
 
 
DE 16 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2010 - SPD ART, LAGO SUL, BRASÍLIA  E ORNARE, 
CasaPark em Brasília 
 
Mostra coletiva reúne obras em pequenos e médios formatos de artistas plásticos brasileiros que vivem e 
trabalham em Brasília. 
 
Uma mostra coletiva com a peculiaridade de expor obras em pequeno e médio formato. 
Partindo desta idéia, a SPD Art idealizou e apresenta, de 16 de 
novembro a 07 de dezembro, RES NULLIUS, uma exposição reunindo esculturas,telas em óleo, acrílico e 
técnica mista de 16 artistas 
plásticos brasileiros que vivem e trabalham em Brasília, em parceria com ORNARE. 
 
Partindo de temas livres, a intenção de SPDart é justamente não estabelecer uma lógica da linguagem 
conjunta, mas uma coerência de intentos estéticos, simplesmente para satisfazer a vontade de muitos 
artistas plásticos de se expressarem de forma livre e em conjunto com outros, e ainda apresentando uma 
nova fase expressiva de alguns artistas de Brasília. E o desafio é de misturar obras tão diferentes em 
ambientes tão diferentes, fugindo assim de uma montagem tradicional, como são apresentadas as obras 
geralmente em espaços expositivos. 
 
Os artistas 
 
Paulo Lobo 
Glênio Lima 
Carppio de Morais 
Paul Setúbal 
Humberto Brasil 
Lourenço de Bem 
Cláudia Gama 
Josafá Neves 
Fernanda Pacca 
Mara Nunes 
Ivacy de Souza 
Omar Franco 
Ricardo Stumm 
Manuel Andrade 
Tarciso Viriato 
 
Curador: Paolo Andrea Seifert 
 
SPDart 
 
Fundada em 2007 por Isa Marina Seifert, Paolo Andrea Seifert, e Marco Alberto Seifert - profissionais que 
há muitos atuam anos na área de design de interiores e comércio de arte, a SPD Art visa a propor ao 
mercado de Brasília obras de artistas já consagrados ou ainda desconhecidos, mas que trabalham com 
alta qualidade. Na sua terceira exposição, a SPDart já tem o reconhecimento de várias entidades como 
embaixadas e organizações internacionais radicadas na Capital, de profissionais da arquitetura e design 
de interiores, como também de muitos artistas plásticos que trabalham em Brasília. Além disso, a SPD Art 
faz também parcerias com outras galerias, apóia 
o trabalho de arquitetos, decoradores e toda iniciativa de parte de organismos da Administração Pública. 
 
ORNARE 
(breve descrição) 
 
 
RES NULLIUS 
 
Abertura: 16 de novembro 2010 - Horário: das 19 às 22 horas 
Visitação: 17 de novembro 2008 a 07 de dezembro 2010 
Horários: De segunda a sexta-feira, das 10:00 as 22.00 horas. 
Sábado: das 10:00 às 12:30 – das 15 às 18 horas 
Local: ORNARE, CasaPark, SGCV Sul lote 22 / Brasília DF 
Contato: Fone SPDart (61) 33665266 – Fone ORNARE (61) 3234-7468 
info@spdart.com.br 
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