
LUIZ83 



Luiz83 (1983, Brasil). Vive e trabalha em São Paulo.  

 

 

Luiz inicia sua trajetória realizando intervenções com a arte urbana e gradativamente vem trabalhando com diversas 

ferramentas do campo das artes visuais como pintura, escultura, fotografia, vídeo e performance. Seu ímpeto é sempre 

comunicar a cidade através de suas criações.  

 

Principais Exposições Individuais: Z - Galeria TATO (São Paulo, 2015). 

  

Principais Exposições Coletivas: PretAtitude - Insurgências, emergências e afirmações na arte contemporânea afro-

brasileira – SESC Ribeirão Preto (SP, 2018); P|M|G – Galeria Tato (São Paulo, 2017); 44° salão de arte contemporânea 

Luiz Sacilotto - Casa do Olhar (Santo André, 2016); 15° salão de arte de JATAÍ - Museu de arte contemporânea de 

Jataí (Goiás, 2016); Exposição Coletiva de Esculturas - Museu Brasileiro da Escultura (São Paulo, 2013); Projeto 

Coletivo Janelas da Pinacoteca - Pinacoteca (São Paulo, 2012). 

 



Luiz83. Objeto_Modular. ZERO_03. 2016/2017. madeira e laminado. 50x30x30 cm. tiragem: 1/6. 



Luiz83. Objeto_Modular. ZERO_04. 2016/2017. madeira e laminado. 50x30x49 cm. tiragem: 1/6. 
 



Luiz83. Sem Título. escultura em bronze. 10x8x22 cm. tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. escultura em bronze. 20x12x17 cm. tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. escultura em bronze. 27x11x9 cm. tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. escultura em bronze. 16x12x22 cm. tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. escultura em bronze. 8,5x9,5x13 cm. tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. escultura em bronze. 14x18,5x13 cm. tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. escultura em bronze. 15x18x15 cm. tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. 2013. escultura em fibra de vidro e tinta automotiva. 23x50x19 cm. 
tiragem: 1/5. 
 



Luiz83. Sem Título. 2015. escultura em metal e tinta automotiva. 90x51,5x75,5 cm.  
 



Luiz83. Sem Título. 2015. escultura em metal e tinta esmalte. 90x60,5x40 cm. 
 



Luiz83. Sem Título. 2014. escultura em madeira e tinta esmalte. 50x51x18 cm. 
 



Luiz83. Sem Título. 2014. escultura em madeira, tinta esmalte e tinta spray. 50x51x18 cm. 
 



Luiz83. Sem Título. 2015. escultura em metal, tinta esmalte e tinta spray. 160x85x25,5 cm. 
 



Luiz83. Sem Título. 2014. tinta acrílica sobre tela. 32x117 cm.  
 



Luiz83. Sem Título. 2014. tinta acrílica sobre tela. 80x152 cm.  
 



Luiz83. Sem Título. 2013. tinta acrílica sobre tela. 67x114 cm.  
 



Luiz83. Sem Título. 2015. tinta acrílica sobre madeira. 42x88 cm.  
 



Luiz83. Sem Título. 2015. tinta acrílica sobre madeira. 29x89 cm.  
 



Luiz83. Sem Título. tinta acrílica sobre madeira. 30x32 cm (cada).  
 



Luiz83. Sem Título. tinta acrílica sobre madeira. 30x32 cm (cada).  
 



Luiz83. Sem Título. tinta acrílica sobre madeira. 30x32 cm (cada).  
 



Luiz83. Sem Título. backlight. 40x55 cm.  
 



Luiz83. Sem Título. nanquim sobre papel. 30x21 cm (cada).  
 



Luiz83. Sem Título. guache sobre papel. 30x21 cm (cada).  
 



Luiz83. Sem Título. guache sobre papel. 30x21 cm (cada).  
 



Luiz83. Sem Título. guache sobre papel. 30x21 cm (cada).  
 



