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este portfólio contém imagens de trabalhos realizados entre agosto de 
2018 e março de 2020.
o período compreende a imersão do artista em seu atelier, em são paulo, 
desde a exposição phantasia:2018, realizada na sé galeria (vide portfólio 
no site do artista) até o início da quarentena, em março de 2020.

this portfolio contains images of works carried out between august 2018 
and march 2020.
the period includes the artist's immersion in his atelier, in são paulo, from 
the phantasia: 2018 exhibition held at the sé gallery (see portfolio on the 
artist’s website) until the beginning of the quarantine in march 2020.

editado em agosto de 2020, durante a quarentena
edited in august 2020, during the quarantine



arnaldo de melo
atelier

agosto-dezembro 2018
august-december 2018



zabriskie point, agosto-outubro 2018 
acrílica, óleo e spray sobre tela, madeira, 
molduras e sarrafos (51 partes)
195 x 390 cm 
coleção do artista

zabriskie point, august-october 2018
acrylic, oil and spray on canvas, wood, 
frames and battens (51 parts)
195 x 390cm
artist’s collection



sem título XIX, agosto 2018 
acrílica e óleo sobre tela
225 x 660 cm
(6 partes de 225 x 110 cm)
coleção do artista

untitled XIX, august 2018
acrylic and oil on canvas
225 x 660 cm
(6 pieces of 225 x 110 cm)
artist’s collection



sem título XX, agosto 2018 
acrílica sobre tela (díptico)
225 x 220 cm
coleção do artista

untitled XX, august 2018
acrylic on canvas (diptych)
225 x 220 cm
artist’s collection



sem título XXI, agosto 2018 
acrílica sobre tela (díptico)
225 x 220 cm
coleção do artista

untitled XXI, august 2018
acrylic on canvas (diptych)
225 x 220 cm
artist’s collection



sem título XXII, agosto 2018 
acrílica, óleo e colagem sobre tela
100 x 150 cm
coleção do artista

untitled XXII, august 2018
acrylic, oil and collage on canvas
100 x 150 cm
artist’s collection



sem título XXIII, setembro 2018 
acrílica sobre tela 
70 x 1o0 cm 
coleção do artista

untitled XXIII, september 2018
acrylic on canvas 
70 x 100 cm
artist’s collection



sem título XXIV setembro 2018 
acrílica sobre tela (díptico)
80 x 120 cm 
coleção do artista

untitled XXIV, september 2018
acrylic on canvas (diptych)
80 x 120 cm
artist’s collection



sem título XXV, setembro 2018 
acrílica sobre tela (díptico)
80 x 200 cm 
coleção wylma mouradian, são paulo

untitled XXV, september 2018
acrylic on canvas (diptych)
80 x 200 cm
collection wylma mouradian, são paulo



sem título XXVI, setembro 2018 
acrílica sobre tela (díptico)
80 x 120 cm 
coleção do artista

untitled XXVI, september 2018
acrylic on canvas (diptych)
80 x 120 cm
artist’s collection



sem título XXVII, setembro 2018 
acrílica sobre tela 
80 x 60 cm 
coleção leon kossovitch, são paulo

untitled XXVII, september 2018
acrylic on canvas 
80 x 60 cm
collection leon kossovitch, são paulo



sem título XXIII, setembro 2018 
acrílica sobre tela (tríptico)
225 x 330 cm
coleção mário henrique d’agostino, são paulo

untitled XXIII, september 2018
acrylic on canvas (triptych)
225 x 330 cm
collection mário henrique d’agostino, são paulo



sem título XXLX, setembro 2018 
acrílica sobre tela 
100 x 100 cm 
coleção amélia montero de melo, são paulo

untitled XXLX, september 2018
acrylic on canvas 
100 x 100 cm
collection amélia montero de melo, são paulo



sem título XXX, setembro 2018 
acrílica sobre tela (4 partes) 
100 x 400 cm 
coleção do artista

