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2020/01

A Coleção Garden Art Gallery: 2020/01 é a curadoria sobre
artistas e obras que acreditamos. Essa crença é baseada em
um estudo profundo por toda a história que resulta em cada
arte aqui disposta. Conversamos com a verdade por trás dos
artistas, estudamos as respectivas técnicas, selecionamos
dentro de cada acervo as obras que vimos maior valor e
apresentamos aqui uma gama diversificada de boa arte.

Du Silva
Eduardo Gonçalves da Silva Filho, conhecido como Du Silva, é artista paulista
bacharelado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Desde
o início de sua pesquisa, o artista se interessa por figuras geométricas e linearidades, o
que o levou a pesquisa de estruturas mandálicas e ao desenvolvimento do seu trabalho
em torno desse tema.
Seu trabalho caminha para a repetição dos gestos e das formas, tendo sempre como
base a simetria visual e a organização harmônica do espaço ou sua ausência, aplicandoas a pinturas, instalações, grafites, murais e outras linguagens contemporâneas. Com
influência do movimento do graffiti e do movimento da arte cinética, além dos gestos e
formas, as cores e linhas também são pontos fortes em suas obras, onde o artista propõe
evocar determinadas sensações visuais e trazer equilíbrio e expressão através do modo
como são organizadas.

Du Silva

Entrelinhas I, 2020
100cm x 100cm
Tinta, spray e caneta acrílica sobe tela
R$2.400

Du Silva

Entrelinhas III, 2020
90cm x 90cm
Tinta, spray e caneta acrílica sobe tela
R$2.200

Du Silva

Entrelinhas IV, 2020
90cm x 90cm
Tinta, spray e caneta acrílica sobe tela
R$2.200

Laura Falzoni
Laura Falzoni começou sua carreira como vitrinista e Visual Merchandaiser, onde por mais de 23 anos,
trabalhou usando o máximo de sua criatividade fazendo inúmeras vitrines e criando conceitos completos
para diversas marcas de varejo. Em 2011 voltou para sua grande paixão, a fotografia, e após se formar no
Bacharelado do Centro Universitário SENAC, passou a dedicar integralmente seu tempo para suas criações
artísticas.
As obras de Laura permeiam por diversas linguagens, desde grandes instalações à intervenções em
objetos do dia a dia, mas em cada trabalho realizado é possível encontrar algum elemento fotográfico
inserido das mais diversas formas.
Na série Colagens, é tomada sempre como base uma superfície não tradicional, como páginas de livros,
jornais e papeis multicoloridos, onde Laura desenvolve colagens utilizando decalques, papeis auto
adesivos, recortes de papeis diversos, além das fotografias por ela capturadas. Os chamados “itens
imagéticos” são somados à intervenções feitas em carvão, pastel, caneta e tinta, criando assim profundas
narrativas pop.

Laura Falzoni

Série Colagens (original), 2017
60cm x 35cm
Tinta guache, esmalte,
decalques, impressão fine art
sobre papel algodão e papel
adesivo
R$2.500

Laura Falzoni

Série Colagens 027
(reprodução fotográfica), 2017
60cm x 42cm
Impressão em pigmento mineral
sobre papel de algodão Photo
Rag Methalic
1/5
R$1.500
Série Colagens 028
(reprodução fotográfica), 2017
60cm x 42cm
Impressão em pigmento mineral
sobre papel de algodão Photo
Rag Methalic
1/5
R$1.500

Guinr
Artista Visual, Bacharel em Design Gráfico, Guinr tem um trabalho voltado ao Graffiti e Street
Art, tendo explorado diversos procedimentos técnicos das manifestações oriundas desse
universo. Realizou mostras coletivas e individuais, além de ter participado de projetos
e eventos nacionais e internacionais, tais como Street of Styles, Projeto54, Inarteurbana, Pixel
Show, Meeting of Styles, Elephant Parade, R's e N's de design. Desenvolve projetos
particulares ou empresariais a partir de seu trabalho com street art.
Guinr acredita que o ato de intervir na rua seja a forma mais simples e direta de arte. Trazer
cor e expressão para a cidade como forma de quebrar a monotonia da paisagem urbana da
rotina do dia dia. A inspiração para os traços com a lata de spray vem da conexão com as
pessoas, não perde uma oportunidade de explorar novos horizontes, trocar ideias,
procurando viver os momentos ao máximo e absorver o melhor de cada experiência.

