantes artistas doVale
do Jequitinhonha (MG), foi aprendiz da mestra Zezinha,
com quem começou a executar peças de alta qualidade
técnica, grande efeito plástico e refinado acabamento
com destaque para o alto relevo.

LOTE 37

Jantar e vaso, 2020
Acrílica sobre tela
80x70cm
R$ 3.500

-15%

R$2.900,00

MARCELLA
Marcella
Riani RIANI
Suas formas abstratas e descomprometidas com a realidade criam
composições lúdicas proporcionando para o espectador uma
experiência de liberdade de interpretação da obra.
Em 2019 realizou seu primeiro mural internacional na Itália e
expos seus trabalhos têxteis na feira de design de superfícies em
Nova York.

Boneca, 2020
Escultura em cerâmica
70cm
R$ 3.000

-15%

LOTE 38

R$2.500,00

AUGUSTO
RIBEIRO
Augusto
Ribeiro
Santana do Araçuaí, MG
O jovem ceramista segue os passos de grandes artistas doVale
do Jequitinhonha, executando com sofisticação as bonecas de
argila tradicionais da região.
Desenvolveu, porém, uma linguagem própria representando
cantoras contemporâneas em suas peças.

Sem título
Pastel seco sobre papel
50 x 69 cm

R$ 5.000

-15%

LOTE 39

R$4.200,00

RITA
PROUSHAN
Rita
Proushan
São Paulo, 1930
As principais obras da artista são tintas acrílicas com representações de corpos femininos. Usa tinta guache e modelo vivo e
surpreende por seus traços firmes e gestos rápidos.

Vaso pássaros e ﬂores
Cerâmica
1m
R$ 3.000

-15%

LOTE40

R$2.500,00

VALMIR
NEVES
Valmir
Neves
Oceramista goiano já expôs suas obras em diversas capitais
como Belo Horizonte, Brasília e Recife. Em Goiânia, as obras
de Valmir Neves já foram exibidas no Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás e também no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
A temática do seu trabalho vai desde a arte sacra até o corpo
feminino.

Grafik 02, 2020
Tinta acrílica sobre tela
40 x 30 cm
R$ 5.000

-15%

LOTE 41

R$4.200,00

RODRIGO
PIMENTA
Rodrigo Pimenta
São Paulo, SP, 1972
Desde 2012, desenvolve a prática artística, com uma série de
trabalhos em desenho, impressões e pinturas, que refletem sua
formação como designer, explorando a variedade de linguagens
adquiridas nas áreas de design e vídeo.

Sem título
Escultura em madeira policromada
94x19x18cm
R$ 2.400

-15%

LOTE 42

R$2.000,00

ZEZIN
Zezin
Belo Horizonte, MG, 1964
Começou a trabalhar aos 12 anos ajudando seu pai na marcenaria
e restauração de móveis antigos, o que proporcionou a convivência
indireta com o universo artístico. Acabou se tornando um escultor e
pintor que faz referência a temas do cotidiano.
Já participou de diversas exposições em Minas Gerais.

Acqua e Sale – Trapani, Sicília, 2016
Fotografia impressa em papel 100% algodão
e pigmento mineral
100x67cm
R$ 10.000 -15%

LOTE 43

R$8.500,00

THOMAS
BACCARO,
Thomas Baccaro,
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Sem Título
Escultura em cerâmica pintada
120x 40cm
R$ 30.000,00

-15%

LOTE 44

R$25.500,00

MANUEL
EUDÓCIO
Manuel
Eudócio
Caruaru, PE, 1931 – 2016
Um dos artistas mais originais e expressivos do polo ceramista Alto
do Moura (PE), teve grande influência do Mestre Vitalino, seguindo a
tradição de retratar no barro tipos, usos e costumes do cotidiano do
povo nordestino. Seus trabalhos constam do acervo de importantes
museus e coleções particulares de todo o país.

Sem título, 2020
Acrílica sobre tela (sem chassis)
125x120cm
R$ 12.000

-15%

LOTE 45

R$10.200,00

AUBERT
Aubert
Sua obra é repleta de termos existenciais. Busca por identidade,
comunicação e autodesenvolvimento – primitivismo, simbologia
e narrativas híbridas são alguns dos conceitos que permeiam
seu trabalho. Fez duas exposições individuais; a primeira em
São Paulo, no Rooftop Augusta, e a segunda, em Londres, na
Fitzrovia Gallery.