untitled XXX, september 2018
acrylic on canvas (4 parts)
100 x 400 cm
artist’s collection



sem título XXX, setembro 2018 
acrílica e colagem sobre tela, madeira e sarrafos (5 partes) 
63 x 157 cm 
coleção isabella amatucci, são paulo

untitled XXX, september 2018
acrylic and collage on canvas, wood and battens (5 parts)
63 x 157 cm
collection isabella amatucci, são paulo



sem título I, outubro 2018 
acrílica , látex e spray sobre tela
110 x 225 cm 
coleção do artista

untitled I, october 2018
acrylic, latex and spray on canvas
110 x 225 cm
artist’s collection

em parceria com rafael kamada
in partnership with rafael kamada



sem título II, outubro 2018 
acrílica , látex e spray sobre tela
110 x 225 cm 
coleção do artista

untitled II, october 2018
acrylic, latex and spray on canvas
110 x 225 cm
artist’s collection

em parceria com rafael kamada
in partnership with rafael kamada



sem título III, outubro 2018 
acrílica , látex e spray sobre tela
110 x 225 cm 
coleção do artista

untitled III, october 2018
acrylic, latex and spray on canvas
110 x 225 cm
artist’s collection

em parceria com rafael kamada
in partnership with rafael kamada



sem título IV, outubro 2018 
acrílica , látex e spray sobre tela
150 x 100 cm 
coleção do artista

untitled IV, october 2018
acrylic, latex and spray on canvas
150 x 100 cm
artist’s collection

em parceria com rafael kamada
in partnership with rafael kamada



sem título V, outubro 2018 
acrílica , látex e spray sobre tela (díptico)
225 x 220 cm 
coleção do artista

untitled V, october 2018
acrylic, latex and spray on canvas (diptych)
225 x 220 cm
artist’s collection

em parceria com rafael kamada
in partnership with rafael kamada



navegar é preciso, agosto 2018 
prancha de surf, óleo, chassi de madeira e leish
225 x 110 cm x 21 cm 
coleção do artista

sailing is accurate, august 2018
surfboard, oil, wooden chassis and leish
225 x 220 cm
artist’s collection



arnaldo de melo
atelier

janeiro-dezembro 2019
january-december 2019



shodo, janeiro 2019
acrílica sobre tela (8 peças)
200 x 35 cm (cada)
coleção do artista

shodo, january 2019
acrylic on canvas (8 peaces)
200 x 35 cm (each)
artist’s collection



shodo, janeiro 2019
acrílica sobre tela
132 x 51 cm 
coleção do artista

shodo, january 2019
acrylic on canvas
132 x 51 cm 
artist’s collection



shodo I, II, II e IV, janeiro 2019
acrílica sobre tela
115 x 40 cm (cada)
coleção do artista

shodo I, II, III and IV, january 2019
acrylic on canvas
115 x 40 cm (each)
artist’s collection



shodo, janeiro 2019
acrílica sobre tela
120 x 30 cm 
coleção do artista

shodo, january 2019
acrylic on canvas
120 x 30 cm 
artist’s collection

shodo, janeiro 2019
acrílica sobre tela (4 partes)
120 x 30 cm 
coleção do artista

shodo, january 2019
acrylic on canvas (4 peaces) 
120 x 30 cm 
artist’s collection



shodo, janeiro 2019
acrílica sobre tela (8 partes)
120 x 60 cm 
coleção do artista

shodo, january 2019
acrylic on canvas (8 peaces)
120 x 60 cm 
artist’s collection



sem título, janeiro 2019
2 pares de meias colados sobre tela (4 partes) 
120 x 30 cm 
coleção do artista

untitled, january 2019
2 pairs of socks glued on canvas (4 partes)
120 x 30 cm 
artist’s collection



