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Situada na Vila Madalena, a Galeria Plexi é um espaço de 36 m2, projetado 
pela arquiteta e proprietária do Espaço Plexi, Anna Barreto.
 
A Galeria Plexi é um ambiente de arte contemporânea onde potencializa o 
diálogo entre os artistas emergentes e o mercado da arte e todos os seus 
desdobramentos.
 
As produções possibilitam um novo olhar para as Artes Visuais e o Design 
nacional, com mostras individuais e coletivas que abrangem temas para 
fomentar a cultura no cenário da arte brasileira.
 
Nossa proposta também direciona seu foco na consultoria e representação 
de artistas para o contexto institucional e corporativo, com uma curadoria 
residente atenta as diferentes linguagens e estéticas e comprometida na 
convergência desse universo. Possibilitando a formação de coleções e 
aquisição de obras para a nova geração de colecionadores e o mercado 
imobiliário.

A Galeria Plexi acredita que juntos somos mais. Aberta para ações de 
entretenimento, o Espaço Plexi fomenta com outras galerias e curadores 
convidados para eventos culturais e exposições pontuais que possibilitam 
o engajamento com o público jovem e consumidor de arte.



Bill Noir - France
Claudia Pomowski - Germany
Danic Lago - England
Edoardo de Falchi - Italy
Koji Nagai - Japan
Marko Koëppe - Germany
Mauricio Planel - Uruguay
Mongobì Bibiana - Italy
Musta Fior - France
Raf Cruz - Portugal
Sofia Fanego - Argentina

Amanda França
Andrea Lotto
Daniela Gavassi
Heloisa Toledo
Isabel Castro
Karina Walter
Marcia Albuquerque
Marcia Rosenberger
Nana Fernandes
Thais Sobrinho
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DESEJO DO OLHAR
Ah, O amor!
Expressar é liberdade
Ser O Outro é colagem;
Mais rico que o ouro
É pensar, sem querer
Contraditória riqueza,
Senão platonicamente;
É sua beleza.
Pudera eu, os três em mim
Em recortes, o Amor do Outro.
Mas Outro também Sou
… Sou eu o Amor,
Ou é Outro Alguém?
Falar de sonhos, não cabe no tamanho,
Na distância e no tempo;
Por um fio que cola
Falar O Outro cabe isso e mais um tanto.
Ah, O Amor.
Ah, O Outro.
Nos olhos do seu coração,
Inconsciente desejo aflora seu papel
Sentidos em sua pele expele
O desejo se manifesta;
A colagem, o espelho de si
Um fio condutor a outro alguém.
Ah, O Outro.
O sagrado instinto de não ter teorias apenas o desejo do olhar.
Ah, O Amor!

Curadoria: KinJin



Tide Hellmeister
MENÇÃO HONROSA

Sobre o Artista

Em uma época onde a única tecnologia que predominava nas artes plásticas era 
o talento, Tide Hellmeister foi um dos seus mais reconhecidos representantes. 
Precursor da colagem no país, ele fez da tesoura seu instrumento de trabalho e 
das mãos, seu meio de expressão.

Mestre dos recortes e pintura misturada com textos e tipos que talvez só ele 
soubesse decifrar, tinha o dom de transformar simples papéis em branco 
em figuras únicas, na maioria das vezes formadas pela junção de imagens 
aparentemente díspares que formavam um conjunto harmônico e tão 
impressionante como são hoje as fotomontagens criadas digitalmente.

Tide foi designer gráfico, ilustrador e artista plástico, tudo ao mesmo tempo. 
Foi capista de livros de vanguarda e de discos de sucesso. Teve fundamental 
participação na criação do Jornal da Tarde, órgão de imprensa que revolucionou 
a forma de se pensar jornalismo no Brasil. Durante sete anos, fez parceria com 
o jornalista Paulo Francis ilustrando a coluna Diário da Corte, que este polêmico 
colunista radicado nos EUA, publicava nos jornais o Estado de São Paulo e O 
Globo do Rio de Janeiro. Comentando a parceria, Francis declarou uma vez que 
não sabia se a ilustração dele era moldura do texto ou vice-versa.

Trabalhador incansável, produziu inúmeras obras que expôs em premiadas 
exposições e legou muitas outras, suficientes para que as novas gerações 
tenham o privilégio de conhecer sua maestria.

