
#arteconecta
galeria nara roesler e UniãoSP



CAPA Marcos Chaves. Vai passar (?), 2019

UniãoSP é uma iniciativa apartidária e voluntária da sociedade para fortalecer o 
combate ao coronavírus no Estado de São Paulo. O grupo atua de forma coordenada 
com o governo do estado, prefeituras e organizações do terceiro setor com objetivo 
de direcionar recursos privados para apoiar as comunidades mais vulneráveis aos  
efeitos da pandemia do COVID-19.

Para somar-se a essa ação de cidadania, a Galeria Nara Roesler, cuja história tem  
raízes na cidade, irá doar 27 obras do seu acervo cujas vendas serão 100% revertidas  
para o movimento UniãoSP. 

Acreditamos que sairemos desse momento frágil mais fortes e unidos! 
 
Para contribuir com a causa, favor entrar em contato pelo e-mail arteconecta@nararoesler.art 
ou pelo whatsapp +55 (11) 98537-4543. 
 
 
 
Clique para saber mais sobre a UniãoSP

https://www.uniaosp.org/


Abraham Palatnik 
Pitágoras, 2006 
edição de 30 
serigrafia 
50 x 50 cm



 
Alberto Baraya 

Músicos de Rio: Titi y caracoles africanos, 2018 
lápis e tinta acrílica sobre papelão 

36 x 56 cm



 
 
Alexandre Arrechea 
Fragment series, 2016 
guache sobre madeira 
40 x 30 x 21 cm



 
 

Alice Miceli 
A.M. Rua da Saúde. 2015, 2015 

impressão jato de tinta sobre papel de algodão 
edição de 5 + 1 PA 

42 x 62 cm



 
 
Angelo Venosa 
Sem título, 2016 
alumínio, polímeros 
edição única 
34 x 44 x 10 cm



 
 

Artur Lescher 
Nostalgia do engenheiro: Hikoboshi, 2016 

alumínio 
edição de 5 + 2 PA 

3 partes de 45 x 11 x 11 cm



Berna Reale 
Ginástica da pele # 05, 2019 
pigmento mineral sobre papel  
fotográfico Premium Luster
edição de 5 + 2 PA
150 x 100 cm



Brígida Baltar 
América, 2010 

pó de tijolo sobre papel 
edição de 30 

29 x 21 cm



 
 

Bruno Dunley 
Sem título, 2014 

tinta óleo sobre tela 
30 x 24 cm



 
 
Bruno Dunley 
Sem título, 2016 
tinta óleo sobre papel 
59,4 x 42 cm





 
 

Bruno Dunley 
Sem título, 2016 

carvão e pastel seco sobre papel 
29,7 x 21 cm



 
 

Cao Guimarães 
Gambiarra # 73, 2008 

impressão digital sobre papel algodão 
edição de 3 + 2 PA

66 x 100 cm



 
 
Cássio Vasconcellos 
Dríades # 13, 2019 
impressão jato de tinta sobre  
papel de algodão 
100 x 150 cm 
edição de 5 + 2 PA



 
 

Eduardo Coimbra 
Situação espacial # 01, 2011 

MDF pintado 
edição de 3 + 2 PA 

77 x 77 x 6 cm



 
 
Fabio Miguez 
Sem título, 2018 
tinta óleo e cera sobre tela 
28 x 35 cm



 
 

José Patrício 
Zero Arquivo # 25/100, 2010 

caixa de acrílico com disquetes 
14 x 14 x 14 cm



 
 
JR 
28 Millimètres, Women are Heroes,  
Action in Kibera Slum, Into the Wild, Kenya, 2009 
litogravura 
edição de 180 
70 x 100 cm



 
 

Julio Le Parc 
Miroirs, 1966 / 2008 

impressão offset, papel laminado 
edição de 9 
62 x 50 cm



 
 
Karin Lambrecht 
A casa de São Matheus e Marie, 2009 
cobre, dobraduras e recortes em papel 
50 x 50 cm



 
 

Laura Vinci 
Onde estamos?, 2017 

vidro borosilicato serigrafado,  
latão banhado a ouro 

edição de 5 + 2 PA 
21 x 13 x 13 cm



 
 
Lucia Koch 
Dupla {CZ1405 + AB1107}, 2014 
alumínio e acrílico 
edição única 
80 x 60 x 4,7 cm



 
 

Marcelo Silveira 
Caleidoscópio # 29, 2011 / 2012 

réguas plásticas coloridas e aço-inoxidável 
27,5 x 20 x 4,5 cm



 
 
Marco Maggi 
Red slide, 2016 
340 slides sobre dibond 
90 x 90 cm





 
 
Marcos Chaves 
A2, da série Eu só vendo a vista, 2018 
impressão jato de tinta sobre papel de algodão  
Hahnemühle sobre metacrilato fosco 
edição de 3 + 2 PA 
100 x 80 cm



 
 

Marcos Chaves 
Vai passar (?), 2019 

bandeira em tecido 
edição de 5 + 2 PA 

195 x 135 cm





 
Paulo Bruscky 
Bruscky dedetizações, 2017 
carimbo sobre papel 
29,7 x 21 cm



 
 

Raul Mourão 
Farmácia, 2019 

aço 1020 com resina sintética  
e garrafa de vidro 

35 x 20 x 12 cm





 
 
Sérgio Sister 
Sem título, 2018 
óleo sobre papel kozo 
63 x 98 cm



 
 

Vik Muniz 
Colonies: Flowers  

(Vaccinia Virus) Pattern, 2014 
c-print digital 
edição de 10 
100 x 100 cm
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