Sem Título, 2006
0,80cm x 0,80cm
R$ 9.500

-15%

LOTE 46
R$8.000,00

ALEXANDRE
Alexandre
Filho FILHO
Bananeiras, PB, 1932
É autodidata e realizou sua primeira exposição em 1966,no
XV Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro (RJ).
De lá para cá foram cerca de 90 exposições entre individuais
e coletivas.

LOTE 47

Aluvião, 2019
Óleo sobre tela
72x100cm
R$ 9.500

-15%

R$4.900,00

NAIRA
PENNACCHI
Naira Pennacchi
Ribeirão Preto, SP
Sua obra é fundamentada na pintura, linguagem com a qual a
artista exibe sua apurada relação entre cores, especialmente.
A fluidez, a construção de ambientes e duos como figuração e
abstração, geometria e organicidade, provocam sensações menos
estanques e mais permeáveis no corpus de obra.

LOTE 48

Couro
Medida montada 45cm
Largura da sela 66cm
Peso 10kg
R$ 8. 000,00

-15%

R$7.200,00

ESPEDITO
SELEIRO
Espedito
Seleiro
Arneiroz, no Ceará, CE, 1939
O filho do criador da sandália de Lampião se transformou,
nos últimos anos, em uma assinatura valorizada no
mundo da moda, do cinema e do design. Fez peças para
marcas como Farm, Cavallera e Cantão e para o Estúdio
Campana.

Noite em Veneza Plate 01, 2014
Impressão de jato de tinta
40 x 60 cm
R$ 7.500

-15%

LOTE 49

R$6.300,00

BETINA
SAMAIA
Betina
Samaia
São Paulo, SP, 1964
A fotógrafa busca registrar imagens do inconsciente por meio de
viagens e outras experiências pessoais.
Com as séries Coreografia do Caos, Noturnos, Amazônia,Azul,
Índia, África, Bolhas, entre outras, participou de diversas
exposições individuais e coletivas no Brasil, na França e nos
Estados Unidos.

Roda Gigante
Escultura em madeira
Medidas: 90 x 65 cm
Peso 4kg

LOTE 50

R$ 3.000,00

JOSÉ
ABIAS
José Abias
Igarassu, PE,1967
É a partir do que a mata do povoado de Engenho Novo
oferece, entre galhos, raízes e troncos caídos, que o artesão
alimenta a sua capacidade criadora, transformando e dando
novos significados ao que para muitos seria apenas resíduo.

Puzzle 3 “louça”
Técnica mdf, fita métrica, colagem ,acrílico,
guache, caneta.
50x70 cm
R$ 7.000

-15%

LOTE 51

R$5.900,00

FRANCESCO
Francesco
Civita CIVITA
È artista, poeta e produtor de filmes, editor, jornalista e sócio da
Prodigo Filmes. Atuou como produtor da serie Coisa Mais Linda
(Netflix) e “ORoubo da Taça” entre outros filmes premiados.

Pantanal
Técnica peruana de trabalho
em retalhos
100x100cm
R$ 5.000,00

-15%

LOTE 52

R$4.800,00

BENEDITA
ALMEIDA
E LEIDIANE
Benedita Almeida
e Leidiane
do Carmo DO CARMO
Poconé, MT
Artesãs dedicadas à técnica peruana da arpilharia. Elas bordam
com tecidos, a fauna e a flora pantaneira, os festejos locais ou
cenas do cotidiano.

Banana 2, 2020
Acrílico e óleo sobre tela
50x70x2cm
R$ 5.000

-15%

LOTE 53

R$4.200,00

ERIC
CARRAZEDO
Eric
Carrazedo
São Paulo, SP
Ainda na adolescência, estudou no atelier de Joji Kussunoki,
premiado artista e professor de pintura. Residindo em São Paulo,
participou recentemente da exposição “DEZ.EM.BRO Coletivo” na
Thomas Baccaro Art Gallery ao final de 2019. Em 2020, recebeu 3
grandes destaques internacionais na SaatchiArt, a maior galeria
virtual de artes do mundo.