Guinr

DIAS LINDOS, 2019
56cm x 85cm
Spray, nanquin, pastel oleoso, carvão e
posca sobre tela
R$2.800

DIAS NÃO TÃO LINDOS, 2019
56cm x 85cm
Spray, nanquin, pastel oleoso, carvão e
posca sobre tela
R$2.800

Guinr

AMOR & DELÍRIO, 2019
140cm x 180cm
Spray, nanquin, pastel oleoso,
colagem e posca sobre tela
R$6.500

Bros
Mário Miranda, é um artista de 26 anos natural da cidade de Camaragibe-PE. Tem sua atuação focada
no estudo e na prática do grafitti, lambe-lambe, performance, e arte digital. O seu processo criativo tem
influências nas artes cênicas, conceituais e urbanas, passando pela dança contemporânea, teatro,
audiovisual até a arte educação. Visualidades da negritude, simbologias da fé e abstratismos são temas
recorrentes em suas produções, que vão desde telas, murais, vídeo/foto-performance a textos poéticos.
O termo multiartista é uma forma de entender o lugar em que o corpo dissidente de Mário habita no
meio da arte, corpo-plural atravessado por diversas questões, que se expressam cada uma à sua
maneira. Não privilegiado, sempre buscou inserção pelos lugares que lhe foram negados, autodidata,
foi na Igreja onde cresceu que conheceu a arte, começando pela música e o teatro, seguido da dança,
circo, e foi na adolescência que conheceu as artes visuais: o desenho, logo em seguida o graffiti, a
pintura e o lambe-lambe. As artes conceituais como as performances nascem de um lugar em que
entende como preciso para expressar-se de outras maneiras e são um resultado de tudo que pode ser.
A arte-educação nasce da necessidade de tornar plural seus conhecimentos e acúmulos.

Bros

Pré Vôo, 2020
150cm x 100cm
Acrílica e spray sobre tela
R$2.200

Bros

Origem, 2020
38cm x 43cm
Óleo, acrílica e pastel sobre tela
R$1.200

Felipe Pelikian
Oriundo do subúrbio operário ABC paulista, palco de lutas e conquistas, Felipe Pelikian se desenvolveu
conectado com o berço e ponto de referência de vários movimentos sociais e de contracultura do Brasil.
Caminhou e teve trânsito livre pelos becos industriais, vielas, ruas e movimentos contemporâneos, que
assim como sua técnica artística, se entrelaçam dia a dia formando uma grande rede de reflexões, e
assim Felipe escolheu as linhas da vida e suas conexões para expressar sua arte.
A Teia Urbana é uma malha de conexões, pensamentos e sentimentos que refletem, através da arte,
nossa vida. É feita de tudo aquilo que o universo nos destina em forma de energia, influenciando
misticamente nossos encontros e desencontros. Cada ponto representa um ser, e cada linha formada a
partir da união de dois pontos, representa um caminho. Os laços mais intensos que desenvolvemos
como o amor, a amizade, são representados por linhas mais espessas; já os encontros passageiros são
traçados por uma única linha. Todos juntos formamos a grande teia da vida, repleta de cores onde cada
cor é um sentimento, cada sentimento é uma história.

Felipe Pelikian

No caminho de seu sonho, observe. O amor
está nos menores detalhes, 2020
150cm x 130cm
Spray sobre canvas
R$3.600

Felipe Pelikian

Dia de Sol, 2019
120cm x 100cm
String sobre canvas
R$3.200

Felipe Pelikian

Constância, 2018
80cm x 60cm
String sobre canvas
R$2.600

h4wnee
Raunny Souza, paraibano de 28 anos, é artista plástico multidisciplinar. Sua arte traz
especulações sobre um futuro distópico que dialoga por entre tempo-espaço com os
fenômenos socioantropológicos atuais. Designer por formação, ele desloca elementos da
cultura pop e digital para a história da arte. Por paixão ao escárnio, diverte-se com a
desconstrução do belo e a subversão do clássico.
Em suas obras, a pintura amplia sua ocupação territorial e não se limita à superfícies planas.
h4wnee explora objetos inesperados e outros materiais para causar ilusões de ótica que
surgem por entre os multi-planos, sobre suportes variados.

