
 
Ana Lopes  
Alcina Morais 
Ascension Chanques 
Deborah Catalani  
Flory Menezes  
Gilberto Ribeiro   
Madalena Bento de Mello  
Maria Marita    
Rosa Stalleikem  
Kell Konduru

Buenos Aires - Argentina

galeria-atelierflorymenezes.com

Brasil
CONVITE / INVITACION         10 a 15 de outubro



Organizadora de la Bienal 
Internacional de Arte 
Contemporáneo de Argentina 
 
Profesora y Crítica de Arte – 
Licenciada en Periodismo 
Post grado en Crítica de Arte y 
Textos Complejos 
Editora del  Anuario de Arte 
Argentino con Artistas 
Latinoamericanos 
Vice Presidenta de WAG World 
Art Games de Croacia (WAG). 
Representación Argentina 
Presidenta de la Asociación 
Internacional de las Artes 
Plásticas (AIAP), ONG de la 
UNESCO, Filial Argentina 
Embajadora de la Paz, Circle of 
Ambassaders, Orange, France. 



Atelier : Rua Faro 43 casa 101 
Jardim Botanico Rio de Janeiro 
22461-020 Brasil 
Cel + 55 21 999834178 
florymenezes@yahoo.com.br 
www.florymenezesescultura.com     
 
Galeria-Atelier : Rua das Pedras 168 lj 8 
Búzios Rio de Janeiro Brasil 
Tel + 55 22 26230264 | Cel + 55 22 
999947831 
https://galeria-atelierflorymenezes.com/

CAPTAÇÃO DE ARTISTAS E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS NO EXTERIOR  
 
Ward-Nasse Gallery – Soho NY –  2012 (USA) 
Galerie Everarts - 2010 / 2011 Paris (France)  
ARTSHOPPING Carrousel du Louvre - 2015 e 2018 Paris (France)  
ARTEXPO NY - 2013 (USA) 
ARTE MÔNACO - 2014 (Mônaco) 
2ª, 3ª e 4ª Bienal Internacional da Argentina - 2014, 2016 e 2018 (Buenos Aires) 

CAPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO BRASIL 
 
Galeria-Atelier Flory Menezes desde 1996 (Búzios) 
Espaço Cultural Iate Clube do Rio de Janeiro 2015 (RJ) 
Migration Art Expo 2013( Buzios, Belo Horizonte) 
Inauguração Escola de Artes Zanine 2016 (Búzios) 
“ Serra & Mar “ Escola de Artes Zanine 2016 (Búzios) 
“ Encontro Brasil-Argentina “ Escola de Artes Zanine 2017 (Búzios) 
“ NAÏF: a arte livre de convenções “ - Escola de Artes Zanine 2017 (Búzios) 
1º , 2º e 3 CIRCUITO ARTE BUZIOS - Escola de Artes Zanine 2016, 2017 e 2018 (Búzios)  
“Academia Brasileira de Belas Artes" - Escola de Artes Zanine 2017 (Búzios) 
“ A CARA DE BÚZIOS” - Escola de Artes Zanine 2017 (Búzios) 
“INSPIRA BUZIOS” - Escola de Artes Zanine 2018 (Búzios)



ANA LOPES

Ana Lopes é brasileira e encontrou na escultura seu 
idioma natural de expressão. Explora a interseção do 
concreto com o abstrato, nas formas de suas séries 
inspiradas nos diferentes movimentos do ser.

analucia.rlopes@hotmail.com



ALCINA MORAIS

Alcina Morais - natural de Minas Gerais. Carioca  há mais de 40 anos. 
Amante da Fotografía e das Letras, publicou, na França,  livro de poesías, bilingüe,  portugués-francês,  intitulado Olho D’água, premiado pela 
Academia de Letras - Estado de Goiás, ano de 2011. 
Esse mesmo livro, traduzido para o español e publicado em Buenos Aires – Argentina, em 2014. Publicou poemas em antologías brasileiras e 
revistas mexicanas. 
Atualmente, o que mais curte é fotografar  a figura humana e paisagem urbana. 
  