Móbile com 30 Pássaros
Escultura em madeira de miriti
170x120cm
R$ 4.500,00

-15%

LOTE 54

R$3.800,00

AMADEU
DE SARGES
Amadeu
de Sarges
Abaetetuba, PA
O artesão vive trabalha cercado pela Floresta Amazônica e
pela vibrante cultura paraense. Talha na palmeira de miriti
os mitos da região, a fauna e a flora, os costumes e as
festas, como o Círio de Nazaré, uma das maiores
procissões do Brasil e do mundo.

Arquitetura, Oscar Niemeyer : Museu de
arte contemporânea: MAC – Niterói, 2018
Papel fotográfico hahnemuhle photo rag
260g – moldura: em madeira e vidro anti
reflexo

LOTE 55

R$ 1.500

DADÁ
CARDOSO
Dadá Cardoso
Fotógrafa jornalista no Jornal Folha de São Paulo, hoje apresenta
também trabalhos autorais com imagens para decoração e uma
artista integrante da ArtImage. Fez campanhas publicitárias,
catálogos de moda, campanhas da Casa Cor e Mostra Black na Oca.

Forró na roça
Escultura em cerâmica miniatura
27cm
R$ 3.000,00

-15%

LOTE 56

R$2.500,00

CLÁUDIO
DAS MINIATURAS
Cláudio
das Miniaturas
Capela, AL
Cláudio Henrique Freire é conhecido pelas minúsculas peças que
produz, pequenos mundos encantados de barro em uma escala que
impressiona pela riqueza de detalhes. Iniciou sua trajetória como
discípulo do mestre João das Alagoas.

Fontana atravessando,2017
Pastel e seco à óleo e lápis sobre papel
96x66cm

LOTE 57

R$ 8.000

ANTONIO
PETICOV
Antonio Peticov
Assis, SP, 1946
É pintor, escultor, desenhista, gravurista, halógrafo e programador
visual. Fez exposições nas galerias Art-Art (SP), Du Vieux Caneau
(Suíça), San Michelle (Itália), del Naviglio (Itália), Galerie 212
(França) e o Museu de Arte Moderna (RJ), entre outros espaços.

Vaso nuvem
Lã de ovelha feltrada manualmente
45x50cm
R$ 4.000

-15%

LOTE 58

R$3.400,00

INÊS
SCHERTEL
Inês
Schertel
A arquiteta paulista vive no interior do Rio Grande do Sul onde
cuida, junto do marido, de um rebanho de ovelhas que lhe
fornecem lã. Aprendeu a técnica usada para feltrar a fibra com
povos nômades na Ásia Central.
Suas peças são inteiramente feitas de lã, 100% natural e 100%
renovável, “homenageando uma tradição ancestral,
propondo algo novo, fresco e contemporâneo”.

Sem título
Técnica mista sobre tel, tinta acrílica,
esmalte sintético, carvão e nanquim.
150x120cm

LOTE 59

R$ 12.000

KING
MIHÁLYFY
Kinga Mihályfy
Começou a pintar aos 15 anos, se interessando também
por fotografia, design e dança folclórica húngara. Ainda
adolescente, fez muitas exposições em Buenos Aires.
Atualmente, estuda no Instituto Universitário Nacional del
Arte em Buenos Aires.

Flor
Porcelana
40cm

LOTE 60

R$ 1.000,00

NICOLE
Nicole
ToldeTOLDE
A designer atua criando objetos de cerâmica exclusivos, experimentando diferentes técnicas e novas linguagens, brincando com formas
e texturas inusitadas inspiradas em elementos naturais da Serra da
Mantiqueira, onde vive.

Eu TeAmo, 1986
Óleo sobre tela
60x80cm

LOTE 61

R$ 7.000

LEILA
DE SARQUIS
Leila
de Sarquis
São Paulo, SP, 1947
A artista divaga pelos artifícios da pintura a óleo, escultura, objetos,
instalação e fotografia, perpassando pelo universo do onírico e do
subconsciente. Marcou presença em diversas exposições coletivas
e individuais - nacionais e internacionais.