Luiz83. Projeto Janelas. 2013. Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
 



exposição individual realizada na Galeria TATO em outubro/2015. 
 

Z  



EXPOSIÇÕES  

 
individuais: 
 
2016  LUIZ83, Clube Athletico Paulistano, São Paulo, SP, Brasil. 
2015  Z, Galeria Tato, São Paulo, SP, Brasil. 
 
coletivas: 
 
2018  re.gis.tro, Galeria TATO, SP, Brasil. 
2017  PMG, Galeria TATO, SP, Brasil. 
  Bazar de Arte Contemporânea, Ateliê Alê, SP, Brasil. 
2016  QG Anônimos, Ateliê Alê, SP, Brasil. 
  De 100 A 1000, Galeria TATO, SP, Brasil. 
2015  Pequenos Formatos do Acervo + Convidados, Galeria Mezanino, SP, Brasil. 
  Movimenta #1, Galeria Mezanino, SP, Brasil. 

 Ateliê Aberto 358, SP, Brasil.  
 Bazar de Arte Contemporânea, Ateliê Alê, SP, Brasil. 
 Abstração como Imagem #1, Galeria TATO, SP, Brasil. 
 Mudança é a Única Constante, Casa Galeria, SP, Brasil. 

2014  Inside, Deslocamento da Street Art, Galeria TATO, SP, Brasil.  
 Arte em Campo, Galeria Olido, SP, Brasil.  

2013  O Saber da Linha, Ateliê Alê, SP, Brasil.  
 1° Mostra de Arte Urbana de Diadema, Centro Cultural Diadema, SP, Brasil.  
 Mostra Coletiva VOX, Estudio & Galeria Milenna, Granja Viana, SP, Brasil.  
 Aproximações, Distanciamentos, Atelie Alê, SP, Brasil. 
 3ª Semana de Arte na Praça, Universidade Metodista de São Paulo, SP, Brasil. 
 Projeto Janelas, Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP, Brasil. 
  



 
2013  Arquétipos, Estúdio & Galeria Milenna, Granja Viana, SP, Brasil. 

 Vira-Lata, Praça Victor Civita, SP, Brasil.  
2012  Tendências do Street Art, Museu Brasileiro da Escultura - MUBE, SP, Brasil.  

 Afro-brasileiros, Museu de Arte e Cultura Cesário Motta Junior, Capivari, SP, Brasil.  
 É Tudo Nosso, Galeria  L´oeil, SP, Brasil. 
 Oferta, Galeria TATO, SP, Brasil. 
 Move Your Ass No Fur, Move - Institut for the animals, SP e RJ, Brasil. 
 Arte e Ofícios para Todos, Galpão do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, SP, Brasil. 
 Risco #1, SESC Belenzinho, SP, Brasil. 
 Dessins, Galeria L´oiel, Aliança Francesa, SP, Brasil. 

2011  Feira de Art, Craft, e Design, Galeria L´oeil, SP, Brasil.  
 Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odétte dos Santos, SP, Brasil. 
 Soul 2, Ateliê Aço, São Paulo, SP, Brasil. 
 Mostra Coletiva de Arte Urbana, Galeria L´oeil, SP, Brasil.  
 Resistência, Fat Cap Galeria, SP, Brasil. 

2010  Mancheuria, Retrospectiva Felipe Herenberg, Estação Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP, Brasil.  
2007  Urbaníndios, Subprefeitura de Cidade Ademar, SP, Brasil. 
2006  Como Viver Juntos, 27ºBienal de São Paulo, SP, Brasil.          
 
prêmios: 
 
2016  15º Salão Nacional de Artes de Jataí, Jataí, GO, Brasil. 

 44º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, Santo André, SP, Brasil. 



Exposição “Z”, Galeria TATO.  
A primeira exposição individual de Luiz83 é a um só tempo um fim e um começo, por isso Z. Se as letras são a matéria-

prima manipulada pelo artista desde o começo de sua carreira como pixador, então se faz  necessário explorar a 

relação entre imagem-letra, sonoridade palavra e vivencia humana.  