Tide Hellmeister
São Paulo – Brasil, †1942 – 2008



Às vezes in, às vezes quieto.

“Como não tenho palavras, faço minhas letras, construo meus alfabetos, destruo 
imagens, reconstruo outras. Tento fazer reviver as coisas. Tento dar sentido a 
qualquer coisa. Para mim tudo é linguagem, tudo é colagem.Fragmentos, 
pedaços ou inteiros que chamo de meus personagens, meus atores. Coloco-os no 
cenário que também recrio. Então procuro, disso tudo, montar minha peça, o meu 
teatro – junto uma trupe de materiais/intérpretes. Um trabalho que pode ser um 
monólogo ou somente o cenário, ou mesmo ninguém no palco, onde a iluminação 
seja o sol que na sua trajetória faça mover através de luz e sombra tudo que está 
lá. Sem palavras, mas com som, um violão ou talvez uma sinfônica com todos os 
instrumentos. A melodia, a sonata, a ressonância, o conteúdo sinfônico – tonal, 
atonal, seja lá o que for, para ouvir ou sentir com os olhos. Fazedor e refazedor. 
No caminho para chegar lá. Às vezes sonho em preto e branco, às vezes em sépia 
e raras vezes nas outras cores. Converso muito com meu trabalho. Nem sempre 
tenho resposta. Busco entendê-lo e, quando não, guardo-o na gaveta e retomo a 
conversa no dia seguinte. Ou no ano seguinte. Ou quem sabe. E assim vivo e revivo 
com a obra, mesmo enquanto ela hiberna. Quando despertamos desse estado o 
processo pode se concluir. Ou não. Tudo de novo, de novo e de novo. Pois colagem 
é inquietude. Como viver é incessante.”

Tide Hellmeister

Tide Hellmeister
MENÇÃO HONROSA



Tide Hellmeister - Brasi l
68x55cm, 1978
R$ 22.000,00  



Tide Hellmeister - Brasi l
53x73cm, 1998
R$ 18.000,00  



Tide Hellmeister - Brasi l
53x52cm, 2006
R$ 15.000,00  



Bill Noir - França
30x24,5cm 

R$ 2.250,00
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Claudia Pomowsky - Alemanha
11x8,5cm
R$ 650,00  



Danic Lago - Inglaterra
63x50cm

R$ 4.500,00
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Edoardo de Falchi - I tál ia
21x29,7cm

R$ 2.012,00



Koji Nagai - Japão
45x60cm

R$4.900,00

IN
TE

RN
A

CI
O

N
A

L



Marco Köeppe - Alemanha
13x14cm

R$ 720,00



Mauricio Planel - Uruguai
43x5x38x5cm
R$ 2.200,00
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Mongobì Bibiana - I tál ia
24,5x33cm
R$3.900,00



Musta Fior - França
15x21cm

R$ 1.437,00
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Raf Cruz - Por tugal
30.5x33.5cm
R$ 1.725,00



Sofía Fanego - Argent ina
40cmx30cm

R$ 8.625,00 (cada)
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Amanda França
Andrea Lotto
Daniela Gavassi
Heloisa Toledo
Isabel Castro
Karina Walter
Marcia Albuquerque
Marcia Rosenberger
Nana Fernandes
Thais Sobrinho
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Amanda França - Brasi l
30x42cm

R$ 1.400,00
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Dani Gavassi -  Brasi l
29x42cm

R$ 1.600,00
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Andrea Lotto - Brasi l
35x45cm

R$ 1.200,00



Heloisa Toledo - Brasi l
20x25cm

R$ 1.200,00
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Isabel Castro - Brasi l
28x20,5cm

R$ 1.400,00



Karina Walter - Brasi l
36x39cm

R$1.600,00
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Marcia Rosenberger - Brasi l
15x10cm

R$ 1.400,00



Nana Fernandes - Brasi l
28x36,5cm
R$1.200,00
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Thaís Sobrinho - Brasi l
15x20cm

R$ 1.200,00



Vendas
Rua Patizal, 76 - Vila Madalena - São Paulo
galeria@plexi.cc - 11 4280 7383 - Cel.11 95781 3312 ou Cel. 11 971975592

mailto:galeria%40plexi.cc?subject=Galeria%20Plexi%20-%20compra