Balanço Kaupuna
Tecido da rede com punho
60x30x200 cm

LOTE 62

R$ 4.800,00

MARIA
FERNANDA
BARRO / YANKATU
Maria Fernanda
Paes dePAES
Barro /DE
Yankatu
Maria Fernanda traz para o design as marcas da ancestralidade
como fundamentos da história dos povos brasileiros. A sua marca
“Yankatu, design com alma” apresenta coleções que são resultados de pesquisas das tradições artesanais e sua incorporação ao
mobiliário que alia arte, delicadeza, inspiração e memórias.

“Às vezes as nuvens quase formam o
seu nome.“, 2020
Tinta óleo e pastel oleoso sobre tela
110x110cm

LOTE 63

R$ 7.000

LUIZA
ZARONI
Luiza
Zaroni
São Paulo, Brasil, 1996
Pintora, retratista e gravurista, Luiza concentra sua pesquisa e
o corpo de seu trabalho na forma masculina e nos espaços que
ela ocupa na sociedade e nas artes. Em sua breve carreira, já
participou de uma série de exposições coletivas, como a 50ª
Exposição Anual de Arte da FAAP, e foi fundadora do estúdio
coletivo de jovens artistas Casa Saúva.

Tapeçaria Ana
Peça única feita a mão
fios de lã natural, acompanha haste de aço
com acabamento em pintura eletrostática
60x110cm

LOTE 64

R$ 2.200,00

LUIZA
CALDARI
Luiza
Caldari
Formada em design de moda, a artista se dedica à tapeçarias decorativa feita à mão que mistura cores e texturas,
resultando em volumes e desenhos exclusivos. Cada peça é
feita a partir de um entrelace de fios, cores e sentimentos.

Fotoetching, 2005
Papel de seda japonês sobre papel
Hahnemühle
39x59 cm

LOTE 65

R$ 3.500

MARGOT
DELGADO
Margot
Delgado
São Paulo, SP, 1945
Passou pela Faculdade de Belas artes, onde encontrou seu
mestre Evandro Carlos Jardim, Estudou, também, aquarela e
têmpera com Ubirajara Ribeiro. A artista conta com exposições no
Brasil, Alemanha, França, Estados Unidos, México e Argentina.

Só o amor pode nós salvar, 2018
Bronze modelo esculpido na
argila, fundido no bronze

LOTE 66

R$ 2.200,00

GUSTAVO
Gustavo
DiasDIAS
O designer cria e desenvolve de maneira autoral peças de
mobiliário e objetos mesclando técnicas de marcenaria
tradicional com improvisos, contrapondo elementos da
contemporaneidade.

Perambulando, 2019
Técnica mista sobre tela
100 x 100 cm

LOTE 67

R$ 13.000

PRAGANA
Pragana
Recife, PE, 1952
Artista plástico pernambucano, dedica-se às mais diferentes
linguagens como pinturas, esculturas, colagens, desenhos,
serigrafia e fotografia estão entre as técnicas utilizadas pelo
mestre.

Soft Painting Olga, 2014
Painel tecidos chassis madeira
80x84cm

LOTE 68

R$ 8.000

RENATO
Renato DibDIB
Pesquisa e atua nas áreas de Artes, História da Arte,
Decoração, Design, Moda e Joalheria. Seus trabalhos
são construídos a partir de negociações entre camadas, paleta de cores e transparências, um amálgama
de técnicas e materiais, entre o bi e o tridimensional.
Acumula em sua trajetória diversas exposições individuais e coletivas no Brasil, Espanha, Holanda, Argentina e Dinamarca.

LOTE 69

Escultura Âmago
Papelão reciclado
73x21x63 cm
3,70kg
R$ 4.500,00

-15%

R$3.800,00

DOMINGOS
TÓTORA
Domingos
Tótora
Maria da Fé, MG
O artista plástico elegeu o papel reciclado como matériaprima de seu trabalho, que transita entre a arte e o design.
De extrema beleza, suas peças remetem às cores e texturas
da natureza, como cascas de árvore, pedras e terra.
Os objetos também reproduzem os efeitos de luz e sombra
do sol com a mesma intensidade que a luz solar percorre os
vales.

