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• Todas as obras do catálogo acompanham certiﬁcado de
autenticidade assinado pelo artista e enumerado.
• As obras originais dispostas encontram-se emolduradas. Para ter
acesso às fotograﬁas das obras e suas molduras, consulte nosso
atendimento pelo WhatsApp ou Telegram.
• As Fine Arts são enviadas sem moldura. Para adquirir já
emoldurada, consulte nosso atendimento pelo WhatsApp ou
Telegram.
• Para produzir sua Fine Art em tamanho personalizado entre em
c o n t a t o c o n o s c o a t r a v é s d o W h a t s A p p o u Te l e g r a m
+55 79 99155-2277

Antônio da Cruz
Sergipe, Brasil
Antônio da Cruz nasceu em 1956, na cidade de Maruim, Sergipe. Mora
e trabalha em Aracaju. Desde que iniciou efetivamente em 1974 as
atividades de artes visuais, na galeria de Arte Álvaro Santos, Aracaju,
realizou cerca de 20 exposições individuais e participou de mais de
oitenta coletivas. Expôs em Brasília e cidades da Bahia. Foi Presidente
da ASAP - Associação Sergipana dos Artistas Plásticos e diretor da
Galeria de Arte Álvaro Santos. Atuou como Coordenador de Difusão e
Intercâmbio Cultural da Fundação Municipal de Cultura de Aracaju.
Cruz tem participado de congressos e seminários ligados às artes pelo
Brasil, alguns de abrangência internacional, como o Congresso e o
encontro de Artistas Plásticos Pesquisadores, ambos em São Paulo.
Típico artista pesquisador, além de escultor, Cruz é ilustrador,
chargista, desenhista gráﬁco e técnico (mecânico, elétrico,
instrumentação industrial e arquitetônico), pintor (várias técnicas);
atua como produtor de eventos artístico-culturais e também como
cenógrafo. Muitas das suas peças são concebidas como troféu e se
encontram espalhadas por todo o Brasil.
Recebeu prêmios como escultor e cenógrafo e o reconhecimento
público de instituições pela sua colaboração às artes e à cultura. Em
Aracaju suas obras podem ser encontradas em espaços privados,
como condomínios residenciais e públicos, como Museu da Gente
Sergipana, Museu Palácio Olímpio Campos, Sociedade Semear,
Sindipetro – sindicato dos Petroleiros, Hospital Nestor Piva. Cruz é o
autor do monumento aos garis e margaridas, de 5,5m de altura,
instalado na Avenida Heráclito Rollemberg, também em Aracaju.

Holoesgraﬁtos

Por: Antônio da Cruz, o Poeta do Aço
Com uma linguagem própria, a obra de Cruz se caracteriza pela utilização de
materiais industriais, com ênfase no aço. No primeiro momento tudo parece bruto,
rude, que se torna mais maleável nas mãos do artista, que atenua o processo que
envolve resistência, ﬂexibilidade e domínio ao dar-lhes formas quando desenhados,
cortados, lixados, polidos e patinados, resultando em formas abstratas ou
ﬁgurativas. Assim, as chapas de aço inoxidável fazem parte do processo criativo do
artista, que ganham liberdade e movimento, dominando-o e submetendo-o à
forma desejada. Apresentam não unicamente o resultado mais o processo gestual,
o começo, o meio e o ﬁm da ação do artista. É a própria constituição da obra, pois
mostra o organismo vivo, pulsante, que se apresenta diante dos seus olhos, como
testemunho de sua experiência de vida. Desta forma, a obra de Cruz imprime novos
contornos artísticos sobre o lugar, gerando experiências estéticas entre artista e
espectador. Integrando a arte na vida cotidiana, nos permitindo conhecer um
pouco da vida e do sentimento da cidade com todos os seus ruídos.
Suas obras contam a sua visão de mundo, com uma carga de emoção e
conhecimento, seu modo de ser, de viver, de conviver e de produzir é sua essência e
sua coerência interior, que vai estruturando sua obra. Cruz busca com o seu
trabalho com os metais explorar ao máximo a expressividade do aço: o brilho e a
opacidade contida no próprio; a oxidação do aço; sua cor; e não ocultando as
emendas das placas, deixando aparente o processo construtivo do seu trabalho.
Isso não destrói o caráter da matéria, mais adquire forma nova e nova essência.
A luz também se torna matéria nas suas obras, pois lhes dá cor, profundidade ao
preencher um vazio, cria expressão e lhes conta uma história, em que sugere
vibrações, tensões e sonhos. Por isso deu às obras desenvolvidas a partir de sua
técnica de desenhar em aço inoxidável, o nome de “Holoesgraﬁtos”. A incidência de
luz nas chapas dá aos desenhos esgraﬁtados um efeito holográﬁco. Seduz e
gloriﬁca uma paisagem, a inventa do nada, dá magia a um fundo, um
encantamento. Desta maneira suas obras são impregnadas de signiﬁcações, em
que matéria e conteúdo se fundem. Suas obras têm sua marca, seus valores e seu
sentido do viver. Para Cruz os sentimentos são forças propulsoras da sua concepção
artística.
Tudo isso serve para nos indicar o processo de desenvolvimento de sua
experiência, que se deﬁne por uma busca de maior liberdade no uso da matéria
expressiva. A necessidade de uma nova linguagem artística, não importando se o
fez consciente ou não, pois estamos diante de um artista criador. Cruz recomeça
cada obra da sua própria experiência. Um equilíbrio sensível da descoberta feita
aqui e agora, por meio da textura e das superposições delicadas do maçarico, para
então atingir o nível de transﬁguração em que o aço alça seu voo.

