
EXPOSIÇÃO "IMORTAL: ARTE, ALMA E FUTURO" TRAZ 45 PEÇAS DA FAMOSA 

ESCULTORA MELINDA GARCIA NO CENTRO CULTURAL CORREIOS RJ EM OUTUBRO. 

 

Autora do monumento em homenagem a Ayrton Senna convida o público a repensar 

a vida através de seus trabalhos. 

 

A artista plástica carioca Melinda Garcia abre a exposição "Imortal: Arte, Alma e 

Futuro", no Centro Cultural Correios RJ, no dia 21 de outubro, com 45 peças, entre 

pinturas e esculturas, sob a curadoria de Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez, da 

Tartaglia Arte. As obras já se encontram em seu ateliê no Cassino Atlântico, Copacabana, 

local onde a arte vive, respira e se mistura ao universo. 

Representante da arte contemporânea e fascinada por Dali, Melinda decidiu compartilhar seu 

amor pela arte e pela cidade com essa exposição, pois entendeu como um sinal o fato de não 

poder retornar à Europa por causa da pandemia. São obras de anos anteriores e outras 

criadas recentemente, principalmente algumas pinturas, mas as esculturas predominam, pois 

Melinda considera-se escultora e acha a pintura menos complexa.  

"A pandemia se torna um momento precioso para a criatura humana repensar seus valores, 

face a face consigo mesma! É para isto que uma doença surge! Toda doença é uma metáfora! 

O que está acontecendo com o planeta está acontecendo conosco também! O planeta clama 

em convulsão e o homem também clama em convulsão", explica Melinda sobre a mensagem 

da exposição. 

Melinda Garcia é conhecida por muitos de seus trabalhos, tanto em coleções particulares 

famosas, quanto por obras públicas, como o monumento em homenagem ao piloto 

Ayrton Senna, exposto no Parque do Ibirapuera, e  ''Evolução", no Parque da 

Catacumba/Lagoa. Além disso, é possível se encantar com algumas das suas mais belas 

esculturas, expostas nos jardins de entrada de famosos prédios da Zona Sul do Rio, prédios 

comerciais e condomínios, nas zonas Sul, Centro e Oeste.  Olhos atentos verão um museu 

a céu aberto na orla da praia e na Lagoa Rodrigo de Freitas, na entrada de prédios 

comerciais ou na Casa Roberto Marinho.  

Sua inquietação criativa também trouxe o "Holomovimento" e alguns livros, porque a arte é 

viva, se movimenta e está sempre se recriando, se comunicando com o artista e os 

observadores. 

 

Sobre o "Holomovimento" 

A arte funciona como espelhos que refletem a Alma do seu criador, como ela se agita, se 

movimenta e se recria dentro de sua própria obra de arte, num processo orgânico e dentro de 

sua própria criação. Ao atingir a sua verdadeira essência o criador se percebe uno, num só 

tempo, num só espaço. Um microcosmos dentro do macrocosmos: a Arte, que estabelece 

uma comunicação direta com o observador.  

O que nos permite afirmar haver uma força misteriosamente oculta que nos impulsiona, a 

qual Melinda denominou "Holomovimento" (conceito do físico David Bohm), onde a Arte 

pode reverter consciências e derrubar as barreiras da separação, podendo ser compreendida 

não como fenômeno isolado mas como parte de um conjunto, de um processo, de um 



movimento. O "Holomovimento" se permite atuar no nível onde reside uma ordem que se 

revela atemporal, harmoniosa, irreversível, evolutiva e universal. A Arte é a rede que une as 

forças fundamentais do Universo e, finalmente, reconcilia a Ciência com a Religião. 

'A arte de Melinda implica uma nova atitude: compreender que cada pequena coisa faz parte 

de um todo. Nesse sentido, constitui uma arte holográfica e uma nova descrição da realidade. 

As obras de Melinda são as novas antenas que captam e fazem vibrar o mundo da consciência 

e o mundo cósmico (Michel Random, escritor francês)'. 

 

Sobre Melinda 

Melinda Garcia  é uma artista plástica carioca , escultora e escritora brasileira. Suas 

contribuições artísticas mais relevantes podem ser apreciadas publicamente no Brasil, nas 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. As formas angulares e posteriormente as séries 

temáticas são marcas de sua percepção com forte influência da arte conceitual, trazendo 

também abstrações que dialogam com a estética e função holística do objeto artístico. 

 

No período de transição da arte brasileira, que corresponde à produção neoconcretista do 

início dos anos 60, sofreu grande influência em sua produção e fez com que, mais 

tarde, valorizasse a harmonia das formas rítmicas, com movimento, os vazios e linhas curvas 

características de sua produção. 