Up Cycling Art
50X65 cm

LOTE 70

R$ 3.000

RUBEM
DUAILIBI
Rubem
Duailibi
São Paulo, SP
Rubem Duailibi, publicitário, jornalista, artista plástico e multimídia. Dirigiu vários comerciais, programas de TV e documentários.
Nas artes plásticas, realizou várias exposições no Brasil e no
exterior. Em suas recentes exposições, pintou em suas telas duas
paixões: o Rio de Janeiro e os carros clássicos

LOTE 71

Mesa Pajé , 2008
Terracota e madeira
50x50cm
R$ 7.000,00

-15%

R$5.900,00

ESTUDIO
CAMPANA
Estudio Campana
O estúdio dos irmãos Humberto e Fernando Campana,
baseado em São Paulo (SP) comemora seus 35 anos
reconhecidos internacionalmente como pioneiro no design
disruptivo, o que os levou a criar uma linguagem inovadora
em seu campo.

Sem título
Acrílica sobre tela
110x130 cm

LOTE 72

R$ 14.000

VERENA
MATZEN
Verena
Matzen
Apesar de ter nascido em Buenos Aires, a artista plástica fez do
Brasil seu lar. Foi aqui que ela encontrou inspiração para suas
gravuras, retratos e painéis coloridos, que já viajaram o mundo em
exposições por países como França eAlemanha

Prato Iemajá
Porcelana branca
Pintura à mão mesclando com decalques
cerâmicos queimado à 850 º
34 cm diâmetro

LOTE 73

R$ 1.300,00

CALU
FONTES
Calu Fontes
A artista utiliza a técnica de pintura à mão na cerâmica, mesclando decalques feitos com tinta de porcelana. O encontro dos grafismos, do universo lúdico, do bucólico, das cores e das formas,
transformam as peças em verdadeiras obras de arte. Muitos de
seus desenhos estão vivos em azulejos, vasos, pratos e até em
sacolas, lingeries e sapatilhas, entre outras peças de grandes
marcas.

Território 2012
Serigrafia sobre papel
Exemplar 35/40
57x101cm

LOTE 74

R$ 5.000,00

CLAUDIO
Claudio TozziTOZZI
São Paulo, SP, 1944
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), na qual
remete à linguagem das histórias em quadrinhos. O artista trabalha
com temáticas políticas e urbanas, utilizando com frequência novas
técnicas em seus trabalhos, como a serigrafia.

Contas de cerâmica moldadas à mão
no Vale do Jequitinhonha,
Madeira maciça torneada e cristais

LOTE 75

Valor R$ 3.400,00

MARIA
HELENA
EMEDIATO/LEH
Maria
Helena
Emediato
/LEH
As criações da LEH nasceram do encontro do olhar da artista
Lena Emediato com as habilidades de artesãs brasileiras. Suas
peças são verdadeiros amuletos para decorar, proteger, energizar
e até serem usados em meditações. As criações são feitas com
contas de cerâmicas moldadas à mão no Vale do Jequitinhonha
(MG), madeira maciça torneada e cristais.

São Paulo 4
Fotografia em papel algodão 310g impressa
com pigmento mineral
37 x 55,5 cm -Tiragem de 20

LOTE 76

R$ 3.800

CÁSSIO
VASCONCELLOS
Cássio Vasconcellos
É um fotógrafo brasileiro. Iniciou sua trajetória profissional
em 1981, sempre voltado aos projetos artísticos, além de
vasta produção de fotografias aéreas.

Espelho Boneca
Estrutura em aço com tratamento com ácido
Espelho de vidro, cerâmica de argila
produzida pela artesã Irene
73 x 72 x 3 cm
Espelho 50cm

LOTE 77

R$ 3.500,00

MARINA
B. DIAS
Marina
B. Dias
Designer de interiores com especialização em design de mobiliário. Foi resgatando a tradição familiar de produzir peças em
tricô, crochê e bordado que Marina encontrou sua marca que é
sempre incorporar o fazer manual, seu ou de outro artesão, nas
peças que produz.

Sem título
Litogravura
60 x 80 cm

LOTE 78

R$ 2.500

GREGÓRIO
Gregório GuberGUBER
Santos, SP, 1951
Pintor, desenhista, gravador, escultor, cenógrafo e fotógrafo, realizou
sua primeira mostra individual no MASP em 1974. Foi contemplado
com o prêmio de melhor gravura da Associação Paulista de Críticos
de Arte (APCA) em 1976.Atuou como cenógrafo da peça Vestido de
Noiva, de Nelson Rodrigues (1912-1980).