h4wnee

Engine 02, 2020
65cm x 50cm
Cerâmica, ferro, cimento, placa eletrônica e
oxido de cobalto
R$3.200

h4wnee

Carbon #1, 2020
66cm x 49cm
Tinta spray, oxido de carbono, placa
eletrônica, cerâmica e grama artificial
R$1.300

h4wnee

Keyloggers, 2020
120cm x 90cm
Tinta acrílica, spray, massa corrida e
grama artificial sobre madeira
R$2.500

h4wnee

Dazed, 2020
100cm x 100cm x 70cm
Cerâmica, madeira, papel, tecido e
tinta latex
R$8.200

Isabela Etchenique
Isabela Romero Etchenique, procura abordar em suas produções temas relacionados a seu cotidiano e ao lugar
onde vive, explora sua relação com a cidade, faz pesquisas geográficas e interessa-se por obras arquitetônicas e
paisagísticas. Os conceitos de efemeridade e de metamorfoses espaciais são assuntos apresentados,
desenvolvidos nas linguagens de gravura, desenho, performance, fotografia, pintura e escultura.
Signo geométrico, formas simétricas, concretas; remetente ao quadrado: algo rigoroso, exato e preciso. Tomando
como ponto de partida estes estudos, a artista iniciou uma pesquisa de ressignificação da noção de regularidade
e simetria. A ruptura geométrica começou com registros fotográficos de prédios dos lugares por onde passa,
imagens que depois foram distorcidas: desestruturadas e sobrepostas. Trazer o azulejo como material para a obra
cria uma ressignificação deste objeto, na medida em que, por suas características físicas de rigidez e simetria, é
associado à arquitetura, tendo como função o revestimento de superfícies internas e externas de edifícios. Ao
juntá-lo com as fotografias reveladas, cria-se uma contradição: as edificações impressas em papel adesivo
transparente - frágeis e permitindo a passagem de luz - quebram com a ideia do geométrico e da rigidez,
trazendo imagens planas e assimétricas das paisagens que conhecemos como rígidas, fortes, pesadas e
tridimensionais. Isso cria não apenas a contradição funcional entre os materiais e conceitos que compõem a obra,
mas também uma desconstrução de cada elemento em sua forma original.

Isabela Etchenique

Lisura II, 2020
60cm x 75cm
Papel adesivo transparente e
azulejos sobre madeira
R$3.000

Isabela Etchenique

Lisura V, 2020
30cm x 45cm
Papel adesivo transparente e
azulejos sobre madeira
R$1.600

Isabela Etchenique

Lisura IV, 2020
15cm x 45cm
Papel adesivo transparente e azulejos
sobre madeira
R$1.000

VENDIDO

Isabela Etchenique

Lisura VI, 2020
15cm x 30cm
Papel adesivo transparente e azulejos
sobre madeira
R$800

Daniel Pardal
Daniel Pardal seguiu sua carreira artística fazendo colagens, grafites e desenhos em qualquer
lugar que conseguia. Seu estilo de arte ganhou consistência em 2017 - começou a desenhar
com intenção de ver seus sentimentos tocando as pessoas. Em suas obras, o artista passa
pelo surrealismo e futurismo, trazendo sempre elemento do irreal e do abstrato.
Sobre a série “umanos”, Pardal diz se tratar de “um agrupamento de raças que assim tornamse seres universais. Um umano é humano universal que perdeu o h de homem. Ele deixou de
ser um elemento secundário, sem vida autônoma deixou de ser um afixo. Deixou de se agregar
com radicais e temas e se derivou, como o latim aceitou o que é incomum e agora é um umano
despreso. descobriu que não podia mais ter uma identidade limitada como a lemniscata, agora
é uma forma sem começo nem fim num movimento circular de inversão de conjunção do que
existe e o que se sonha.”

Daniel Pardal

Gerrard, 2019
Acrílica sobre madeira compensada
21cm x 31cm
R$1.100

Daniel Pardal

Caetano, 2020
Acrílica sobre madeira compensada
70cm x 60cm
R$3.100

José, 2020
Acrílica sobre madeira compensada
53cm x 60cm
R$2.900

VENDIDO

Daniel Pardal

Tokyo, 2020
Acrílica sobre madeira compensada
41cm x 50cm
R$2.400

Raj, 2019
Acrílica sobre madeira compensada
15cm x 21cm
R$900