Fernanda Kolming
Pesquisadora em arte e curadora

O que é Fine Art?
Fine Art é um rígido padrão de qualidade exigido por Museus e Galerias
internacionais. A produção é feita à partir de uma fotograﬁa em
altíssima qualidade da obra original e a impressão DEVE ser em papel
100% algodão e com tinta feita de pigmentos minerais. Assim, a Fine Art
confere:
Ÿ
Ÿ

Fidelidade às cores da obra original;
Longevidade acima de 150 anos.

Nossa tiragem de Fine Art é limitada, garantindo a exclusividade de sua
obra de arte. Produzimo-las em três tamanhos diferentes:
Edição 1 (P); Edição 2 (M); Edição 3 (G).
Limite para as Fine Arts Antônio da Cruz: 30
Para produzir sua Fine Art em tamanho personalizado
entre em contato conosco através do what’s App 79 99155-2277

Mundos
(2017)

Nesta Série, Antônio da Cruz se
propõe a uma dupla narrativa. Na
maioria das obras retrata a
arquitetura de Aracaju junto com
elementos futuristas, máquinas,
naves, seres distintos, fundindo o
imaginário do autor com a realidade
em um surrealismo sci-ﬁ. Em outras
obras desta série, Aldeia Flutuante,
Cidadela Suspensa e Mundos 2, Cruz
permite-se viajar livremente na
criação de Mundos imaginários. Mas
independente de estar em uma
Aracaju do futuro ou em um mundo
imaginário, qualquer um dos
Mundos pode ser povoado pela
imaginação do observador.

Mundos 1
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
40x126 cm
R$ 5.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 60
R$ 800,00

2
30 x 100
R$ 1.500,00
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3
40 x 126
R$ 2.500

Mundos 2
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
40x126 cm
R$ 5.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 60
R$ 800,00

2
30 x 100
R$ 1.500,00

Antônio da Cruz
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3
40 x 126
R$ 2.500

Mundos 3
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
40x126 cm
R$ 5.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 60
R$ 800,00

2
30 x 100
R$ 1.500,00

Antônio da Cruz
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3
40 x 126
R$ 2.500

Mundos 4
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
40x126 cm
R$ 5.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 60
R$ 800,00

2
30 x 100
R$ 1.500,00

Antônio da Cruz
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3
40 x 126
R$ 2.500

Mundos 5
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
40x126 cm
R$ 5.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 60
R$ 800,00

2
30 x 100
R$ 1.500,00

Antônio da Cruz
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3
40 x 126
R$ 2.500

Equilíbrio Astático Sobre Prédio
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
60x40 cm
R$ 1.500,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 400,00