Dabacuri
Madeira com ourivesaria
Única, 2020
30x11x16 cm

LOTE 79

R$ 1.000,00

FABIANA
QUEIROGA
Fabiana Queiroga
É pesquisadora acadêmica, artista e poeta visual que constrói
um universo de narrativas imagéticas alimentando esse fazer
artístico. O seu olhar se atrai com filosofia e toda a informação
que permeia a vivência das relações humanas.

O Passeio de Alma Welt , 2018
Óleo sobre tela
100x150cm

LOTE 80

R$ 15.000

GUILHERME
CAIUBY
Guilherme Caiuby
de Faria DE FARIA
São Paulo, SP, 1942
Pintor, desenhista e gravador brasileiro. O seu tema preferido
quando começou sua carreira era o corpo feminino destacando
sua sensualidade e erotismo. Já participou de exposições na FAAP,
Bienal de São Paulo, MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo,
Istituto Brasile - Italia (Itália), entre outros espaços.

Bowsl
Cerâmica em esmalte branco e couro
13x5,5cm, colheres 10cm , tábua 30 cm
R$ 500,00

-15%

LOTE 81

R$400,00

CAROLINA
PERACA
Carolina
Peraca
Durante seus estudos acadêmicos em Londres, a designer percebeu que a cerâmica era a melhor maneira de tangibilizar em
formas e objetos seus insights e criatividade. O conjunto leiloado
é inspirado na tradição do gaúcho de fazer churrasco e servir nas
tábuas de madeira. Essa releitura vai para a mesa da família servir
entradinhas de uma maneira moderna.

No Ateliê, 2019
Óleo sobre tela
35 x 30 cm

LOTE 82

R$ 5.000

LEO
BRIZOLA
Leo Brizola
Belo Horizonte, MG, 1963
Pintor conhecido pela complexidade e excelência de sua técnica e
obra, marcada por um conteúdo existencial e político. É praticante
dos rigores da pintura tradicional e grande pesquisador dos temas
clássicos da mitologia grega. Possui aptidão e proeminência para
desenho, bordado, fotografia e pintura. Fez diversas exposições
individuais e coletivas em Belo Horizonte (MG) e também em
Brasília (DF) e Salvador (BA).

Sem título
Acrílico e papel
42x24x30 cm

LOTE 83

R$ 3.000,00

CHRISTIAN
SAMPAIO/STUDIO
Christian
Sampaio/Studio
Papelaria PAPELARIA
Formado em Programação Visual pela UNESP, Christian trabalha com papel como substrato e suporte para questionar as
relações humanas e suas reflexões enquanto algo a ser
enaltecido.

Going Going , 2020
Técnica óleo e colagem sobre tela
72,5 cm de diâmetro

LOTE 84

R$ 7.000

GERALDO
Geraldo
SouzaSOUZA
Dias DIAS
São Paulo, SP, 1954
Pintor e arquiteto, é professor associado da Escola de Comunicações e Artes da USP. Expôs seus trabalhos além de
cidades brasileiras, em New York, Boston, Berlin, Frankfurt,
Rostock, Londres, Brighton, Lisboa e Tokyo.

Luminária de açafrão pequena
27x40cm

LOTE 85

R$ 1.950,00

CULTIVADO
EMStudio
CASA STUDIO
Cultivado em Casa
Cultivando em Casa é um estúdio criativo, fundado em
2014.Com particular interesse na experimentação de
materiais e conceitos, transita por diferentes práticas do
design, explorando a relação entre os objetos e o espaço
que nos cerca.

Série giracorpogira, 2015
Fotografia lambida em papel crystal archive
montado em moldura madeira.
90x135 cm

LOTE 86

R$ 8.500

JAQUES
FAING
Jaques
Faing
Rio de Janeiro, RJ, 1959
A artista visual pesquisa a interseção entre a fotografia, o desenho
e a escultura. Realizou várias mostras coletivas e individuais,
expondo em instituições como a Pinacoteca de São Paulo e o
Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre outras. Possui obras
nos acervos do MAM, Museu de Arte Contemporânea da USP
(MAC), Museu de Arte do Rio (MAR), entre outros.