 

A construção das letras vem da pixação: uma estilização dos caracteres capaz de conferir liberdade ao artista. “Estudar 

as formas (das letras) de outros - procedimento típico entre pixadores - me fez perceber que eu também poderia 

construir uma letra com um padrão próprio, mas me inspirando em outros que eu admiro. É tudo uma questão de estilo. 

Eu faço uma letra bem básica”. Revela o artista.  

 

A construção das palavras vem do mundo, e classifica, separa e taxonomiza tudo que existe na matéria entre sons e 

conceitos. Forjadas entre a experiência e o som, as palavras parecem tanto separar quanto reunir o mundo em si. 

Porém a construção da vivencia, como se faz? No ato de caminhar, habitar, constatar presença. Presença que nunca é 

entendida sozinha, a vivência só se faz quando percebida por quem vive. 

 

Com força Luiz reinventa um modo de falar seu nome, de registrar seu mundo – precisamente como faziam os monges 

copistas que guardavam o mundo em livros. A diferença é que os monges escreviam em latim, uma língua erudita, 

enquanto Luiz83 guarda suas sensações misturadas entre o grafite e a pixação, ou, como ele mesmo denomina: o 

naturalmente paulistano GRAPIXO. 

  

TEXTOS CRÍTICOS 



Alterar o suporte é também alterar a obra: talvez por isso a primeira experiência em pintura só veio a acontecer em 

2008. A tela era um signo de erudição para o artista, e talvez ainda hoje o seja. A técnica em pintura, no entanto, não 

altera o procedimento plástico do artista apenas o aproxima de um universo que parecia encerrado entre os muros da 

escola e as galerias de museus. Ele inclusive é refratário ao academicismo que se supõe implicado à pesquisa em 

pintura. Interessado em suas próprias referencias, ele não se limita aos axiomas de seus heróis. Talvez porque esses 

heróis na história da arte, lhe serviram de muito pouco em seus anos de formação; foi na rua em que aprendeu a olhar, 

o museu era pouco mais do que um prédio estranho com um convite pouco empolgado. Foram os letreiros de 

açougues, mercados, padarias etc que o estimularam a brincar com as formas ao invés dos signos. A literatura 

acadêmica e ficcional pouco o estimularam a agir. Foram as formas que se mostraram voláteis, não os signos por trás 

delas. 

 

Alterar o suporte é também alterar a obra: talvez por isso a primeira experiência em pintura só veio a acontecer em 

2008. A tela era um signo de erudição para o artista, e talvez ainda hoje o seja. A técnica em pintura, no entanto, não 

altera o procedimento plástico do artista apenas o aproxima de um universo que parecia encerrado entre os muros da 

escola e as galerias de museus. Ele inclusive é refratário ao academicismo que se supõe implicado à pesquisa em 

pintura. 

 

 

   



Interessado em suas próprias referencias, ele não se limita aos axiomas de seus heróis. Talvez porque esses heróis na 

história da arte, lhe serviram de muito pouco em seus anos de formação; foi na rua em que aprendeu a olhar, o museu 

era pouco mais do que um prédio estranho com um convite pouco empolgado. Foram os letreiros de açougues, 

mercados, padarias, etc., que o estimularam a brincar com a formas ao invés dos signos. A literatura acadêmica e 

ficcional pouco o estimularam a agir. Foram as formas que se mostraram voláteis, não os signos por trás delas. 

 

Alfabeto é para Luiz83 um ponto de partida, por isso estas imagens não se destinam a formar palavras ou sílabas. Seus 

guaches mais recentes aprofundam a pesquisa das formas. Desde 2013 Luiz decompõe as letras procurando uma 

composição abstrata assimilada pelo todo da imagem. Uma letra torna-se uma página, uma tela ou uma escultura. Os 

vazios na imagem são respiros, alusões ao que não se pode transformar nem imagem, nem palavra. 

Texto por Paulo Gallina 
 

 

   