“Gosto de fotografar o homem, este, que transita, mais libre, pelas ruas, sua maneira de se vestir, de se pentear, criando novos mundos, cada 
vez, mais à mostra.”  

alkinoe.52@gmail.com



ascensionchanques@gmail.
com

ASCENSIÓN CHANQUÉS
Escultora, Pintora e Poeta. 
Citada nos Dicionários: 
Dic. Brasileiro de Artistas Plásticos, MEC, 1º Vol., Ministério da Educação e 
Cultura 1973; 
Instituto Nacional do Livro de Carlos Cavalcanti, pg. 433. 1999; 
Dicc. de Artistas Valencianos del Siglo XX, pg., 1308/1309, de Francisco 
Agramunt Laoruz. 1994; 
Dicc. de Pintores e Escultores  Españoles del Siglo XX de Moreno Ferrá 
Palombi; 
42 anos de Premiações nos Salões Oficiais 1974/ 1976, MEC FUNARTE.  
Participação: Coetáneas I, II, III e IV dos Concursos de Poesia HFSE MS. 
Exposição de Escultura na “Semana Literária da ABRAMES 2010 e 2011” 
Curadoria da Exposição dos Artistas do Arte de Portas Abertas na Casa de 
Benjamin Constant, Santa Teresa/ RJ, 2011. Diretora Presidente no Biênio 
2012/2013 da Chave Mestra, Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa 
e responsável pelo evento de Portas Abertas da Chave Mestra, Santa Teresa/ 
RJ. reeleita para o biênio 2014/2015.  Medalha Juscelino Kubitschek da 
Academia Brasileira de Medalhistica Militar por Mérito Cultural 2012. 
Troféu “Carlos Drumonnd de Andrade 110 anos” 2012, Itabira/ MG. 
Acadêmica Honorária da Academia Brasileira de Medalhística Militar - 
ABRAMMIL. 
Ascensión Chanqués participa de exposições e salões de arte desde 1966. 
Artista plural, sua formação como escultora não lhe impede de caminhar 
pela pintura, gravura, desenho, fotografia e tudo aquilo que a leve a criar 
coisas novas. Possui notório domínio da forma, da cor, caminha pelo 
abstrato e pelo figurativo, pelas paisagens e naturezas mortas, utiliza-se de 
pedras, aço, ferro, resinas e bronze. Possui uma estética muito pessoal 
imprimindo grande estilo ao seu trabalho. 
Atualmente a artista divide o tempo de trabalho nos ateliês de Santa Teresa, 
no Rio de Janeiro e de Valência, na Espanha. 



DEBORAH CATALANI

Deborah Catalani, ítalo-brasileira, 
mora no Rio de Janeiro. Graduada 
em Administração e Fisioterapia. 
Trabalha como atriz, fotografa e 
artista plástica. Desde 2001 dedica-
se a escultura junto ao Atelier Flory 
Menezes. Expõe no Brasil e no 
exterior ( Paris e Monaco ). 
 
http://www.deborahcatalani.com 
dcatalani@gmail.com 
 
 
 



FLORY MENEZES 

Artista plástica, membro da Academia Brasileira de 
Belas Artes, premiada em salões nacionais e 
internacionais. Comendadora Gran Mestra, trabalhou 
nos últimos 42 anos com desenho, pintura e fotografia. 
A partir de 1990 utiliza a escultura, na técnica da 
terracota, usando o realismo e surrealismo, é sempre 
movida por sua paixão pela figura humana e suas 
expressões. Graduada em Arqueologia. 
Exposições no Brasil, França, Estados Unidos, Israel e 
Monaco. 
Exposição permanente em sua Galeria-Atelier na Rua 
das Pedras, Armação dos Búzios desde 1996. 
Criação e produção "CIRCUITO ARTE BÚZIOS" 
Conselheira Artística e Curadora do Espaço Cultural 
Zanine (2016/17) 
 
florymenezes@yahoo.com.br 
https://www.florymenezesescultura.com/ 
https://galeria-atelierflorymenezes.com/