sem título, janeiro 2019
acrílica sobre tela 
58 x 70 cm 
coleção do artista

untitled, january 2019
acrylic on canvas
58 x 70 cm 
artist’s collection



sem título, janeiro 2019
acrílica sobre papel
70 x 30 cm 
coleção do artista

untitled, january 2019
acrylic on paper
70 x 30 cm 
artist’s collection



sem título I, janeiro 2019
acrílica sobre papel
67 x 45,5 cm 
coleção do artista

untitled I, january 2019
acrylic on paper
67 x 45,5 cm 
artist’s collection

sem título II, janeiro 2019
acrílica sobre papel
67 x 45,5 cm 
coleção do artista

untitled II, january 2019
acrylic on paper
67 x 45,5 cm 
artist’s collection



sem título, janeiro 2019
acrílica sobre papel
35 x 49 cm 
coleção do artista

untitled, january 2019
acrylic on paper
35 x 49 cm 
artist’s collection



sem título, janeiro 2019
acrílica sobre papel
47,5 x 56,5 cm 
coleção do artista

untitled, january 2019
acrylic on paper
47,5  cm x 56,5 cm 
artist’s collection



demônio, janeiro 2019
acrílica sobre tela
35,5 x 40 cm 
coleção do artista

demon, january 2019
acrylic on canvas
35,5 x 40 cm 
artist’s collection



brumadinho I, janeiro 2019
acrílica sobre tela (8 partes)
82 x 113 cm 
coleção do artista

brumadinho I, january 2019
acrylic on canvas (8 parts)
82 x 113 cm 
artist’s collection



brumadinho II, fevereiro 2019
acrílica sobre tela (díptico)
90 x 180 cm 
coleção do artista

brumadinho I, february 2019
acrylic on canvas (diptych)
90 x 180 cm 
artist’s collection



klee I, fevereiro 2019
acrílica sobre papel
58 x 46 cm 
coleção do artista

klee I, february 2019
acrylic on paper
58 x 46 cm 
artist’s collection



klee II, fevereiro 2019
acrílica sobre papel
91 x 57,5 cm 
coleção do artista

klee II, february 2019
acrylic on paper
91 x 57,5 cm 
artist’s collection



klee III, fevereiro 2019
acrílica sobre papel
91 x 57,5 cm 
coleção do artista

klee III, february 2019
acrylic on paper
91 x 57,5 cm 
artist’s collection



sem título, fevereiro 2019
acrílica sobre cartões postais
101,5 x 78,5 cm 
coleção do artista

untitled, february 2019
acrylic on post cards
101,5 x 78,5 cm 
artist’s collection



paletó, fevereiro 2019
paletó de couro esticado sobre tela
90 x 160 cm 
coleção do artista

jacket, february 2019
leather jacket stretched on canvas
90 x 160 cm 
artist’s collection



sem título, fevereiro 2019
acrílica e tecido colado sobre tela (8 partes)
100 x 200 cm 
coleção simone prokop, são paulo

untitled, february 2019
acrylic and fabric glued on canvas (8 parts)
100 x 200 cm 
collection simone prokop, são paulo



moldes I, fevereiro 2019
zarcão e acrílica sobre papel
82,5 x 114 cm 
coleção do artista

costume molds I, february 2019
zarcão and acryl on paper
82,5 x 114 cm 
artist’s collection



moldes II, fevereiro 2019
zarcão, acrílica e óleo sobre papel
82 x 113 cm 
coleção do artista

costume molds II, february 2019
zarcão, acryl and oil on paper
82 x 113 cm 
artist’s collection



sem título, fevereiro 2019
acrílica, latex e spray sobre tela
160 x 180 cm 
coleção do artista

untitled, february 2019
acrylic. Latex and spray on canvas
160 x 180 cm 
artist’s collection

em parceria com rafael kamada e philaico
in partnership with rafael kamada and philaico



sem título, fevereiro 2019
acrílica, latex e spray sobre cartão ondulado
223 x 550 cm 
coleção do artista