Escultura cerâmica em alta temperatura
17 x 34 cm
R$ 1.800,00

-15%

LOTE 87

R$1.500,00

KIMINiiNII
Kimi
Hiroshima, Japão
Atuando inicialmente com programação visual, apaixonou-se pelo
contato com o barro e suas possibilidades de criação e realização.
Desde 1979 trabalha com cerâmica de alta temperatura, utilizando
linguagem contemporânea. Realizou exposições individuais e
participou de coletivas no Brasil e no exterior como artista plástica,

Acrilico sobre tela
100x100cm

LOTE 88

R$ 21.000,00

ISABELLE
TUCHBAND
Isabelle
Tuchband
Taubaté, SP, 1968
Artista plástica franco-brasileira contemporânea. Desenvolveu
diversos projetos artísticos, inclusive uma obra de arte pública
em São Paulo. Fez exposições individuais e coletivas no Brasil
no exterior em países como Alemanha, França, Portugal,
Estados Unidos, Espanha, entre outros.

Boxset laranja
Tinta acrílica sobre madeira
09x50x45cm

LOTE 89

R$ 6.000,00

ANANDA
NAHU
Ananda
Nahu
Juazeiro, BA, 1985
Artista plástica brasileira. Cursou Faculdade de Design e Escola de
Belas Artes em Salvador. Na universidade, teve contato com a
litografia, serigrafia e gravura em metal. Ao longo da carreira, fez
do cenário urbano seu suporte. Nas obras, costuma fazer
releituras dos estilos musicais e artísticos dos anos 60s e70s.

LOTE 90

Sem título
Óleo sobre tela
80x 80 cm
R$ 2.000,00

-15%

R$1.700,00

VIVIAN
DE CAMPOS
Vivian de Campos
É formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Frequentou cursos de pintura e escultura na Art Student League of New York e na State University
of New York. Pós-graduada pela Parsons School of Design
em desenho gráfico e publicidade. Participou em 2008 e 2012,
2017 da AFFORTABLE ART FAIR em Nova York.

TERMO DE PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO
1.

Qualquer pessoa poderá participar do leilão, mediante cadastramento na
plataforma iarremate.com

2.

Os interessados podem fazer seus lances desde já e poderão acompanhar os
outros lances e arrematar pela internet no endereço https://www.iarremate.
com/iarremate2/024/ no dia 20/08 às 20h30, ao clicar no botão AO VIVO. Para
isso, é preciso fazer um cadastro na plataforma previamente para poder participar do leilão online criando um login e senha.

3.Sobre o valor do arremate será acrescida a comissão de 5%do leiloeiro, que
será doada integralmente à Artesol.

4.Ao final do pregão, os vencedores receberão um email com os dados para

pagamento e as instruções para retirada. O valor das obras arrematadas deverá ser quitado integralmente nas 72 horas subsequentes ao leilão. Os pagamentos serão efetuados somente à vista, via transferência bancária e deverão
ser feitos exclusivamente para a Artesol, que informará os dados para a quitação.

5.Outra opção para fazer lances é enviar email para leilão@artesol.org.br antes do inicio do pregão do lote, ou seja, até as 12h do dia 20/08. No email deverá conter, sem exceção, os dados cadastrais dos interessados (nome completo, telefone, email, CPF/CNPJ), assim como o valor limite para aquisição
do lote.
6.A retirada da obra está condicionada ao pagamento integral do seu valor e
deverá ser agendada pelo email sheila@artesol.org.br ou pelo telefone (11)
3082-8681. O prazo máximo para a retirada será até 20 de setembro, na sede
da Artesol.
7.Para os arrematantes que não residem na cidade de São Paulo a organizadora poderá providenciar o envio, combinando caso a caso os valores dessa
entrega.
8.Todo o valor arrecadado será revertido para a sustentabilidade da Artesol e
continuidade de suas ações e projetos.
9.Cada obra está apresentada nesse catálogo com as seguintes informações:
número do lote, título, descrição da obra e mini biografia do autor.