GILBERTO RIBEIRO 

Criança de temperamento inquieto traduz com lápis e papel 
em esboços irreverentes as observações diárias de amigos, 
jogos e natureza. 
Concilia estudos com trabalhos variados, utiliza seu tempo na 
Faculdade de arquitetura dedicando noites e fins de semana a 
desenhos de perspectivas para arquitetos, escritórios e lojas 
de decoração. Incorpora-se a uma grande empresa de 
Engenharia Industrial onde d projetos de infraestrutura e 
arquitetura das áreas prediais, repartindo seu tempo entre 
percorer o país de norte a sul visitando os escritórios das 
obras, e a sede da companhia. Há anos integra grupo de 
estudo de métodos de raciocínio-fala-escrita, onde nasceu a 
Confraria Carioca de Letras, para ler, debater literatura, 
cinema, teatro e arte em geral, inclusive os textos roteiros e 
contos de autoria dos participantes. Aí se expressa em 
narrativa com humor. 
Estuda cerâmica, direcionada para esculturas, baseando seu 
trabalho em símbolos e personagens de grandes autores da 
literatura mundial. 
 
gilbertorib@gmail.com



MADALENA BENTO DE MELLO 
“No decorrer de minha própria senda sempre busquei colorir 
colorir meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações 
colorir minha vida e meu mundo 
Amar é uma forma de colorir 
 
Nos momentos em que tempestades se aproximavam e meu céu se empretecia 
lembrava da diversidade imensa de belíssimas cores luminosas 
em minha própria paleta e, muitas vezes, a ânsia de me entregara 
toda aquela luz era tão imensa, que me deixava colorir por inteiro. 
 
Hoje amanheço paraíso colorido 
e o universo brilha mais luz 
 e o infinito é sempre o agora” 
  
Madalena Bento de Mello 
 
https://www.madalenabentodemello.com.br 
contato@madalenabentodemello.com.br 



MARIA MARITA
Maria Marita Brandao 
Participa pela teceira vez da Bienall de Arte 
Contemporânea da Argentina. A escultora ja  
participou também de vários eventos de arte, 
nacional e internacional . 
A artista tem  mostrado em suas obras, um  estilo 
próprio,   onde   emprega uma linguagem 
contemporânea para o figurativo, quando mescla 
as formas com  outras simbologias de variadas 
naturezas,  e assim busca dar  um sentido naquilo  
que lhe  importa: a  expressao, o movimento o 
significado e contemporaneidade. 
Os seus trabalhos são elaborados inicialmente em 
terracota , em algumas deles o acabamento é feito 
em  Resina ou em  Bronze .   
Neste evento  a escultora traz um obra  produzida 
em terracota. É um trabalho que tem na sua  forma 
a expressão de  conceitos, usando uma simbolgia  
do jogo de Xadrez . A obra entitulada 
"Desconstrstruço -Xeque ", representa a 
preocupação com as vivencias, os proceccsso do 
dia -dia  das pessoas individilualmente , ou da 
sociedade, dos embates , na contínua construção e 
desconstrução de projetos e processes,  a 
competição , a vitoria e  derrota. 
 
mm-brandao@uol.com.br



ROSA STALLEIKEM 

 
 
Participante de várias mostras 
coletivas, Stalleikem já expôs 
no Salão de Arte Brasileira-
Carrossel du Lovre, no Museu 
do Louvre, em Paris-França; 
na Galeria New Century Artist 
Chelsea, em Nova York; na 3ª 
Fieira del Comuni (2002), em 
Milão-Itália; na Mostra 
Comemorativa 500 anos 
Brasil, em Lisboa-Portugal; no 
IX Salão de Artes Plásticas, em 
Conrad-Uruguai, entre outras. 
 
stalleikem@hotmail.com

Rosa Stalleilkem é uma artista plástica, nascida na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. De carreira internacional, a expositora é 
representada pela galeria de Nova Iorque (EUA), Saphira & Ventura Art Gallery.  
Formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ, Stalleikem também tem em seu currículo, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 
onde estudou com os mestres João Magalhães e Chico Cunha. Com 20 anos de carreira, a artista segue a linha abstrata e suas obras 
fazem parte de acervos particulares nas cidades de Londres, Los Angeles, Califórnia, Nova Iorque e Chile. 



Kel Kondurú, a artista plástica 
baiana que produz 
maravilhosas telas em pintura 
acrílica abstrata. As telas 
personalizadas de Kel são 
consideradas por arquitetos e 
designers de interiores um 
complemento incrível ao 
ambiente. 
 
kellsalvador@yahoo.com.br

KEL KONDURÚ
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