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Artista plástica e fotógrafa carioca Andréa Brêtas apresenta a exposição "Tudo Mais Entre Nós", com obras 
pictóricas e técnicas mistas, que tratam das relações humanas e dos 'nós' que existem no caminho 

 
 

 A  mostra, que  imprime no espectador a mensagem da artista, tem curadoria da Tartaglia Arte no Centro Cultural 
Correios RJ 

 
"TUDO MAIS ENTRE NÓS" é a nova exposição individual da artista plástica e fotógrafa carioca Andréa Brêtas, com 
pinturas no estilo aguado de tinta acrílica em canvas e alumínio, e uma instalação, onde trata das relações humanas 
e dos 'nós' que existem no meio do caminho, dos impasses e das dificuldades, mas também da serenidade e da 
leveza que aguardam depois da passagem por esses nós desfeitos. 
 
"Tudo Mais Entre Nós" fala do antes e do depois, mas da importância de passar por esse meio do caminho, como um 
prisma onde a luz incide e se abre em sete cores. Quando falamos das obras pictóricas de Andréa Brêtas, falamos da 
forma específica com que se relaciona com a sua época e imprime essa época, com seus conflitos e contradições. 
 
A mostra tem curadoria de Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez, da Tartaglia Arte di Roma, no Centro Cultural Correios 
RJ, a partir de 10 de novembro 
 
A corda e o espaço 
 
"O espaço inteiro é uma corda bamba 
E navego nos passos de uma rede de algodão 
Descalça em nuvens. 
E, como que desprendida do que sou 
Em um amanhã sem endereço 
De estradas 
Perdidas, 
Desfaço o que me marca o corpo 
O som que se enrosca no dorso do tempo" 
 
(Paula Albuquerque) 
 
SOBRE ANDRÉA BRÊTAS 
Carioca, radicada em Petrópolis desde 1992. 
Formada em Direito, logo percebeu que não iria encontrar realização plena no mundo jurídico. Sua alma sempre 
buscou as artes. Com pinturas e esculturas realizou exposições dentro e fora do Brasil, comercializando obras para 
vários cantos do mundo. Na fotografia, artistas como Brooke Shaden, Danny Bittencourt, Sue Bryce e Flora Borsi 
atuam como inspiração e parte da formação acadêmica que acumulou através de inúmeros cursos e workshops aqui 
e no exterior. Na pintura, os clássicos Kandinsky, Miró, Pollock e mais Luís Áquila, Daniel Senise entre outros. 
Sua pesquisa artística busca a exposição do interior feminino como foco e, para isso, faz uso da escultura, da pintura 
e da fotografia como ferramentas incessantes de expressão pessoal e demonstração de sentimentos. 
 
Instagram: @andrea_bretas 
Facebook: https://www.facebook.com/andreacbretas 
 
EXPOSIÇÕES 
. Exposição coletiva de NFTs na World Art Dubai, Dubai , 2022. 
. Exposição coletiva na Fábrica Bhering no Centro - RJ, 2022 
. Exposição coletiva na Sala José Cândido de Carvalho em Niterói - RJ, 2021. 
. Exposição coletiva no Centro Cultural dos Correios no RJ. 
. Bienal Européia e Latino Americana de Arte Contemporânea, 2021. 
. Exposição Coletiva no Espaço Cultural Correios em Niterói. 
. Bienal Européia e Latino Americana de Arte Contemporânea, 2021. 

https://www.facebook.com/andreacbretas
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. Exposição Coletiva na Hamptons Fine Art Fair em Nova York, EUA, 2021. 

. Exposição coletiva na Saphira & Ventura Art Design Architecture em Nova York, EUA, 2021. 

. Exposição Individual “Sombras”no Coletivo BB Artes Visuais no RJ, 2021. 

.Exposição coletiva na Art Lab Gallery, em São Paulo, SP, 2021. 

. Exposição coletiva no 6o Circuito Arte Búzios - Búzios, RJ, 2021 

. Exposição coletiva no Coletivo BB Artes Visuais no RJ, 2020. 

. Exposição individual “Volte a ser feliz” no Espaço Bauhaus, Petrópolis - RJ, 2019. 

. Exposição individual “Era uma vez num sonho” no Espaço Bauhaus, Petrópolis - RJ, 2019. 

. Participação premiada no Brasília Photo Show - International Festival of Photography - Brasília - DF, 2019. 

. Exposição coletiva na Casa da Princesa Isabel - Master Casa de Natal, Petrópolis - RJ, 2019. 

. Participação premiada no Brasília Photo Show - Internacional Festival of Photography - Brasília - DF, 2018. 

. Exposição coletiva na Art Expo em Nova York, EUA, 2012. 

. Exposição individual “Fêmina” no Centro Cultural Raul de Leoni - Petrópolis - RJ, 2010. 
 
PRÊMIOS 
. Prêmio Medalha de Ouro Brasília Photo Show Edição: 2021 Categoria: 
Infantil Foto: Twins 
 
. Prêmio Estatueta Prêmio máximo da categoria Brasília Photo Show 
Edição: 2021 Categoria: infantil Foto: Helena e Elisa 
 
. Prêmio Menção Honrosa Galeria Promissores Brasília Photo Show 
Edição: 2019/2020 Categoria: Retrato de pessoas Foto: Gêmeas até a 
eternidade 
 
. Prêmio Menção Honrosa Galeria Promissores Brasília Photo Show 
Edição 2019/2020 Categoria: Street View Foto: Piedade 
 
. Prêmio Menção Honrosa Galeria Promissores Brasília Photo Show 
Edição 2018/2019 Categoria: Randômica Foto: Himbas 
 
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 
 
 
SERVIÇO 
Exposição: "Tudo Mais Entre Nós!'' 
Artista: Andréa Brêtas 

http://tartagliaarte.org/
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Instagram: @andrea_bretas 
Curadoria: Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez 
Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia 
Abertura: 10 de novembro de 2022 às 17h 
Visitação: 10 de novembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023 
Realização: Tartaglia Arte e Centro Cultural Correios RJ 
Site: www.tartagliaarte.org 
Assessoria de Imprensa: Paula Ramagem 
Instagram: @_paula_r_soares 
 
Local: Centro Cultural Correios RJ -  3º andar - Salas B e C 
Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro - RJ 
Tel: (21) 2253-1580 
De terça a sábado, das 12h às 19h 
Entrada: gratuita 
Classificação: livre 
 
Como chegar: metrô (descer na estação Uruguaiana, saída em direção a Rua da Alfândega); ônibus (saltar em 
pontos próximos da Rua Primeiro de Março, da Praça XV ou Candelária); barcas (Terminal Praça XV); VLT (saltar na 
Av. Rio Branco/Uruguaiana ou Praça XV); trem (saltar na estação Central e pegar VLT até a AV. Rio 
Branco/Uruguaiana). 
Informações: (21) 2253-1580 / E-mail: centroculturalrj@correios.com.br 
A unidade conta com acesso para pessoas cadeirantes e limita a quantidade de visitantes, visando a não 
aglomeração. 
 

http://www.tartagliaarte.org/
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