
 
 

Proposições de Vida e Morte 
Antonio Melloneto e Yasmim Flores 

 
Exposição de obras dos dois jovens artistas com transmissão ao vivo pela Internet 

celebra o lançamento do blog da Invest.art  
 
 
O projeto Individual de Dois pretende reunir dois artistas da galeria Invest.art por mês 
em uma única exposição, no Mezanino Cultural do TU. Na primeira edição, as obras 
escolhidas promoveram inegável diálogo entre as artistas Alice Freire e Georgia Vilela. 
 
Agora, a Invest.art, em mais uma iniciativa inovadora, estende a ideia de acessibilidade 
ao trazer exposições físicas para o espaço virtual. Juntamente com o lançamento do 
blog da galeria e em parceria com a empresa BRTech, as próximas exposições serão 
transmitidas ao vivo, real time, pela Internet. Serão instaladas quatro câmeras no 
ambiente expositivo, pelas quais o espectador poderá acompanhar o processo de 
montagem da exposição até o encerramento. Essa iniciativa possibilita estreitar 
relações entre artistas, colecionadores e visitantes por meio do acompanhamento do 
processo da montagem e da interação do visitante com uma das câmeras.  
 
OS ARTISTAS  

Yasmim Flores, 1985, SP. Vive e trabalha em São Paulo. Após a graduação em artes 
plásticas na Faap, estudou na École Nationale de Beaux-Arts em Paris, em 2008. Já 
participou de exposições coletivas na Anual de Artes da Faap, Edifício Lutetia, MAB, 
Escola São Paulo e Sesc Pompeia. 

Antonio Melloneto, 1980, SP. Vive e trabalha em São Paulo. É graduado em artes 
plásticas na Faap, 2006. Atua como artista e na área de arte-educação desde 2004. 
Participou de exposições como a 10ª Mostra de Vídeo Itaú Cultural, 2007, a 11ª Bienal 
de Santos, 2007, e no Memorial da América Latina, em 2009. 
 
DA EXPOSIÇÃO 
 
Sobre Proposições de Vida e Morte:  
 
Antonio Melloneto trabalha com a transposição da imagem fotográfica, originalmente 
confeccionada de forma artesanal, no século 19, para o meio de manipulação virtual 
do século 21, tendo como intenção criar um reposicionamento, uma readequação de 
uma sensibilização espacial e temporal contemporânea, de tensionamento e 



enfrentamento com o entorno, de flexibilização de campos e de limites do 
desconhecido. 
 
Yasmim Flores convoca questões a respeito da gestualidade, do fluxo energético e da 
consciência no ato da produção artística, sob o ponto de vista da linguagem do corpo. 
Numa abordagem poética, propõe uma reflexão sobre o tempo, o efêmero, a 
vitalidade, questões que aparecem tanto no desenho quanto na performance. 

A INVEST.ART, O TU – MERCADO DE ARTE E MODA E A BRTech 

A galeria Invest.art conta com 22 artistas, selecionados por Tato DiLascio. Pioneira no 
comércio eletrônico de obras de arte, seu objetivo é facilitar o acesso aos trabalhos de 
jovens artistas, despertando interesse em pessoas pouco familiarizadas com arte 
contemporânea e com a nova geração de artistas, atingindo também apreciadores e 
colecionadores.  

O TU é uma loja e galeria de arte e moda integrada. O acervo reúne produtos de 
artistas e estilistas de várias partes do mundo e atende ao público feminino, 
masculino, teen e infantil. Pode-se ainda encontrar peças para casa, joias, assessórios e 
presentes. O TU também comercializa virtualmente seu acervo através do site da 
Invest.art. 
 
A BRTech é uma empresa de segurança patrimonial e pessoal que utiliza sistema de 
segurança eletrônica e monitoramento de imagens. Desenvolve soluções integradas, 
aplicando equipamentos de alta tecnologia com pessoal altamente capacitado.  
 
 
SERVIÇO 
 
Proposições de Vida e Morte 
Antonio Melloneto e Yasmim Flores 
Data da abertura: 12 de maio de 2010, às 20 horas 
Visitas: de 13 de maio de 2010 a 23 de maio de 2010 
Local: TU Mercado de Arte e Moda – Mezanino Cultural 
Endereço: Avenida Pedroso de Morais, 793 – Tel.: 2528-3261 
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h30; sábado, das 
10h às 15h; domingo e feriados: das 11h às 15h 
 
Encontro com os artistas: 22 de maio de 2010, sábado, às 19 horas 
 
Mais informações: Tato DiLascio – Tel.: (11) 8171-2121 ou tatodilascio@invest.art.br  
www.invest.art.br/www.tumercadodearteemoda.com.br / www.brxtech.com.br  
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