2
40 x 26
R$ 700,00

3
60 x 40
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Cidadela Flutuante
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
60x40 cm
R$ 2.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 400,00

2
40 x 26
R$ 700,00

3
60 x 40
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Aldeia Flutuante
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
40x60 cm
R$ 10.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 30
R$ 400,00

2
26 x 40
R$ 700,00

3
40 x 60
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Skates Voadores em Torno de Fonte
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
60x40 cm
R$ 1.800,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 400,00

2
40 x 26
R$ 700,00

3
60 x 40
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Cidadela Suspensa
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
60x40 cm
R$ 1.800,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 400,00

2
40 x 26
R$ 700,00

3
60 x 40
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Transportador de Grafeno
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
60x40 cm
R$ 2.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 400,00

2
40 x 26
R$ 700,00

3
60 x 40
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Vigilante
Série Mundos
Antônio da Cruz, 2017
Gravação por RPM
60x82 cm
R$ 5.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 25
R$ 400,00

2
30 x 40
R$ 800,00

3
45 x 60
R$ 1.200,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Lendas e Cantigas
(2005-2013)

Cruz explora o poder de contar
histórias através de uma imagem. A
obra Você Vai Ser Meu Compadre,
São João Mandou evoca uma cantiga
popular, uma brincadeira de criança,
o n d e u m a c a n t a p a ra a o u t ra
exatamente: você vai ser meu
compadre, São João mandou e pula
a fogueira. A outra deve pular a
mesma fogueira, para assim se
tornarem compadres de São João. O
Vôo de Ícaro e A Queda de Ícaro
contam a história do mito de Ícaro
que ao voar muito perto do Sol tem
suas asas derretidas e cai no Mar
Egeu, onde morre afogado.

O vôo de Ícaro
Série Lendas e Cantigas
Antônio da Cruz, 2005
Gravação por RPM
40x30cm
R$ 3.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 20
R$ 500,00

2
40 x 30
R$ 750,00

3
60 x 45
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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A queda de Ícaro
Série Lendas e Cantigas
Antônio da Cruz, 2005
Gravação por RPM
40x30 cm
R$ 3.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 20
R$ 500,00

2
40 x 30
R$ 750,00

3
60 x 45
R$ 1.000,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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Você Vai Ser meu Compadre, São João Mandou
Série Lendas e Cantigas
Antônio da Cruz, 2013
Gravação por RPM
70x33 cm
R$ 4.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 15
R$ 200,00

2
40 x 20
R$ 500,00

Antônio da Cruz
Holoesgraﬁtos
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3
60 x 30
R$ 800,00

Método de pagamento
Pelo site:
Cartão de crédito (até 10x sem juros)
Boleto à vista
Pix à vista
Paypal (5x sem júros, débito)
WhatsApp:
Boleto parcelado (entrada de 20% + 5x sem juros)
Pix parcelado (entrada de 20% + 5x sem juros)

Envio
Fine Art:
• Nacional
Envio em até 5 dias úteis;
Enviado pelos Correios;
Código de registro para rastreio;
Frete grátis.
• Internacional:
Envio em até 5 dias úteis;
Enviado pelos Correios;
Código de registro para rastreio;
Frete R$50,00.
Originais:*
Envio em até 10 dias úteis
Envio por transportadora privada
Código de registro para rastreio
Valor do frete sob consulta
* As obras originais são enviadas em caixa feita sob medida, por
questões de segurança. Para saber o valor do frete para sua localidade,
consulte conosco através do WhatsApp.

Contato
Entre em contato conosco através do Whatsapp! Teremos o maior
prazer em atender a todos. Converse diretamente com nosso
atendente para tirar dúvidas, consultar taxas, preços e prazos e acessar
formas de pagamento, promoções e as vantagens exclusivas de uma
comunicação direta.
+55 79 99155-2277
Segunda à Sexta: 10h às 22h
Sábado e Domingo: 14h às 22h
E-mail: atendimento@palcodossonhos.com
Atendimento em:
Acesse:
www.palcodossonhos.com
www.palcodossonhos.com/loja
www.instagram.com/sonhospalco/
www.palcodossonhos.com/holoesgraﬁtos
www.instagram.com/cruz_inculca/

