


Stencil, colagem, acrílica e crayon Sobre tela
27 x 35 cm

2010

Nujabes ii

R$ 700,00



Stencil, colagem, acrílica e crayon Sobre tela
27 x 35 cm

2010

Nujabes i

R$ 700,00



spray, acrilico e colagem sobre madeira
75 x 36 cm

2010

abRa los ojos

R$ 2.050,00



FotograFia, acrílico e hidrocor sobre eucatex
70 x 40 cm

numerado e assinado
tiragem: 5/5

2009

stella, stella

R$ 1.500,00



Colagem, StenCil e tinta aCríliCa Sobre tela
60 X 30 Cm

2009

aNÉmic ciNema

R$ 4.900,00



colagem, acrílica e crayon sobre papel
42 X 60 cm

2009

amaRelo maNga

R$ 650,00



Acrílico, colAgem e hidrocor sobre telA
20 X 30 cm

2009

love, love, love

R$ 1.000,00



colagem e objetos prensados em  vidro
70 X 40 cm

2009

as estRelas  
agoRa Não moRRem

R$ 4.500,00



colagem, spray e tinta acrílica sobre eucatex
98 x 60 cm

2009

saudações ao ladRão

R$ 870,00



FotograFia, acrílico e hidrocor sobre eucatex
70 x 40 cm

numerado e assinado
tiragem: 5/5

2009

iN RaiNbows

R$ 1.350,00



FotograFia, acrílico e hidrocor sobre eucatex
70 x 40 cm

numerado e assinado
tiragem: 5/5

2009

caRmeNcita

R$ 1.500,00



FotograFia, acrílico e hidrocor sobre eucatex
70 x 40 cm

numerado e assinado
tiragem: 5/5

2009

dÉcembRe

R$ 1.500,00



FotograFia, acrílico e hidrocor sobre eucatex
70 x 40 cm

numerado e assinado
tiragem: 5/5

2009

gÊmeas

R$ 1.500,00



FotograFia, acrílico e hidrocor sobre eucatex
70 x 40 cm

numerado e assinado
tiragem: 5/5

2009

steReomaRi

R$ 1.300,00



FotograFia, acrílico e hidrocor sobre eucatex
70 x 40 cm

numerado e assinado
tiragem: 5/5

2009

catPoweR

R$ 1.300,00



tinta acrílica sobre tela
70 x 90 cm

2009

stRaNge fRuit

R$ 3.000,00



tinta acrílica sobre tela
70 x 90 cm

2009

o gRito

R$ 2.850,00



Acrílico e sprAy sobre telA
110 x 100 cm

2009

um tiRo PaRa 
aNdy waRhol

R$ 2.645,00



tinta acrílica sobre tela
120 x 90 cm

2009

caRNivale

R$ 2.720,00



Acrílico e sprAy sobre telA
80 x 90 cm

2009

auto-ReveRse

R$ 1.080,00



Acrílico e sprAy sobre telA
120 x 90 cm

2009

folia Novelle

R$ 1.620,00



TinTa  acrílica sobre Tela
120 x 90 cm

2009

tRistes tRóPicos

R$ 2.600,00



spray e tinta acrílica sobre tela
22 x 17 cm

2009

aggy aNd teRRy

R$ 350,00



blizNa

R$ 365,00

spray e tinta acrílica sobre tela
30 x 20 cm

numerado e assinado
tiragem: 2/3

2009



TinTa spray e acrílica sobre Tela
120 X 90 cm

2009

Paulita claPs lit iNdiaN!

R$ 2.500,00



Colagem, aCríliCo e hidroCor sobre papel
30 x 22 Cm

numerado e assinado
5/5

2009

valsa tRiste

R$ 1.350,00



TinTa acrílica, guache e spray sobre papel KrafT
70 X 96 cm

2008

cliNt weastwood

R$ 700,00



TinTa acrílica e spray sobre papel KrafT
70 X 96 cm

2008

amy, amy, amy

R$ 750,00



TinTa spray e acrílica sobre Tela
110 X 50 cm

2008

gaRotas de leNço

R$ 2.500,00



JOÃO PESSOA, PB - BRASIL

galeRia louRo e caNela



New york , eUA

audRey heRPbuRN



PARIS , FRANÇA

audRey heRPbuRN



PARIS , FRANÇA

aNÉmic ciNema



por Sarah Falcão 

Thiago BarreTo, maiS conhecido como Verdeee, é um doS 

joVenS arTiSTaS paraiBanoS de maior deSTaque no eSTado. 

com apenaS 24 anoS ele já paSSou pelaS principaiS galeriaS 

paraiBanaS como a archidy picado, louro & canela (que 

aTualmenTe repreSenTa Seu TraBalho em joão peSSoa), hall 

de expoSiçõeS da energiSa, uSina culTural energiSa e o 

Salão de noVoS arTiSTaS do SeSc, enTre ouTraS expoSiçõeS 

colaBoraTiVaS e coleTiVaS. 

