Daniela Ktenas

O que é
invisível
está apenas
em outra
dimensão

O Centro Cultural Câmara dos Deputados
apresenta a exposição

Trajetória
Apresentação

A artista plástica Daniela Ktenas começou sua trajetória artística como designer gráfica e passou ra-

“Já não me preocupo se eu não sei por quê
Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê”
Renato Russo

pidamente para o design de móveis e objetos, área
em que trabalhou por mais de 15 anos (e ainda
trabalha ocasionalmente) usando como material
principal a resina – material bastante familiar para
a artista, já que seu pai, escultor, trabalhou por

Nesta exposição, Daniela Ktenas traz uma série

O universo retratado é o fantasioso dos super-he-

de pinturas a óleo e acrílica em que retrata, de ma-

róis e personagens infantis harmonizados com

neira surreal, ambientes públicos de lazer, como

animais em ambientes em que normalmente não

praias e parques. Esses locais estão povoados de

os vemos transitando livremente, onde as pessoas

personagens humanos visíveis nesta dimensão e

parecem não se importar com as suas presenças.

de outros “não tão humanos”, que seriam invisíveis por estarem em outras dimensões, mas que

O desejo da mostra é revelar toda a beleza des-

estão bem presentes e são vistos aqui – alguns

sa interação do visível com o supostamente ima-

destacados em telas individuais.

ginado e provocar a percepção e a aceitação do

anos com ele para fazer esculturas e mobiliário.

seguida, óleo, técnica com a qual se identificou mais.
Assim como na sua época de vacas e pinguins
coloridos de resina, seus quadros de hoje são megacoloridos, com tintas de cores vibrantes além
do dourado em grossas camadas, dando um brilho extra nas suas praias multipovoadas de seres
fantásticos. As influências são várias, desde o
surrealismo e o universo pop dos quadrinhos até

Ktenas estudou publicidade, mas como sua mãe

a própria natureza que interpreta o agente e per-

também é escultora e pintora, foi uma escolha fá-

sonagem principal aqui nesta fase da artista.

cil entrar na área e nela ficar até os dias de hoje.

Seus quadros são iluminados e às vezes bem mo-

Depois de trabalhar como designer, Daniela partiu

vimentados, têm humor e um quê de pacifismo.

para a pintura de telas com tinta acrílica e logo em

Daniela Ktenas vive e trabalha no Rio de Janeiro.

componente mágico que nos rodeia.

Exposições
2017 - Lançamento de linha de azulejos para “Colê” junto com exposição de quadros na Época Galeria de Arte

A exposição da artista Daniela Ktenas mostra

Ao explorar a potência criativa do lúdico e do oní-

uma série de pinturas a óleo e acrílica que retra-

rico, o universo ficcional da imaginação assoma

tam ambientes de lazer e diversão frequentados

como aquilo que não deveria estar ali, recriando ce-

por personagens humanos e não humanos em

nas e figuras cotidianas pelo livre jogo da fantasia.

desconcertante harmonia.

(Goiânia - GO) - Coletiva
2017 - “Carpintaria para todos” na Galeria Carpintaria (Rio de Janeiro - RJ) - Coletiva
2016 - Feira Rosembaum - quadros bordados (São Paulo - SP)
2015 - Lançamento do livro “Paúra” com exposição dos quadros bordados feitos para ilustrar o livro (Brasília - DF) - Coletiva
2013 - Abertura da Galeria do Café Coreto (Goiânia - GO) - Individual

Realidade e sonho se mesclam e se confundem

2012 - Escultura em bronze de tamanho natural do Cel. Jacintho para a cidade de Quirinópolis - GO

Sua presença evoca o que pode ser visto a olho

em situações inusitadas, nas quais o maravilhoso

2009/2014 - Diversas edições de Casa Cor pelo Brasil, projetos pessoais de pintura e bordado sobre tela

nu, mas também o que só ganha corpo pelos

se revela, em suas múltiplas formas, como a outra

2009 - “Brazilian Project” no Moma Store (Nova Iorque) - Coletiva

olhos da fantasia.

dimensão do visível.

2009 - “Paralela Gift Fair” na Bienal de São Paulo (São Paulo - SP) - Feira Coletiva
2007 - “Bichos” no Restaurante Gengibre Marina (Salvador - BA) - Individual

Prof. Dra. Aléxia Bretas

2006 - “Presépio” na Galeria Melissa (São Paulo - SP) - Individual
2006 - “DesignMai” (Berlim) - Coletiva
2004 - “Brasil Faz Design” (Milão) - Coletiva
2002 - “A Arte do Sentar” no Museu Niemeyer (Curitiba - PR) - Coletiva
2002 - “Móveis e Objetos” (Brasília - DF) - Individual
2002 - “Terra Madre” (São Paulo - SP) - Individual
2001 - “A Casa é Mobile” (Goiânia - GO) - Individual
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Minnie chegou
Acrílica e óleo sobre tela
60 x 50 cm
2018

Elefante
Acrílica e óleo sobre tela
20 x 40 cm
2018

9

É feriado
Acrílica sobre tela
80 x 105 cm
2018

10

Ursinhos
Acrílica sobre tela
30 x 30 cm
2017
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Olívia sai de férias
Acrílica e óleo sobre tela
45 x 38 cm
2018

Aniversário no parque
Acrílica e óleo sobre tela
70 x 90 cm
2018
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Nuvem de cavalo
Acrílica e óleo sobre tela
33 x 41 cm
2018
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Copa do Mundo
Acrílica sobre tela
70 x 90 cm
2017
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Altinha
Acrílica sobre tela
140 x 195 cm
2017
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Sábado
Acrílica sobre tela
60 x 88 cm
2017
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Visitação de 20 de fevereiro a 20 de março de 2019, segunda a sexta, das 9h às 17h
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Contatos da artista
Daniela Dias Ktenas
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daniela.ktenas@gmail.com
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