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A Associação dos Ar�stas do Estado como as águas do
Pantanal espalha, banha e se conecta a outros rios, riachos e biomas de diversos municípios, idealizada
em 1995 pelos ar�stas Bosquê e Sebas�ão Mendes, tem como a primeira Presidente a ar�sta plás�ca e
este�cista Idalina Gonçalves que registrou juridicamente e tem feito um ó�mo trabalho de
representação.

transformações culturais e
Hoje a Associação conta com
respeito pelas diferentes
mais de 40 ar�stas de diversos
municípios do Estado, aliando leituras e interpretações de
ações polí�cas que par�cipam
mundos.
de projetos e cobram de
prefeituras e polí�cos por meio
de Fóruns de Cultura com
ações de inclusão que facilitou
a Lei Aldir Blanc no Estado.
Idalina tem seu olhar atento
para a valorização da
CARDUMES DE ARTISTAS
integração Educação e Arte
Obra de Reinaldo D’Arruda
como caminho de
A associação tem realizado diversas Mostras e apresentações mesmo na pandemia, os coletivos de arte em Exposições
Virtuais possibilitaram através das artes e vídeos dos artistas falarem sobre a reflexão de abordagens transversais sobre
o meio ambiente, violência e as intolerâncias religiosas. Além da Sede que é uma luta constante no reconhecimento
do espaço que em breve servirá de exemplo e modelo para outros municípios, a Entidade realizou exposições em
diversos locais com apoio e parceria da UNEMAT, SECEL, CRDH, FAESP, MT Escola de Teatro, Assembléia Legislativa do
Mato Grosso, Museus , Galerias e diversos Salões do Estado e Brasil levando o nome da ARTEMAT como organização
profissional de ações de fomento a Arte e Cultura, com previsões firmadas para 2022 em espaçosde arte internacionais.

E D I TO R I A L
2ª. Edição Arte Revista
Arte nos encanta visualmente e
no mundo, o vórtex imaginativo
de imagens nos alimenta ao
expressarmos para além das
emoções, questionando e ampliando a novos horizontes. Artistas
de diversos Estados do Brasil
como: Rio de Janeiro, São Paulo,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso,
e países: Argentina, Portugal e
Angola.
Nilson Kobayashi, na capa 1, a
pintura "Rupturas", mesmo título
do filme ficcional da "Trilogia
Caos" que está em produção.
Presentes na capa 2, a Associação dos Artistas Plásticos e
Visuais do Mato Grosso e nas
páginas da Revista, a exposição
desses artistas. Realizam com a
Associação,
projetos
como:
exposições e encontros integrados.
Na contracapa temos a Artista
da Argentina Mónica Martínez
Ameal. Presentes Ana Maria
Fernandes de Portugal, o artista
José Famoroso Mateus de
Angola, entre tantos outros com
suas técnicas, estudos e diversas
expressões. Esculturas, pinturas
de painéis, florais, quadros
abstratos, entre outros. Um passeio entre renomados Artistas
plásticos e visuais.
Aproveitem a visita!

Nilson Kobayashi
Instagram: @nilson.seizo
Facebook: Nils Kobayashi
O artista plástico Kobayashi reside na cidade de
São Paulo, onde mantém seu atelier num casarão
antigo na zona sul.
Estudou pintura figurativa com o mestre Silvio
Camargo, mas se fixou em pintura abstrata, no
rastro de grandes artistas nipo-brasileiros como
Manabu Mabe e Tomie Ohtake.
Já participou de exposições na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Câmara Municipal
de São Paulo e na Casa Expo.
Em outubro participa de uma exposição coletiva
em Mira do Aire, Portugal, inaugurando, assim, sua
tão sonhada trajetória internacional. Na sequência,
pretende expor em Barcelona, Xangai e Tokyo.

"Mistérios do Oriente"

Gisele Lemos
Editora

Acrílico sobre tela - 50 X 70 cm

Antonio Vilar
Capista e Diagramador

"Caos!"

