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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

Sônia Mellone
Sergipe, Brasil
Mellone nasceu em Aracaju, capital
de Sergipe, em setembro de 1996.
Descobriu sua paixão pelas artes em
2013 e foi a partir de 2019 que se
lançou no mundo dos trabalhos
artísticos e passou a se reconhecer
como artista visual, com pesquisa
desenvolvida em diferentes técnicas
sobre o papel, e suas utilizações em
conjunto. Realizou sua primeira
exposição individual em 2021 com o
apoio da Lei Aldir Blanc/SE que
destinou ações para a continuidade
da produção cultural e artística.
Além dos trabalhos voltados para a
arte visual, fez parte da trilha sonora
do curta “No Verso tem um Céu”
dirigido por Jonta Oliveira e
participou de outras produções
audiovisuais e teatrais como atriz
coadjuvante e assistente de
produção. A artista carrega consigo a
bagagem de cientista-educanda:
concluiu a graduação em Química
Licenciatura na Universidade Federal
de Sergipe e atualmente é
mestranda no Programa de PósGraduação de Ensino em Ciências e
Matemática na mesma instituição.

Fases da Deusa

Por: Sônia Mellone

Trabalhando simultaneamente com arte ﬁgurativa e abstrata, o
trabalho de Sônia Mellone tem como suporte o papel de diversas
gramaturas, em que a artista faz experimentos com a simetria maleável
da sua superf ície. Obras compostas por camadas densamente
cortadas à mão, ou que vai do pontilhismo ao desenho livre, explorando
potencialmente as tendências artísticas que mais se identiﬁca, assim
Mellone pode ser inserida em qualquer movimento.
Suas obras retratam momentos carregados que evocam estados
alterados de consciência. Inspirado por uma variedade de fontes,
incluindo poesia, música, música-poesia, cinematograﬁa, escultura
colombiana, literatura, ﬂora, temas de ambiguidade e ornamentação
de Mellone, o sinistro e o fantástico, resultam em paisagens ricas em
alegóricas imagens.
Que segundo a artista “O desenho vem como um lembrete e busca
para acessar as emoções, de sentir o que surgir sem ignorar. É sobre
equilibrar a razão e a emoção. (...) canalizar tudo isso na arte, no
desenho, nas escolhas das cores ou graﬁte. A arte evidencia o que está
acontecendo dentro do artista.”
Essa aﬁrmação simboliza a preocupação que Mellone tem com seu
trabalho, o desenho e a cor são usados para despertar emoções, no qual
a poesia e a música podem determinar a distribuição do traço e da cor
sobre o papel.
O interesse pela música é uma inﬂuência em sua arte. Obras como
Encontro das Águas (2020) e Rosto de Mulher Tuaregue (2021), foram
pensadas em torno das estruturas musicas de Roberto Mendes e da
banda Tinariwen. Trazendo um ritmo fundamental para Mellone que é
a repetição e o equilíbrio que se apresenta regularmente e
irregularmente sobre seu trabalho, linhas uniformes que vão
compondo formas irregulares em que o olhar vai percorrendo toda a
superfície do papel.
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 Sônia Mellone: 50
Para produzir sua Fine Art em tamanho personalizado
entre em contato conosco através do WhatsApp 79 9 91552277

Série Natureza
(2020)

A Série traz duas obras que se
conectam com a natureza de modos
peculiares. A obra Estações
Hemisfério Sul nos leva a passear
pelo relógio das estações, vendo, da
Natureza, a face da efervescência, do
murchar, da morte e do renascer,
reﬂorescer. Na obra Furta-Cor evoca
a ideia cambiante de uma natureza
sempre mutável e adaptável, como a
luz que muda de cor facilmente
através de prisma. O fundo, em tom
azul-esverdeado traz um toque
sublime e a árvore, formada de
fragmentos de um CD quebrado,
funciona como um prisma, alterando
sua cor a depender da posição do
ponto de luz em relação à obra e ao
observador.

Furta-Cor
Série Natureza
Sônia Mellone, 2020
Colagem, tinta guache
e caneta sobre papel
Original Vendido

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 20
R$ 400,00

2
40 x 30
R$ 700,00

Sônia Mellone
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3
60 x 45
R$ 1.000,00

Estações hemisfério sul
Série Natureza
Sônia Mellone, 2020
Mista sobre papel
Original Vendido

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 30
R$ 400,00

2
26 x 40
R$ 700,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
40 x 60
R$ 1.000,00

Série Para uma Vida
(2020 - 2021)

Sônia apresenta uma visão
macrocósmica de conexão do Ser
com a Natureza através da obra
Mandala Lunar, onde as fases da Lua
se conectam com a fertilidade da
terra e da mulher. Nas obras Olho
Cachoeira e Espelho, nos convida a
mergulhar no profundo de nossos
próprios olh os, em um enla ce
microcósmico de si para si mesmo.
Mais uma vez a autora nos apresenta
uma profunda conexão com a
Natureza e com a natureza
individual, subjetiva a cada ser, que
age como um espelho interno
reﬂetindo uma fração única o Ser
Universal.