untitled, february 2019
acrylic, latex and spray on corrugated board
223 x 550 cm 
artist’s collection

em parceria com rafael kamada
in partnership with rafael kamada



sem título, março 2019
acrílica sobre papel (5 partes)
100 x 70 cm (cada) 
coleção do artista

untitled, march 2019
acrylic on paper (5 peaces)
100 x 70 cm (each)
artist’s collection



sem título, março 2019
zarcão e spray sobre papel (5 partes)
100 x 70 cm (cada) 
coleção do artista

untitled, march 2019
zarcão and spray on paper (5 peaces)
100 x 70 cm (each)
artist’s collection



sem título, março 2019
zarcão sobre papel (5 partes)
100 x 70 cm (cada) 
coleção do artista

untitled, march 2019
zarcão on paper (5 peaces)
100 x 70 cm (each)
artist’s collection



sem título, abril 2019
acrílica, spray e nanquin sobre papel
182 x 57 cm 
coleção do artista

untitled, april 2019
acrylic, spray and ink  on paper 
182 x 57 cm 
artist’s collection



sem título, fevereiro 2019
acrílica sobre tela (tríptico)
100 x 150 cm 
coleção do artista

untitled, february 2019
acrylic on canvas (triptych)
100 x 150 cm 
artist’s collection



sem título, fevereiro 2019
acrílica sobre tela 
140 x 280 cm 
coleção do artista

untitled, february 2019
acrylic on canvas 
140 x 280 cm 
artist’s collection



sem título, julho 2019
acrílica sobre papel 
100 x 210 cm (tríptico)
coleção do artista

untitled, july 2019  
acryl on paper
100 x 210 cm (tryptich)
artist’s collection



sem título, julho 2019
acrílica sobre papel 
100 x 210 cm (tríptico)
coleção do artista

untitled, july 2019  
acryl on paper
100 x 210 cm (tryptich)
artist’s collection



aísim, junho 2019
acrílica sobre tela e madeira (4 partes)
65 x 181 cm
coleção do artista

aísim (oh yes), june 2019  
acryl on canvas and wood (4 parts)
65 x 181 cm
artist’s collection



estrada para o mar, junho 2019
acrílica sobre madeira 
80 x 70 cm
coleção do artista

road to the sea, june 2019  
acryl on wood
80 x 70 cm
artist’s collection



sem título, maio 2019
acrílica sobre tela
160 x 180 cm
coleção do artista

untitled, may 2019  
acrylic on canvas
160 x 180 cm
artist’s collection



sem título, maio 2019
acrílica sobre tela
190 x 150 cm
coleção do artista

untitled, may 2019  
acrylic on canvas
190 x 150 cm
artist’s collection



sem título, maio 2019
acrílica sobre tela
190 x 150 cm
coleção do artista

untitled, may 2019  
acrylic on canvas
190 x 150 cm
artist’s collection



sem título, maio 2019
acrílica sobre tela
190 x 150 cm
coleção do artista

untitled, may 2019  
acrylic on canvas
190 x 150 cm
artist’s collection



sem título, maio 2019
acrílica sobre tela
190 x 150 cm
coleção do artista

untitled, may 2019  
acrylic on canvas
190 x 150 cm
artist’s collection



sem título, maio 2019
acrílica sobre tela
190 x 150 cm
coleção do artista

untitled, may 2019  
acrylic on canvas
190 x 150 cm
artist’s collection



sem título, maio 2019
acrílica sobre tela (díptico)
190 x 300 cm
coleção do artista

untitled, may 2019  
acrylic on canvas (diptych)
190 x 300 cm
artist’s collection



tirinha, abril 2019
acrílica sobre tela (6 partes)
50 x 300 cm
coleção do artista

tirinha (strip), april 2019  
acrylic on canvas (6 parts)
50 x 300 cm
artist’s collection