 

Sua aTiVidade arTíSTica começou na adoleScência 

Fazendo colagenS e ready madeS. a arTe paSSou a Ser 

TraBalho quando, em 2006, Foi conVidado por FaBBio 

q. para parTicipar do projeTo laBoraTório, na galeria 

archidy picado do eSpaço culTural joSé linS do rego. 

aTualmenTe o arTiSTa rompeu aS BarreiraS do eSTado e 

eSTá inVeSTindo no mercado de São paulo. em pouco Tempo 

na capiTal pauliSTa, já expôS Solo no aTelier caSa de quem!, 

na caSa de criadoreS e no projeTo inSide-arT, da linha 

inTernacional de reSTauranTeS piola.

 

o TraBalho de Verdeee é permeado pela pop arT. por 

meio de STênceiS, colagenS e graFiTTeS, o arTiSTa uTiliza-

Se de elemenToS da culTura popular e da puBlicidade 

para compôr Seu uniVerSo. numa aTiTude conTrária ao 

herméTico mundo daS arTeS ViSuaiS, ele deFende uma arTe 

moderna que Se comunica com o púBlico por meio de 

elemenToS da culTura de maSSaS. 

veRdeee



eXPosições

LAB -2006 (LABorAtório 2006, exposição coLetivA)
Archidy picAdo, Funesc espAço cuLturAL, João pessoA-pB

01 de Junho A 30 de JuLho, 2006
curAdoriA: FáBio Q.

FestivAL  Mundo (exposição coLetivA)
cAsArão  dA iAB, centro histórico, João pessoA-pB

14 de seteMBro  A  30 de seteMBro, 2006
curAdoriA: FáBio Q.

nAc (núcLeo de Arte conteMporâneA)
exposição integrAção

teAtro LiMA penAnte, João pessoA-pB
07 de Fevereiro A 09 de MArço, 2007

curAdoriA: WALter WAgner

sesc, x - snAp (sALão de novos ArtistAs pLásticos)
terceiro LugAr coM o conJunto de oBrAs: “o grito dos pássAros”

ArtistA hoMenAgeAdo: Fred svendsen

sesc centro, João pessoA-pB
09 A 20 de seteMBro de 2008

WWW.sescpB.coM.Br
tristes trópicos 

hALL de exposições energisA
João pessoA – pB

05 A 29 de MAio 2009
WWW.energisA.coM.Br 

pAris, texAs
ALiAnçA FrAncesA

João pessoA-pB
curAdoriA: dyógenes chAves

de 12 de Junho A 31 de JuLho 2009
AFJoAopessoA.coM.Br/spip.php?ArticLe49

Unilever
Capa  da revista “ enContro * 281”

são paUlo-sp
edição jUlho/agosto 2009

www.Unilever.Com.br

blizna
Casa de QUem?

peixoto gomide
são paUlo-sp

jardins
de 07 de novembro a 20 de janeiro 2010

www.CasadeQUem.wordpress.Com

ClariCe, menina (exposição Coletiva)
Casa de Criadores, alameda lorena.

são paUlo-sp
jardins

de 28 de novembro a 07 de dezembro 2009.
CasadeCriadores.Com.br

anémiC Cinema
rUa Capitão lima, reCife-pe

espaço mUda
19 de janeiro a 15 de fevereiro 2010.
www.espaComUda.blogspot.Com

dUeto metáforas Urbanas. (verdeee & jonas loUrenço)
joão pessoa-pb

hall de exposições energisa 
01 a 30 de abril 2010

www.energisa.Com.br

piola (international italian food)
projeto “art-inside”

de 05 a 28 de maio 2010
www.piola.it/mondo2.php?id=12



AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781

GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14

BAIRRO NOVO, OLINDA - PE

81_3028.5032  |  81_3493.0040

contato@maturicomunicacao.com

www.matur icomunicacao .com