Acrílico sobre tela - 50 X 70 cm

RUI DE CARVALHO
TEL: (21) 2208-8139 - TIM: (21) 98110-9699

Acrílicas s/ telas 20x30cm - "Iemanjá", inspirada na
deusa do mar. "A dançarina", inspirada na dançarina
Josiane de Carvalho e "O violeiro", inspirado no compositor Noel Rosa. Rui de Carvalho é um artista talentoso e vário: artista plástico, com várias posições coletivas
e individuais, escritor com, três livros publicados,
trabalhou no Jornal do Brasil durante 20 anos como
designer gráfico, e é cantor e compositor com um LP e
seis CDs gravados. Está nas redes sociais e no dicionário
da Música Popular Brasileira Ricardo Cravo Albin.

Albina Oliveira
albinatibaldi123@gmail.com

A bandeira Nacional mostra a beleza do pantanal
e o início do garimpo de ouro na Prainha e os
mascarados Dimensão: 70cm de largura e 80cm de
comprimento
Técnica: AST
Ano: dezembro 2019

Albina Oliveira começou a pintar desde criança. A
partir de 1995 começou a sua etapa artística e seus
trabalhos refere se flora/fauna/afetividade/ manifestações populares.

“O encantamento da vaca e o boi”
Dimensão: 60cm de altura e 60cm de largura
Técnica: AST
Ano: outubro 2021

Técnica: Lápis sobre Papel A4
Feito em: 18/11/2020

José Famoroso
Mateus
Idade: 19
Natural de: Luanda - Angola

Técnica : óleo sobre tela
25cmx35Cm
Tema 1:
O sofrimento acabará??
Feito em: 18/10/2021

Garota black de biquini
acrilico sobre tela 100x60cm

Leandro Mac
Facebook Leandro Mac
Artista plástico, grafiteiro, ilustrador, e
auto de data.
Comecei os meus trabalhos em 2012
sou do Rio de Janeiro através do hip
hop conheci o graffiti trazendo o meu
conhecimento também com as artes
plásticas criando telas expirados no
graffitis de rua.

Um olhar encantado
acrilico sobre painel 100x100cm

Hugo Ferreira
Instagram: arteshugoartes
Facebook: HugoFerreira

Entre a pintura e a escultura
transitando entre a poéticas
Abstrata e a Africana o artista
se permite
decisões onde a criação exige
ação, sem poder definir o que é
certo ou errado e não podendo
explicar o que parecem ser,
impulsionado por força interior.
É imperativa, a força criativa
que ele sente.
Com vários Salões Oficias de
Artes, o artista baiano Hugo
Ferreira, estudou no Parque
Lage (EAV) com Aluízio Carvão,
Beatriz Milliazes, Daniel Senise,
João Magalhães, Yole de Freitas, Fayga Ostower entre outros.
PRÊMIOS
-CNN El Espãnol Visões do
Novo Milenium.
-Premio 5°Salão Vitor Meirelles/Florianópolis/SC -Prêmio
3a Amostra de Escultura João
Turin/PR- A Aparição,
EXPOSIÇÕES
Individuas/Coletivas
-Museu do Amanha
-Galeria Cand.Mendes
-MOMA projeto Circo Voador.
-Obras publicadas no Livro
Transcendental da UFF/RJ etc.
DÍPTICO ( 1 )

1 Obra)
Díptico -Acril.S/Tela
Dim 112x72cm
Ano 2010

2 Obra)
Díptico (2)144×109cm
Ano

Ozeias Moreira

Artista plástico- Mirandopolis/SP
Nascido e criado no campo,
sempre esteve em meio a
natureza
enfrentando
os
afazeres do campo .
Descobriu
seus
interesses
artísticos no campo aos 7 anos,
com seus desenhos realísticos,
desenhava: animais,
aves,
trabalhadores e diversos tipos
de elementos da natureza.
Estudante e apreciador da arte
moderna, inspirado nos traços
de alguns artistas , criou seu
próprio estilo, retratando a vida
no campo e histórias sertanejas,
é reconhecido com seus belos
murais, e muito admirado com
seus painéis artísticos em esco-las, espaço público, fazendas e
comércio.
Hoje reconhecido internacional-mente esteve representando o
Brasil na Bienal Cultural de Artes
em Belgrado- Sérvia, Monteiro
e Grécia.
E futuramente já agendado
algumas exposições para 2022
em Portugal, Veneza e Dubai.
"O SUCESSO É ALCANÇADO
QUANDO ACREDITAMOS EM
NAQUILO QUE FAZEMOS DIZ O
ARTISTA"

