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Melinda Garcia abre a exposição 'Arte é Investimento', no Shopping Cassino Atlântico, com 

curadoria da Tartaglia Arte, apresentando pinturas e esculturas que irão ocupar os corredores do 

local, a partir de 9 de junho. 
 
 

As obras mostram a arte como investimento interior do ser humano e fazem parte do projeto de abertura do 

Shopping para eventos culturais personalizados. 
 

 

O Shopping Cassino Atlântico abre a exposição "Arte é Investimento", da artista plástica Melinda Garcia, 

apresentando pinturas e esculturas, nos corredores do primeiro e segundo pisos, a partir de 09 de junho, 

com curadoria da Tartaglia Arte, dando continuidade ao projeto de abertura do local para eventos culturais e 

artísticos personalizados. 

 

Melinda Garcia mostra a arte como um investimento interior, pelas diferentes etapas de evolução do ser 

humano. E essa transmutação está presente em seus trabalhos, muitos deles conhecidos por sua 

importância histórica e artística. A artista traz aos visitantes a certeza da imortalidade da alma, da arte e do 

futuro. 

 

"Arte é Investimento" poderá ser visitada do dia 09 de junho a 07 de julho de 2022, de segunda a sábado, 

das 9h às 19h. O evento é gratuito e com classificação livre. #entreomareaarte 

 

 

MELINDA GARCIA por Melinda Garcia 

Arte é investimento. O investimento na arte ao qual me refiro é relativo ao processo que nos disseca, para 

trazer de volta a criança interior que existe em nós; o que só possível quando se opera uma reviravolta que 

nos coloca de ponta-cabeça, do lado do avesso; seria o Turning Point de toda Epifania, o que vale dizer 

apreensão, geralmente inesperada, do significado de algo totalmente novo, que tem seu completo 

coroamento na essência de todo o ser transcendente. 

 

E o que é o transcendente se não a constatação do eu que se completa no outro, do interior que se liga ao 

exterior, da complexidade que se harmoniza com a simplicidade e com a imutabilidade, do material que se 

revela imaterial; portanto este é um investimento que se opera no tempo por escalas, por degraus, ou, 

enfim, pelas diferentes etapas de evolução de um ser. Um investimento de tempo no espaço, cujo intelecto 

da arte é quem cria metafóricas imagens de objetos e corpos plenos de sentimentos da alma, não outro que 

seja um processo cirúrgico que traz à tona a essência do ser, que desmascara e encontra a magia e a pureza 

da criança interior. 

 

Pela primeira vez exponho, no final dos anos 80,  na extinta Galeria Aktuell, minha inovadora contribuição 

orgânica, resultado de um genuíno investimento na arte, e abrilhantado pelo texto do filósofo Frances Michel 

Random: “A matriz da realidade é invisível, Melinda, porém, cria formas visíveis que evocam esta realidade, 

ou melhor, esta matriz invisível... Com Melinda uma nova geração de criadores surge: aquela que abre a 

visão do real, que conjuga o olhar e o espírito, a beleza e poder, a harmonia e a consciência, é uma arte que 

integra, que une. E é por isto que ela é uma nova e fascinante linguagem que nos leva a ver o universo e a 

nós mesmos com novos olhos (1987)”. 

 

Cito também parte do texto do Professor Bruno Péquignot, da Sorbonne Paris 3, para minha recente 

exposição no Centro Cultural Correios RJ, "Imortal: Arte, Alma e Futuro", sob a curadoria da Tartaglia Arte: 

“O que caracteriza, pois, o artista é nem tanto estar inscrito numa realidade social, sendo este o destino 

comum de todos, artistas ou não, quanto, a saber, e poder extrair dela alguma coisa que se encontre nela 

em seu estado latente, não prevista ou, em todo caso, não vista pelos outros, e que faça acessar uma 

realidade e seu conhecimento com sua ação. Nesse sentido, a obra de Melinda Garcia parece bem exemplar 

da “alma do futuro”, que é o tema desta exposição.” (2022) 

 

Arte é investimento de grande valia, entrementes de muitas renúncias, pesquisas e dedicação, onde é 

possível observar este ciclo que à razão traz o sentido da vida em sua verdadeira expressão. 

 

SOBRE A ARTISTA 
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Escultora, pintora e escritora, ingressou no universo da arte aos 7 anos, com aulas na Escolinha de Arte da 

UFRJ. Aos 16 anos,  frequentou aulas de desenho  no Parque Lage e, em seguida, passou a dedicar-se 

às  esculturas  com afinco . Convidada a levar suas esculturas à Construtora Gomes de Almeida Fernandes, 

foi quando começou  sua carreira profissional, produzindo mais de 50 obras de grande porte para jardins, 

halls e espaços públicos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais,  como  a obra "Velocidade , Alma e 

Emoção", com 5 metros, em bronze, instalada no Parque Ibirapuera.  Além de produzir para coleções 

particulares,  como "Flamingos" , em  bronze, com  3 metros, na Casa Roberto Marinho. 

Na busca de identidade própria, trafegou por quatro diferentes fases, sendo a última a orgânica , visceral; 

movimento que fundou e lançou no I Congresso Holístico Internacional,  em Brasília, 1987,  e em exposição, 

em 1988, na Galeria Aktuel, RJ. Em 2017, foi  premiada na Bienal - ARTE FLORENCE BIENNALE. É 

palestrante e autora do livro "Holomovimento: Espelho d’Alma"  e  "The Unified Theory",  uma abordagem 

multi e transdisciplinar . Recentemente, expôs no Centro Cultural Correios RJ, com  uma individual do 

tema  "Imortal: Arte , Alma e Futuro". 

 

Instagram: @melinda_garcia_escultora 

 

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 

Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia @tartagliaarte 

Showroom Tartaglia Arte - Galeria 221 de Melinda Garcia - Shopping Cassino Atlântico 
 

SOBRE O SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO 

 

O Cassino Atlântico era um dos cassinos que ficavam na praia de Copacabana. Durante a década de 1930, 

jogos de bacará, campista, roleta, black jack e carteado atraíam a sociedade carioca e pessoas de outras 

cidades (do Brasil e do mundo) ao local. O prédio do antigo Cassino Atlântico foi demolido nos anos 1970 

para dar lugar ao novo hotel. Muitos momentos históricos foram vividos no Cassino, entre eles, os shows de 

Carmem Miranda, que era presença certa no local. 

 

O Shopping Cassino Atlântico foi criado há cerca de 40 anos e abriga, em sua maior parte, lojas de 

antiguidades e galerias de arte, que trazem artistas consagrados no Brasil e no exterior. Passada a 

pandemia, o local reinventou-se e apostou na diversificação, com restaurantes, coffee shop, eventos em 

seus corredores, abertos aos hóspedes do hotel e ao público em geral. Sofisicação e conforto, entre o mar e 

a arte, em um só local, que vai agradar aos mais exigentes! 

 

Novo Shopping Cassino Atlântico 

Entre o mar e a arte! 

Av. Atlântica, 4240 

No final do Posto 6 

 

Segunda a sábado - das 9h às 21h 
 

Instagram: @cassinoatlanticoshopping 

Site: shoppingcassinoatlantico.com.br 

http://tartagliaarte.org/
http://shoppingcassinoatlantico.com.br/