brumadinho IV, abril 2019
zarcão e spray sobre tela (6 partes)
50 x 360 cm
coleção do artista

brumadinho IV, april 2019  
zarcão and spray on canvas (6 parts)
50 x 360 cm
artist’s collection



brumadinho II, agosto 2019
acrílica sobre tela (8 partes)
50 x 400 cm
coleção do artista

brumadinho II, august 2019  
acrylic on canvas (8 parts)
50 x 400 cm
artist’s collection



tirinha, abril 2019
acrílica sobre tela (5 partes)
50 x 250 cm
coleção do artista

tirinha (strip), april 2019  
acrylic on canvas (5 parts)
50 x 250 cm
artist’s collection



tirinha, abril 2019
acrílica e 2 pares de meia colados sobre madeira (díptico)
42 x 230 cm
coleção do artista

tirinha (strip), april 2019  
acrylic and 2 pairs of socks glued on wood (diptych)
42 x 230 cm
artist’s collection



tirinha, setembro 2019
acrílica sobre tela (6 partes)
30 x 180 cm
coleção do artista

tirinha (strip), september 2019  
acrylic 0n canvas (6 parts)
30 x 180 cm
artist’s collection



sem título, setembro 2019
zarcão e óleo sobre tela (4 partes)
30 x 200 cm
coleção do artista

untitled, september 2019  
zarcão and oil canvas (4 parts)
30 x 200 cm
artist’s collection



arquivo nietzsche, setembro 2019
acrílica e óleo sobre pastas de arquivo em cartão rígido (10 partes)
48 x 380 cm
coleção do artista

nietzsche arquiv, september2019  
acrylic and oil on hardboard file folders (10 pieces)
48 x 380 cm
artist’s collection



sem título, setembro 2019
acrílica sobre tela (5 partes)
50 x 220 cm
coleção do artista

untitled, september 2019  
acryl on canvas (5 parts)
50 x 220 cm
artist’s collection



sem título, agosto 2019
acrílica sobre MDF (2 partes)
47,5 x __ cm
coleção do artista

untitled, august 2019  
acryl on MDF (2 parts)
47,5 x __ cm
artist’s collection



L, setembro 2019
acrílica sobre tela, madeira e molduras (6 partes)
__ x __ cm
coleção do artista

L, september 2019  
acryl on canvas, wood and frames (6 parts)
__ x __ cm
artist’s collection



áfrica-brasil, agosto 2019
acrílica sobre tela e tecido do mali
30 x 182,5 cm (5 partes)
coleção do artista

áfrica-brasil, august 2019  
acrylic on canvas and fabric from mali
30 x 182,5 cm (5 parts)
artist’s collection



shodo I,II,III,IV e V, julho 2019
acrílica sobre tela
115 x 25 cm (cada)
coleção do artista

shodo I,II,III,IV and V, july 2019
acryl on canvas
115 x 25 cm (each)
artist’s collection



shodo (rebolado) I e II, julho 2019
acrílica sobre tela
115 x 25 cm (cada)
coleção do artista

shodo (rolled) I and II, july 2019  
acryl on canvas
115 x 25 cm (each)
artist’s collection



sem título, abril 2019
acrílica sobre papel
65,5 x 92,5 cm
coleção do artista

untitled, april 2019  
acryl on paper
65,5 x 92,5 cm 
artist’s collection



sem título, abril 2019
acrílica sobre tela
50 x 80 cm
coleção do artista

untitled, april 2019  
acryl on canvas
50 x 80 cm 
artist’s collection



sem título, abril 2019
acrílica sobre tela (díptico)
50 x 30 cm
coleção do artista

untitled, april 2019  
acryl on canvas (diptych)
50 x 30 cm 
artist’s collection



sem título, abril 2019
acrílica sobre tecido
124 x 73,5 cm
coleção do artista

untitled, april 2019  
acryl on fabric
124 x 73,5 cm 
artist’s collection



sacola I, abril 2019
acrílica sobre sacola de papel
45 x 55 cm
coleção do artista

