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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

Nino Karvan
Sergipe, Brasil
Nino Karvan é multiartista e musicoterapeuta que atua como cantor,
compositor, artista visual e luthier. Lançou seu primeiro disco solo em
2001, o Mangaba Madura e o segundo disco em 2006, Aquarela pra
Pandeiro. O terceiro disco, José, foi lançado em 2014 e o quarto e mais
recente lançamento, o “No romper da Madrugada, foi lançado em
2016. Em setembro de 2021 lança o álbum Elogio do Amor, o quinto
autoral de sua carreira, com parcerias com Chico Cesar, Marcos Vilane,
Jeová Santana, Gilton Lobo, além de ter musicado o soneto XVIII de
Shakespeare.
Nino participou de mais de 15 coletâneas de festivais dos quais se
sagrou vencedor em oito deles. Participou também da coletânea
L’oreille de Melanie, com a canção “Mergulho Bom”, em parceria com
o compositor belga Sebastien Wilhames, lançado na Europa pelo selo
Cyprés.
Como luthier, em 2006, viajou para a China para realizar exposição de
sua fabricação artesanal de instrumentos musicais na II Expo Brasil na
China, onde teve a oportunidade de fazer alguns shows na capital
chinesa.
Nino Karvan já dividiu o palco com nomes importantes da MPB como
Belchior, no projeto "Seis e Meia" 1996, Beth Carvalho e Chico Cesar no
MPB PETROBRÁS, em 2003 e 2013, respectivamente, e Moraes
Moreira no Circuito Cultural Banco do Brasil, em 2005. Desde 2013 faz
parte do grupo Anavantou, um projeto musical que une músicos
brasileiros e belgas misturando forró, música tradicional europeia,
jazz, rock, reggae, dentre outras inﬂuências. O projeto já rendeu seis
turnês pela Europa, um DVD e um CD autoral, lançado em 2016. Como
artista visual já participou de algumas coletivas e fez uma individual
chamada “Violas e outras modas”, no Café da Gente Sergipana, em
2012. Divulga constantemente suas obras nas redes sociais onde as
comercializa.

Mapa da memória

Por: Nino Karvan

A exposição Mapa da memória tomou os eixos da “paisagem” e da “cor”
para selecionar 15 telas do Nino Karvan que trazem um panorama de
diferentes momentos do pintor. Nino Karvan é um observador, um
cartógrafo que analisa, armazena e interpreta através da criação das
suas imagens. A exposição traz pinturas em acrílico sobre tela, em que o
desenho é a base de sua atividade, colorido e arquitetônico.
Seus trabalhos abstratos funcionam como elementos dentro de algo
maior, em que o mapa mental vai explorando as referências díspares,
reais ou imaginárias, de gestos de mundos diferentes em constante
mudança, criando um novo dentro da arte de Karvan. Como é a Série
Fragmentos, que é o resultado de contrastes de cores, de linhas que se
cruzam e de relações espaciais deslocadas, uma experiência subjetiva
do lugar enfatizando o lúdico.Uma característica marcante no seu
trabalho são as cores fortes e vibrantes com que pinta e que caracteriza
sua poética. São vermelhos, azuis, amarelos, verdes, rosas, lisas, uma
palheta intensa que inscritos na tela dão movimentos vigorosos, seja
nas paisagens marinhas, serras, ou campos, ou mesmo nos trabalhos
abstratos, utilizando o branco como um “regulador” de temperatura.
Ao adentrarmos as paisagens de Karvan, mesmo com um admirável
colorido, são paisagens em que há a presença de lares, mas a presença
humana é ausente. É como se suas paisagens fossem pintadas em um
lugar fugaz, entre o real e o imaginário, como se evaporasse através de
suas texturas na tela. Suas paisagens são pintadas não como a vê, e sim
como a sente.
Toda a obra de Karvan parte de uma pesquisa contínua da pintura em
que o artista se dedica a experimentar as diversas possibilidades de
expressão que a cor pode oferecer, para poder expressar sentimentos.
Assim, vamos ajustando continuamente o nosso olhar para
entendermos o seu trabalho
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 Nino Karvan: 50
Para produzir sua Fine Art em tamanho personalizado
entre em contato conosco através do whatsApp 79 99155-2277

Máscaras Africanas
(2021)

As Máscaras Africanas são adereços
ritualísticos utilizados em cerimônias
sagradas. Elas possuem uma grande
impor tância cultural, religiosa,
mística e espiritual na Áf rica
Subsaariana. As diferentes nações da
África que as cultuam dão a elas
formas, cores, signiﬁcados e
utilizações relativas às suas próprias
raízes culturais. Em sua essência, a
Máscara Africana é um reﬂexo, ou
uma materialização do que há de
mais profundo no ser e são utilizadas,
nas consagrações, junto com danças,
cantos e histórias, para congregar o
ser, a pessoa, ao mundo espiritual e à
Deidade. Nino Karvan nos presenteia
com a revelação profunda de seu ser,
repleto de cores vibrantes, com um
toque abstrato e psicodélico, mas de
uma harmonização musical.

Máscara 1
Série Máscaras Africanas
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
50x50 cm
R$ 800,00

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 25
R$ 300

2
30 x 30
R$ 500,00
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3
40 x 40
R$ 700,00

Máscara 2
Série Máscaras Africanas
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
50x50 cm
R$ 800,00

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 25
R$ 300

2
30 x 30
R$ 500,00

Nino Karvan
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3
40 x 40
R$ 700,00

Série Fragmentação
(2021)

Os fragmentos são constituídos de
traços marcantes e livres de uma
formalização convencional. Ainda
assim, estes fragmentos vibrantes e
amorfos conectam-se como peças
de um quebra-cabeça. O apelo
geométrico dos fragmentos unidos
da às obras desta série uma dupla
perspectiva, a dos vários fragmentos
dissociados, e a do fragmento único,
formado pela junção das partes. A
Fragmentação ocorre na observação
do espectador, que em sua
contemplação, vê o todo e
f ragmenta as partes. Nesta série,
Nino Karvan nos mostra um
abstracionismo sensível e
geométrico.