 

Um de seus trabalhos mais conhecidos 'Velocidade, Alma e Emoção' é um monumento 

em homenagem a Ayrton Senna, situado na cidade de São Paulo e que, até o ano de 2017, 

estava exposto na entrada do Túnel Ayrton Senna. Em maio do mesmo ano foi deslocado 

para a Praça Ayrton Senna do Brasil, no interior do Parque do Ibirapuera, mais precisamente 

no Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera. 

 

Em 2017, ganhou o prêmio na categoria Escultura, concedido pela XI Bienal de Arte 

Contemporânea de Florença (Art Florence Biennale). O convite surgiu logo após o sucesso da 

exposição 'Holomovimento - Fragmentos do Todo',  realizada um ano antes no Cassino 

Atlântico (Copacabana, RJ), em parceria com o fotógrafo Bruno Barreto (Nuno). 

Melinda Garcia sempre sonhou em morar na Europa, porque acreditava na liberdade de 

expressão sem interferências político-sociais. Viajou diversas vezes, por vários países, onde 

sempre se encantou com o que via, mas quando resolveu se mudar definitivamente, chegou a 

pandemia e permaneceu no Rio. E foi aqui que se sentiu feliz e livre para expressar sua arte, 

para criar e dar vida à essa essência criativa e Criadora. 

É em seu atelier no Cassino Atlântico - Espaço de Arte Melinda Garcia - onde traz à vida as 

obras que estarão expostas na Exposição "Imortal: Arte, Alma e Futuro". Arte é Imortal 

porque sua essência nasce na Alma, que é eterna, e o Futuro chega quando essa essência se 

mistura entre as sensações do artista e do público.  

 

As obras expostas estarão à venda para colecionadores e amantes das artes, 

através da Tartaglia Arte. 

 

Obras públicas 

 



- Gabriela - Bronze 2,30 m - Ed. Juan Les Pins, RJ. 

- Peixes - Bronze 1,10 m - Museu de Arte Brasileira - Fundação Alvarez Penteado, SP. 

- Revoada de Flamingos - Bronze 3,00m - Col. Particular Elie Douer, SP. 

- Evolução - Fibra de Vidro 2,00 m - Escultura ao Ar Livre - Parque da Catacumba, RJ. 

- Peixe- Pássaro – 1,00m - Alumínio pintado – Sol. Rogério Marinho, RJ. 

- Mãe e Filho - Concreto 1,20 m (Ed. Maison D'Vincennes), RJ. 

- Forma Abstrata - Fibra de Vidro 1,40 m (Ed. Miramar), RJ. 

- Casal - Concreto 1,00 m (Ed. Maison D'Orleans), RJ. 

- Composição - Fibra de Vidro 1,40 m - (Ed. Rive Gauche), RJ. 

- Sereia - Concreto 1,70 m - Ed. Cap D'Antibes, RJ. 

- Figura Reclinada - Concreto 3,00 m - Conj. Residencial Novo Leblon, RJ. 

- Anjo - Concreto 1,20 m - Ed. Punta Del Leste, RJ. 

- Eu e Você - Concrete 1,20 m - Riviera Dei Fiori, RJ. 

- Esfinge - Concreto 2,20 m - Ed. S. João Del Rei, RJ. 

- Aurora - Concreto 2,30 m - Ed. Barbacena, RJ. 

- Feixes - Concreto 2,00 m - Riviera Dei Fiori, RJ. 

- Gabriela ao Sol - Concreto 2,10 m - Ed. Rousseau, RJ. 

- Revoada - Bronze 3,00 m - Mansão Daumier, RJ. 

- Formas Triangulares - Aço Inox 1,90 - Condomínio Parque das Palmeiras, RJ. 

- Sinfonia - Bronze 1,40 m - Ed. Verônica, RJ. 

- Nó - Bronze 3,00m - Flamengo Park Towers, RJ. 

- Sinuosa - Bronze 0,86 x 0,86 m - Ed. Jean La Basque, RJ. 

- Movimento sem Fim - Bronze 1,80 m - Parque das Palmeiras. RJ. 

- Peixes - Bronze 1,60 m - Parque das Palmeiras, RJ. 

- Germinação - Bronze 3,00 m - Ed. Strauss – Niterói, RJ. 

- Anima - Fibra de Vidro 1,40 m - Ed. Alessandra, RJ. 

- Macho e Fêmea - Fibra de Vidro 1,10 m - Ed. Leblon In, RJ. 