bag I, april 2019
acrylic on paper bag
45 x 55 cm
artist’s collection



sem título, mai 2019
acrílica sobre papel kraft
100 x 50 cm
coleção do artista

untitled, may 2019
acryl on kraft paper
100 x 50 cm
artist’s collection



capitão valente, mai 2019
embalagens descartadas (3 peças)
35 x 75 cm
coleção do artista

brave captain, may 2019
discarded packaging (3 pieces)
35 x 75 cm
artist’s collection



sem título I, II e III, abril 2019
acrílica sobre papel
100 x 70 cm (cada)
coleção do artista

untitled I, II and III, april 2019
acrylic on paper
100 x 70 cm (each)
artist’s collection



lembrança e esquecimento I, II, III e IV, abril 2019
acrílica e spray sobre cartão ondulado
90 x 90 cm (cada)
coleção do artista

remembrance and forgetfullness I, II, III and IV, april 2019
acrylic and spray on corrugated cardboard
90 x 90 cm (each)
artist’s collection



sem título, abril 2019
acrílica sobre papel
140 x 50 cm 
coleção do artista

untitled, april 2019
acrylic on paper
140 x 50 cm
artist’s collection



sem título, junho 2019
acrílica sobre tela
110 x 225 cm 
coleção do artista

untitled, june 2019
acrylic on canvas
110 x 225 cm
artist’s collection



sem título, junho 2019
acrílica sobre tela
110 x 225 cm 
coleção do artista

untitled, june 2019
acrylic on canvas
110 x 225 cm
artist’s collection



sem título, junho 2019
acrílica sobre tela
110 x 225 cm 
coleção do artista

untitled, june 2019
acrylic on canvas
110 x 225 cm
artist’s collection



sem título, setembro 2019
acrílica sobre tela (díptico)
190 x 300 cm
coleção do artista

untitled, september 2019  
acrylic on canvas (diptych)
190 x 300 cm
artist’s collection



sem título, setembro 2019
acrílica sobre cartões postais
89 x 61 cm
coleção do artista

untitled, september 2019
acryl on postcards
89 x 61 cm
artist’s collection



descopa, dezembro 2019
óleo e spray sobre tela, madeira,  metal e tela
50 x 428 cm (7 partes)
coleção do artista

descopa (excuse), december2019
oil and spray on canvas, wood, metal and canvas
50 x 428 cm (7 parts)
artist’s collection



tirinha urbana II, dezembro 2019
óleo e spray sobre tela, madeira e plástico
30 x 288,5 cm (5 partes)
coleção do artista

urban strip II, december 2019
oil and spray on canvas, wood and plastic
30 x 288,5 cm (5 parts)
artist’s collection



começo, meio e fim, dezembro 2019
óleo e spray sobre papel colado em madeira 
25 x 274 cm (14 partes)
coleção do artista

beginning middle and end, december 2019
oil and spray on paper pasted on wood
25 x 274 cm (14 parts)
artist’s collection



ponte sobre o tietê, dezembro 2019
barra de ferro, encostos de livros, papel ondulado e vidro
140 x 200 x 10 cm 
coleção do artista

bridge over the tietê, december 2019  
iron bar, book backs, corrugated paper and glass
140 x 200 x 10 cm
artist’s collection



encaixe, dezembro 2019
5 caixas de chocolate
__ x __ cm
coleção do artista

fitting, december 2019
5 boxes of chocolate
__ x __ cm
artist’s collection



dobraduras I, dezembro 2019
monotipia sobre caixa de panetone
60 x 32 cm
coleção do artista

folding I, december 2019
monotype on panettone box 
75 x 45 cm
artist’s collection



dobraduras II, dezembro 2019
monotipia sobre caixas de café (6 peças)
75 x 45 cm (cada) 
coleção do artista