Mandala Lunar
Série Para uma Vida
Sônia Mellone, 2020
Técnica mista
sobre papel
Original Vendido

Fine Art

Edições padrão
1
25 x 20
R$ 400,00

2
40 x 30
R$ 700,00

Sônia Mellone
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3
60 x 45
R$ 1.000,00

Espelho
Série Para uma Vida
Sônia Mellone, 2021
Posca e lápis de
cor sobre papel
23,3x21 cm
R$ 600,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 25
R$ 350,00

2
40 x 35
R$ 600,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 50
R$ 900,00

Olho Cachoeira
Série Para uma Vida
Sônia Mellone, 2020
Lápis de cor e Nanquim
sobre papel
Original Vendido

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 400,00

2
40 x 26
R$ 700,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
R$ 1.000,00

Série Procurando a Anciã me
Resgato e te Encontro
(2021)

As obras retratam diferentes
aspectos da “Anciã”, o Ser Feminino
maior, seja como a Mãe que pare e
nutre o Mundo, à Anciã Terra Mãe, o
continente, à busca dessa conexão
a t ravé s d o s p ra ze re s , d o c i cl o
menstrual e sua conexão com a
fertilidade. E, ao buscar essa
ancestralidade individual, encontrar
formas universais de exprimir essa
relação com o feminino ancestral e
divino, assim resgatando a própria
essência e encontrando o lugarcomum com o próximo. Sônia
compartilha conosco cada aspecto
de seu íntimo feminino nas obras da
S é r i e Pr o c u r a n d o a A n c i ã m e
Resgato e te Encontro.

Memórias Ignotas
Série Procurando a Anciã me Resgato e te Encontro
Sônia Mellone, 2021
Posca sobre papel
42x29,7 cm
R$ 600,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 35
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
R$ 800,00

A caminhada é longa
Série Procurando a Anciã me Resgato e te Encontro
Sônia Mellone, 2021
Mista sobre papel
59,4x42 cm
R$ 1.400,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
R$ 800,00

Orgasmo Feminino
Série Procurando a Anciã me Resgato e te Encontro
Sônia Mellone, 2021
Posca, nanquim e caneta a
base de álcool sobre papel
29,7x42 cm
R$ 1.000,00

Fine Art

Edições padrão
1
20 x 30
R$ 300,00

2
26 x 40
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
40 x 60
R$ 800,00

Plantar a Lua
Série Procurando a Anciã me Resgato e te Encontro
Sônia Mellone, 2021
Posca e nanquim sobre papel
42x29,7 cm
R$ 800,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
R$ 800,00

Terra celebra o sangue menstrual
Série Procurando a Anciã me Resgato e te Encontro
Sônia Mellone, 2021
Posca, Nanquim e caneta a
base de álcool sobre papel
42x29,7cm
R$ 700,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
R$ 800,00

Série Sagrado
(2015 - 2021)

A Série conecta uma visão de faces
femininas e da natureza, em uma
comunhão quase simbiótica, em que
facilmente se perde onde uma
começa e a outra termina. Há
também uma conexão com a
realidade vivida pela autora nos anos
em que desenvolveu as artes. A
primeira obra, de 2015, onde ela
pergunta, ou se pergunta, o que
c a r r e g a s ? c o n t a u m a h i s tó r i a
diferente da obra produzida em
2020, que nos revela um s e r místico
surgido das profundezas do Eu
interior de Sônia, que também difere
dos três rostos produzidos em 2021: o
auto-retrato do carnaval que não
viveu, a Mulher Tuaregue, e o suspiro
de alívio ao emergir de um iminente
sufocamento.

O que carregas?
Série Sagrado
Sônia Mellone, 2015
Graﬁte 4B sobre papel
29,7x21 cm
R$ 400,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
R$ 800,00

Das profundezas do meu eu interior
Série Sagrado
Sônia Mellone, 2020
Lápis de cor sobre papel
28x13 cm
R$ 400,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 15
R$ 200,00

2
40 x 20
R$ 400,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 30
R$ 600,00

Único carnaval possível: dentro de casa, desenhando
Série Sagrado
Sônia Mellone, 2021
Posca sobre papel
Original Vendido

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 25
R$ 400,00

2
40 x 35
R$ 700,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 50
R$ 1.000,00

Emergir, sobre tempos pandêmicos
Série Sagrado
Sônia Mellone, 2021
Posca e caneta a base
de álcool sobre papel
29,7x21
R$ 800,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
R$ 800,00

Rosto de Mulher Tuaregue
Série Sagrado
Sônia Mellone, 2021
Posca sobre papel
42x29,7 cm
R$ 1.200,00

Fine Art

Edições padrão
1
30 x 20
R$ 300,00

2
40 x 26
R$ 550,00

Sônia Mellone
Fases da Deusa
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3
60 x 40
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/as-fases-da-deusa
www.instagram.com/soniaemellone/