2Inclusão
Óleo sobre tela
70x100cm

Peneirando café
1 50x70cm
Óleo sobre tela.

Carlos Bosquê
O artista Bosquê, no mês de
outubro recebeu o prêmio
aquisição do 26° Salão Jovem
Arte 2021, compondo o acervo
da Secretaria Estadual de Cultura de Mato Grosso, outras obras
do artista estão em Museus e
Galerias. Formação, Bacharel
em pintura pela Faculdade de
Belas Artes de São Paulo FEBASP, reside em Cáceres MT,
professor de Arte do Instituto
Federal de Rondônia - IFRO,
idealizador e fundador da Associação dos Artistas Plásticos e
Visuais do Estado de Mato
Grosso ARTEMAT, trabalhos de
arte desenvolvidos com adolescentes no Centro de Referência
de
Direitos
Humanos
da
UNEMAT e em Projetos de
Capacitação profissional pela
CESP Companhia Energética de
São Paulo com ribeirinhos e
assentamentos rurais do Pontal
e Projetos de Extensão em
Aldeias de Guajara Mirim pelo
IFRO. O artista coloca elementos iconograficos através das
reflexões
automotivas
do
inconsciente, o simbolismo e
surrealismo, destacando as pinturas a óleo O Mito azul da cor
do "c_" e "A ilha dos alienados,
obras de seu acervo pessoal
que estão no Ateliê em São
Paulo e com o colecionador de
Arte Reginaldo Felix, para
maiores informações e obras
acesse o Instagram cabosque.

Gladis Deble
Gladis Deble é poeta e
arte-educadora ativista cultural. Desenvolve projetos de
arte e literatura no estado do
Rio Grande do Sul. Formação
em Educação Artística e Artes
Plásticas, pós-graduação em
Arte-educação. Em 2021 frequentou o ateliê Vone Garcia
participando
da
expisiçao
Abstratos e Geométricos na
Casa de Cultura Pedro Wayne.

Arte fluidica

Nailson Pires

Contato: (21)989221449
e-mail: nailsonpires@yahoo.com.br
Sucatescultor nasceu no RJ
em 1958. Produz esculturas a
partir de sucatas de ferro. No
Instagram,
nailson
pires
sucatescultor. Com mais de
100 obras.
Andarilho
41cm

Mensageiro
55cm

Antônia
35cm

Rubia Elian da silva costa, ou simplesmente Rubi é uma
artista Mato Grossense, nascida e criada em Cuiabá.
Começou a pintar ainda crianças, a princípio usando lápis
de cor e giz de cera. Frequentou diversos cursos de Arte e
desenho, tendo como principal professor o saudoso artista plástico Nilson Pimenta. No decorrer da vida houve
uma pausa com a pintura, mas em 2018 o desejo pela
arte, o amor pela pintura a trouxe de volta. De lá pra cá,
participou de diversos salões pelo Brasil e continua
pintando assiduamente.

Rubia Elian

Tarde de chá com bolo.
Tamanho - 39x50cm
Acrílico sobre tela

Pantanal em cinzas ainda vive.
Tamanho - 50x60cm
Acrílico sobre tela

Eventos

Vone Garcia

Bagé/RS
Facebook: vone.garcia.7
Artista Plástica, proprietária do
Ateliê Vone Garcia.
Exposições coletivas, escritora de
contos (Jornal Minuando), Muralista.