folding II, december 2019
monotype on coffee boxes (6 works)
75 x 45 cm (each)
artist’s collection



dobraduras III, dezembro 2019
monotipia sobre caixas de café 
74 x 100 cm 
coleção do artista

folding III, december 2019
monotype on coffee boxes
74 x 100 cm 
artist’s collection



curvas tristes, dezembro 2019
acrílica sobre papel (7 partes)
70 x 343 cm, 70 x 49 cm (cada)
coleção do artista

sad curves, december 2019
acryl on paper (7 parts)
70 x 343 cm, 70 x 49 cm (each)
artist’s collection



natal triste, dezembro 2019
óleo, zarcão e spray sobre papel colado em madeira (10 partes)
24,5 x 196 cm 
coleção do artista

sad christmas, december 2019
oil, zarcão and spray on wood glued paper (10 parts)
24,5 x 196 cm 
artist’s collection



aniversário triste, dezembro 2019
óleo e zarcão sobre papel colado em madeira (5 partes)
24,5 x 98 cm
coleção do artista

sad birthday, december 2019
oil and zarcão on wood glued paper (5 parts)
24,5 x 98 cm 
artist’s collection

virada triste, dezembro 2019
spray e zarcão sobre papel colado em madeira (5 partes)
24,5 x 98 cm 
coleção do artista

sad new year, december 2019
spray and zarcão on wood glued paper (5 parts)
24,5 x 98 cm 
artist’s collection



corre, dezembro 2019
acrílica e zarcão sobre papel
80 x 118 cm
coleção do artista

run, december 2019
acryl and zarcão on paper
80 x 118 cm
artist’s collection



gêmeos, dez 2019
acrílica sobre tela (díptico)
30 x 48 cm
coleção do artista

twins, dez 2019
acryl on canvas (dyptich)
30 x 48 cm
artist’s collection



sacola I, dezembro 2019
acrílica sobre papel
41 x 67 cm
coleção do artista

bag I, december 2019
acryl on paper
41 x 67 cm
artist’s collection

sacola II, dezembro 2019
acrílica sobre papel
41 x 67 cm
coleção do artista

bag II, december 2019
acryl on paper
41 x 67 cm
artist’s collection



esquina, dez 2019
acrílica sobre papel
49 x 45 cm
coleção do artista

corner, dez 2019
acryl on paper
49 x 45 cm
artist’s collection



sem título, dez 2019
óleo e spray sobre lona vinílica
175 x 120 cm
coleção do artista

untitled, dez 2019
oil and spray on vinyl canvas
175 x 120 cm
artist’s collection



sem título, dezembro 2019
acrílica sobre papel (díptico)
90 x 80 cm
coleção do artista

untitled, december 2019
acryl on paper (dyptich)
90 x 80 cm
artist’s collection



shodo, dezembro 2019
acrílica sobre tela
45 x 144 cm
coleção do artista

shodo, december 2019
acryl on canvas
45 x 144 cm
artist’s collection



shodo I,II e III, dezembro 2019
óleo e zarcão sobre papel (tríptico)
140 x 50 cm (cada)
coleção do artista

shodo I, II and III, december2019
oil and zarcão on paper (tryptich)
150 x 50 cm (each)
artist’s collection



shodo I e II, dez 2019
óleo e zarcão sobre papel (díptico)
140 x 50 cm (cada)
coleção do artista

shodo I e II, december 2019
oil and zarcão on paper (dyptich)
150 x 50 cm (each)
artist’s collection



arnaldo de melo
atelier

abril-maio 2019
april-may 2019

alfabeto
alphabet



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C        D         E          F         G         H         I         J           K         L         M      N         O        P     Q        R        S         T         U       V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F        G         H         I         J           K         L         M      N         O        P         Q        R        S        T U       V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F         G         H         I        J           K         L         M      N         O        P         Q        R        S         T         U       V         W X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F         G         H         I         J           K         L        M      N         O        P         Q        R        S         T         U       V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F         G         H         I         J           K         L         M      N         O        P         Q        R        S         T         U       V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F         G         H         I         J           K         L         M  N         O        P         Q        R        S         T         U       V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F         G         H         I         J           K         L         M  N         O        P         Q        R        S         T         U      V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F         G         H         I         J           K         L         M  N         O        P         Q        R        S         T         U       V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)