Fragmentação 1
Série Fragmentação
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
60x50 cm
R$ 1.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 25
R$ 350,00

2
40 x 35
R$ 600,00
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3
60 x 50
R$ 900,00

Fragmentação 2
Série Fragmentação
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
60x50 cm
R$ 1.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 25
R$ 350,00

2
40 x 35
R$ 600,00

Nino Karvan
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3
60 x 50
R$ 900,00

Fragmentação 3
Série Fragmentação
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
70x50 cm
R$ 1.300,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Nino Karvan
Mapa da Mémoria
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3
60 x 40
R$ 800,00

Série Anima
(2015 - 2019)

As três obras presentes na Série
Anima são uma leitura de Nino sobre
seu feminino interior. As duas
primeiras obras, de 2015, Perﬁl e
Anima Espera a Primavera, possuem
entre si um diálogo comum entre as
formas, cores e traços. Nos
demonstram um lado esperançoso,
vivo, vibrante e alegre. Em 2019, com
a obra Desconﬁada, nos é
apresentada uma outra visão, com
m en os cores, olh os gran des e
atentos. O contraste presente nesta
Série é íntimo, pois surge do
contraste de manifestações do
íntimo do autor ao longo do tempo.
Quem você é, e como se expressa
hoje? E como será daqui a dois anos?

Anima espera a primavera
Série Anima
Nino Karvan, 2015
Acrílica sobre tela
Acervo Pessoal

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 20
R$ 350,00

2
40 x 30
R$ 700,00

Nino Karvan
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3
60 x 45
R$ 1.000,00

Desconﬁada
Série Anima
Nino Karvan, 2019
Acrílica sobre tela
60x50cm
R$ 1.200,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 25
R$ 350,00

2
40 x 35
R$ 600,00

Nino Karvan
Mapa da Mémoria
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3
60 x 50
R$ 900,00

Perﬁl
Série Anima
Nino Karvan, 2015
Acrílica sobre tela
60x40 cm
R$ 1.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Nino Karvan
Mapa da Mémoria

17

3
60 x 40
R$ 800,00

Série Paisagem Interior
(2021)

A Série Paisagem Interior apresenta
um panorama bucólico. As telas
parecem formar uma continuidade,
como se fossem próximas mas às
outras, retratos de um ambiente em
comum. Nos revela sempre
paisagens nutridas de frutos, ﬂores,
águas, habitações e o contraste dos
traços com as texturas carregadas dá
às obras desta Série um toque
evanescente como se quisessem
mesclar-se nelas mesmas, em seu
p ró p r i o i n te r i o r. A s p a i s a g e n s
interiores de Nin o Kar van n os
apresentam um campo verdejante e
tranquilo, ﬂorido, f rutífero e
aconchegante.

Paisagem Interior 1
Série Paisagem Interior
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
50x70 cm
R$ 1.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 30
R$ 300,00

2
26 x 40
R$ 550,00

Nino Karvan
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3
40 x 60
R$ 800,00

Paisagem Interior 2
Série Paisagem Interior
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
40x40 cm
R$ 800,00

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 25
R$ 300,00

2
30 x 30
R$ 500,00

Nino Karvan
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3
40 x 40
R$ 700,00

Paisagem Interior 3
Série Paisagem Interior
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
30x40 cm
R$ 700,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 25
R$ 250,00

2
30 x 40
R$ 550,00

Nino Karvan
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3
45 x 60
R$ 850,00

Paisagem Interior 4
Série Paisagem Interior
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
30x40 cm
R$ 700,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 25
R$ 250,00

2
30 x 40
R$ 550,00

Nino Karvan
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3
45 x 60
R$ 850,00

Paisagem Interior 5
Série Paisagem Interior
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
30x40 cm
R$ 700,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 25
R$ 250,00

2
30 x 40
R$ 550,00

Nino Karvan
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3
45 x 60
R$ 850,00

Paisagem Interior 6
Série Paisagem Interior
Nino Karvan, 2021
Acrílica sobre tela
40x50 cm
R$ 900,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 25
R$ 250,00

2
30 x 40
R$ 550,00

Nino Karvan
Mapa da Mémoria
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3
45 x 60
R$ 850,00

Obra Litoral do Meu Interior
(2007)

Esta obra tem seu charme para além
da bela paisagem que retrata. Ela é
uma visão única, que não foi
concebida em um trabalho em série
do artista, mas apenas ela. E data dos
primeiros anos de trabalho de Nino
como artista plástico. Este litoral,
a p e s a r d e te r b e m d e ﬁ n i d a a
paisagem que retrata, já carrega
traços que, anos depois, se
intensiﬁcariam dando origem às
outras criações. O ponto de vista
subjetivo, quase surreal, da
paisagem, a textura forte, as cores
vibrantes, o traço solto e deﬁnido e
uma dupla perspectiva de um sol
nascente, ou poente, como melhor
re ﬂ e t i r o s e u i n te ri o r n a q u e l e
momento.

Litoral do meu interior
Nino Karvan, 2007
Acrílica sobre tela
80x80 cm
R$ 2.500,00

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 25
R$ 300,00

2
30 x 30
R$ 500,00

Nino Karvan
Mapa da Mémoria
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3
40 x 40
R$ 700,00

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 ou Telegram.

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/mapa-da-memória
www.instagram.com/ninokarvan/