- Interrelação - Amor-Energia - Fibra de Vidro 1,60 m - Ed. Stradivarius, RJ. 

- Germinação - Concreto 3,00 m - Ed. Stradivarius, RJ. 

- Germinação - Bronze 1,00 m - Ed. Eagle Hills, RJ. 

- Evolução - Concreto 3,50 m - Ed. Icaraí, 77/ Niterói, RJ. 

- Acoplamento – Aço Corten - 1,70m – Condomínio Península, RJ. 

 

Coleções particulares 

 

- Pássaro Solar – Aço Corten - 1,70m Col. da Artista. RJ. 

- Germinação - Mármore de Carrara 1,40m –Col. da Artista. IT. 

- Germinação II - Mármore Rouge do Iram 1,40m – Col da Artista. IT. 

- Flamingos - Bronze 3,00 m - Col. Roberto Marinho, RJ. 

- O Beijo- Mármore de Carrara 1,00m - Col. Roberto Marinho, RJ. 

- Peixes- Fibra de Vidro 3, 00m- Col. Elie Dier, SP. 

- Flautista – Bronze- 1,m – Col. Fernando Wrobel. RJ. 

- Peixe Voador- Aço Corten 3,00m – Col. Part. Carlos A. Rothier. RJ. 

- O Beijo- Fibra de Vidro- 3,00m - Col Particular Elie Douer. SP. 
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Sobre a Tartaglia Arte 

A Tartaglia Arte foi fundada em 1950 como um estúdio de pintura pelo artista Piero Tartaglia, 

então conhecido como Piery. Após alguns anos, criou um ponto de referência e encontro 

cultural com outros artistas e jovens talentos onde, sob a orientação do Mestre, 

desenvolveram seu estilo pessoal. A paixão avassaladora de Tartaglia  pela expressão 

pictórica com explosões de cor pura e contrastes violentos que tornam a tela viva, deu vida à 

Escola do Disgregacionismo.  Posteriormente fundou as Galerias, para exposição permanente 

de seus trabalhos e os de seus alunos, e que hoje são dirigidas pelo filho Riccardo.  

 

O amor pela arte e uma visão cultural ampla são as peculiaridades deste grande artista, e 

representam sua herança moral e espiritual. Herança que continua sendo representada por 

Riccardo Tartaglia, que trabalha com a mesma seriedade e tenacidade na propagação da arte, 

através de exposições e eventos internacionais. Mas tudo com a assinatura de Riccardo 

Tartaglia e Regina Nobrez (Membro da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro e 

Embaixatriz Cultural com Honoris Causa, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina - 

Honra da Arte de Florianópolis), o que confere um atestado de credibilidade e sensibilidade 

criativa.  

Site: tartagliaarte.org 

 

Serviço 

Exposição: "IMORTAL: ARTE, ALMA E FUTURO" 

Artista: MELINDA GARCIA  

Instagram: @melindagarcia.art 

Curadoria: Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez - Tartaglia Arte 

Instagram: @reginanobreztartaglia @tartagliaarte @riccardotartaglia 

Local: Centro Cultural Correios RJ (Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro, RJ) 

Abertura: 21 de outubro de 2021 às 17h 

Visitação: 22 de outubro a 05 de dezembro de 2021 

Dias e horários: terça a sábado, das 12h às 19h 

Censura Livre 

Acesso Gratuito 

Acessibilidade: Sim 

 

Vendas: As obras expostas podem ser adquiridas por colecionadores ou amantes da arte 

(com Tartaglia Arte). 

Riccardo Tartaglia (21) 96588-2653 (telefone e whatsapp) 

http://tartagliaarte.org/


Regina Nobrez (48) 98463-5707 (whatsapp) 

Concebido e organizado por Tartaglia Arte - www.tartagliaarte.org  

Assessoria de imprensa: Paula Ramagem Comunicação 

Apoio: Centro Cultural Correios - RJ / Círculo Ítalo Brasileiro - SC / Consolato Onorario 

Italiano - Florianópolis/SC / Ministério das Comunicações - Governo Federal 

OBS: O Centro Cultural Correios segue as regras determinadas pela OMS e órgãos 

governamentais, de não aglomeração, com número reduzido de visitantes. Obrigatório o uso 

de máscaras e álcool em gel. 

Site: tartagliaarte.org 

Riccardo Tartaglia (21) 96588-2653 (telefone e whatsapp) 

Regina Nobrez (48) 98463-5707 (whatsapp) 

Assessoria de Imprensa: 

Paula Ramagem 

(21) 99506-7999 

 

 

http://www.tartagliaarte.org/
http://tartagliaarte.org/