A        B         C         D         E          F         G         H         I         J           K         L         M  N         O        P         Q        R        S         T         U       V         W       X        Y         Z



alfabeto, abril-maio 2019 (fotomontagem)
série com 26 peças
acríçica sobre papel
140 x 50 cm (cada)

alphabet, april-may 2019 (photomontage)
series with 26 peaces
acrylic on paper
140 x 50 cm (each)



arnaldo de melo
atelier

janeiro-março 2020
january-march 2020



tirinha, fevereiro 2020
acrílica sobre tela (5 partes)
30 x 150 cm
coleção do artista

tirinha (strip), february 2020
acrylic on canvas (5 parts)
30 x 150 cm
artist’s collection



tenho fome e dói, fevereiro 2020
acrílica sobre tela e prancha de madeira
30 x 120 cm
coleção do artista

I'm hungry and it hurts, february 2020
acrylic on canvas and wood plank
30 x 120 cm 
artist’s collection



sem título, fevereiro 2020
acrílica sobre tela
125 x 223 cm
coleção do artista

untitled, february 2020
acrylic on canvas 
125 x 223 cm
artist’s collection



Z, fevereiro 2020
acrílica sobre papel (monotipia)
100 x 140 cm
coleção do artista

Z, february 2020
acrylic on paper (monotype)
100 x 140 cm
artist’s collection



M, fevereiro 2020
acrílica sobre papel (monotipia)
100 x 140 cm
coleção do artista

M, february 2020
acrylic on paper (monotype)
100 x 140 cm
artist’s collection



M/A, fevereiro 2020
acrílica sobre papel (monotipia)
100 x 140 cm
coleção do artista

M/A, february 2020
acrylic on paper (monotype)
100 x 140 cm
artist’s collection



M - X - N, fevereiro 2020
acrílica sobre papel (monotipia)
100 x 70 cm (cada)
coleção do artista

M – X - N, february 2020
acrylic on paper (monotype)
100 x 70 cm (each)
artist’s collection



AA e AA, fevereiro 2020
acrílica sobre papel (monotipia)
100 x 70 cm (cada)
coleção do artista

AA and AA, february 2020
acrylic on paper (monotype)
100 x 70 cm (each)
artist’s collection



sem título, fevereiro 2020
acrílica e sobre madeira
160 x 140 cm
coleção do artista

untitled, february 2020
acrylic on wood
160 x 140 cm
artist’s collection



sem título I, março 2020
cobertor e sarrafo colado sobre madeira
90 x 160 cm
coleção do artista

untitled I, march 2020
blanket and batten glued on wood
90 x 160 cm
artist’s collection



sem título II, março 2020
cobertor e sarrafo colado sobre madeira
90 x 160 cm
coleção do artista

untitled II, march 2020
blanket and batten glued on wood
90 x 160 cm
artist’s collection



óticaóticaótica, março 2020
óleo e letras de MDF sobre madeira
30 x ___ cm
coleção do artista

óticaóticaótica, march 2020
oil and MDF letters on wood
30 x ___ cm
artist’s collection



alfabeto, março 2020
letras de MDF sobre madeira
80 x 60 cm
coleção do artista

alphabet, march 2020
MDF letters on wood
80 x 60 cm
artist’s collection



dobradura I, março 2020
acrílica sobre papelão
80 x 60 cm
coleção do artista

folding I, march 2020
acrylic on cardboard
80 x 60 cm
artist’s collection



atelier, fevereiro 2020

atelier, february 2020