Projeto Culturais: Projeto
Educando com Arte.
Projeto de Murais: Arte e
Memória na Rua, Santa Fé,
além de Fronteiras.
Exposições individuais:
"Taperas do Sul", "Arte Resgatando a história", "Um
Olhar artístico sobre a
Cidade
cenográfica
de
Santa Fé", "Vazados". Participa Conexion Arte, (República
Orientais
del
Uruguai/Melo), Arte Corre Internacional - Havia um mundo
mejor (Buenos Aires/Argentina) Membro do grupo
" Artistas Plásticos do Brasil".

Jardim Secreto
Dimensões: 80x110cm

Valdir Ricardo
Instagram: valdirrf19

Nascido em São José dos Quatro
Marcos, filho de lavradores, mudou-se para Cáceres e se formou em
Geografia e Artes Visuais (UNAR).
Atua atualmente como professor de
arte na SEDUC e acredita que arte e
educação podem transformar a vida
das pessoas.

Carmem Teresa
Elias

A Mulher que chora lágrimas coloridas
aquarela, tamanho A4

Escritora e artista plástica, 9 livros
publicados e 5 exposições individuais. Criadora e diretora do Projeto
socioeducativo Poesias ao Acaso,
que desde 2009 realIza exposições e
oficinas de criação artística e literária
em escolas e comunidades. Docente
pós-graduada em Letras.
Primavere-se
aquarela, tamanho A4

Ana Maria Fernandes
Facebook e Instagram
ana.m.costa.3388

Título : Águia
Técnica : Óleo sobre tela
Tamanho : 30 X 40cm
Ano 2021

A.fe é o nome artístico de Ana Maria G. S. Brito Fernandes,
conhecida nas redes sociais como Ana Maria Fernandes.
Nasceu em Vila Nova da Telha, uma freguesia portuguesa
do concelho da Maia em 1966. Atualmente habita na Vila
de Paço de Sousa do concelho de Penafiel|Porto|Portugal.
A.fe e Ana Maria Fernandes também foi/é conhecida
como Ana Maria Costa pelas suas actividades culturais
quando assinava os seus poemas e textos de teor literário
que pratica e fomenta desde 2006, ano que adquire a
marca cultura AMANTEDASLEITURAS. Nos últimos anos,
em paralelo com a literatura, abraça também as artes
visuais no estilo na sua maioria figurativo.

Título : O Galgo
Técnica : Óleo sobre tela
Tamanho : 60 X 90cm
Ano 2021

Brenno Junior
Artista plástico - Formação: diversos cursos livres
de desenho e pintura mas, em grande parte, autodidata. Temas favoritos: Paisagens e figura
humana -Em suas paisagens, costuma combinar elementos do local, objeto da pintura, com
outros de outros locais.

Mónica M.
Ameal

Argentina, Buenos Aires
Durante minha infancia manifestei a facilidade pro arte em
suas diferentes ramificações;
desenho,
pintura,
música,
escritura, mas o amor pela pintura apoderou-se de mim. Em
una familia de artistas,
somente encontrei aprovação.
Participei em talheres de pintura
e descobri que muitas coisas que
estavam me ensinando eu já
tinha incorporado naturalmente
fazia tempo
em meus trabalhos.
Escolhi, como acostumo fazer,
expressar meu sentimento,
deixar que as emoções e a
liberdade tomaram conta do
meu pincel.
A espiritualidade, realidade e
fantasia jogam armoniosamente
sobre meus lenços.
Sendo autodidata, como tantos
outros artistas, minha intuição e
visão são meus guias.
A s co res q ue minhas obras
po ssu em ,
desde
minha
persp ec t i va, são fotog rafia
da s m i n h a s lembranças.
Adoro viajar e durante 40 anos
estive submersa em diferentes
culturas e muitas dessas cores
estão gravadas em minha
memória.
Se posso transmitir meu sentir e
desperto emoções com minhas
obras, alcancei meu objetivo.
Muito obrigada.

Ocaso salvaje
120x80cm

Mi paraíso
120x80cm

