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EDITORIA ARTES/CULTURA - Beatriz Basso abre a exposição 'Portais e 
Travessias', no showroom da Tartaglia Arte, na Galeria 221 de Melinda Garcia, 

com pinturas acrílicas e a óelo, no Shopping Cassino Atlântico. 
 

Beatriz Basso abre a exposição 'Portais e Travessias', no showroom da Tartaglia Arte, na Galeria 221 de 
Melinda Garcia, com pinturas acrílicas e a óelo, no Shopping Cassino Atlântico. 
 
Artista ítalo-brasileira quer mostrar as diferentes fases de seu trabalho, convidando o observador a atravessar 
com ela esses portais em busca de aprendizado e autoconhecimento, com curadoria de Riccardo Tartaglia e 
Regina Nobrez. 
 
A artista plástica ítalo-brasileira Beatriz Basso abre a exposição 'Portais e Travessias', no showroom da 
Tartaglia Arte, na Galeria 221 de Melinda Garcia, Shopping Cassino Atlântico, com curadoria de 
Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez, texto crítico de Edgar de M. Fonseca, a partir de 12 de maio, onde 
apresenta uma série de obras em pintura acrílica e a óleo, na tentativa de sensibilizar o observador a vivenciar 
sua passagem entre as diferentes fases de seu trabalho, convidando-o a atravessar com ela esses portais. 
 
Beatriz traz em seus trabalhos  condições propícias para o caminho em busca de nosso eu,  passando pelo 
propósito de cada portal. Decodificando cada obra, compreenderemos o universo, o sentido da vida e o 
aprendizado de cada travessia, facilitando a caminhada e  aproximando do divino em habita em nós. 
 
TEXTO CRÍTICO 
Beatriz Basso é uma artista ítalo-brasileira, que, desde 2010, transita entre os dois países, e dedica-se com 
intensidade à sua arte. 
Nesta exposição, vem mostrar suas mais recentes telas nas técnicas a óleo e acrílico,  onde  representa sua 
visão através dos vários processos criativos que  utiliza para acessar diferentes estágios da  sua percepção. 
 
É uma mostra onde Bea busca nos trazer, através de suas experiências,  sua visão de diferentes mundos e 
como se pode, através da arte e da pintura, acessar esses diversos Portais que nos permitem experimentar a 
Travessia sonhada e imaginada entre os mundos real e imaginário. 
 
Nesse novo trabalho, utilizando-se de gestos, cores e transparências, busca nos mostrar novos aspectos das 
suas experiências na pintura, que são suas ferramentas, na sua inquieta procura como artista.  (Texto crítico de 
Edgar de M. Fonseca) 
 
SOBRE BEATRIZ BASSO 
Beatriz Basso, artista Ítalo-brasileira,  nascida no Rio de Janeiro e atualmente desenvolvendo um trabalho de 
pesquisa em Turim, transita entre os dois países com a mesma intensidade que se move entre as experiências 
artística, utilizando a técnica da aquarela e das pinturas a óleo e acrílica com os seus gestos livres e cores 
vibrantes. 
 
Desde 2010, dedica-se completamente à arte e, sua formação artística profissional ocorre primeiro no Brasil na 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage no RJ, e será em Torino IT, que se formará na Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino. Formada em administração de empresas no RJ, descobriu sua vocação pela expressão 
artística desde pequena, convivendo com sua mãe, desenhista e pintora. 
 
A artista, com seus desafios, traz, para esta mostra, seus trabalhos autorais mais recentes, procura, através do 
seu trabalho, não a resposta, mas a pergunta que possa levar o público observador a buscar, através de suas 
reflexões, as suas próprias respostas. 
 
Ela explora a emoção colocada em cada obra, com o objetivo de convidar quem a observa a fazer uma viajem 
imaginária para outros mundos, buscando surpreender com a sensação do novo, do desconhecido, do 
imaginário. 
Suas séries de pinturas trazem sempre uma reflexão em defesa do meio ambiente, herança das praias sem 
fim, matas densas e imensas, águas transparentes e cachoeiras poderosas, vivenciadas na infância de forma 
cativante, com uma identidade visual cheia de cores, que se conectam aos aspectos da vida contemporânea 
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através de contrastes e conceitos que nutrem seu trabalho. 
 
Desde 2013, Beatriz tem trabalhos em exposições, instalações e performances. Algumas obras estão em 
coleções particulares de Turim, Savona e Rio de Janeiro. 
 
“Quando uma pessoa medita e ora, focaliza sua atenção no universo. O quadro atua como um portal, 
emanando energia. É como uma ponte que a leva do mundo visível para o invisível, do real ao imaginário.” ( 
Beatriz Basso ) 
 
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: "PORTAIS E TRAVESSIAS" 
Artista: Beatriz Basso 
Instagram: @beatizbasso.decora 
www.beatrizbasso.it 
Curadoria: Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez 
Instagram: @riccardotartaglia e @reginanobreztartaglia   
Texto crítico: Edgar de M. Fonseca  
Showroom Tartaglia Arte - Galeria 221 de Melinda Garcia 
Local: Av. Atlântica, 4240 - Shopping Cassino Atlântico - RJ 
Entre o mar e a arte 
Inauguração: 12 de maio de 2022, das 17h às 21h 
Visitação: 13 de maio a  07 de julho de  2022 
De terça a sábado, das 15h às 19h ou por marcação 
Dias e Horários de visitação: terça a sábado, das 15h às 19h 
Site: www.tartagliaarte.org 
Assessoria de imprensa: Paula Ramagem 
Instagram: @_paula_r_soares 
Censura livre 
Entrada gratuita 
Acessibilidade. Estacionamento no local. 
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