


             "100 anos de 22 - Do Modernismo para Arte Urbana"  
 
 
DADOS PROPONENTE: 
Nome: Thiago Molon da Silva Santiago  
RG: 255549610 
CPF: 14291846711 
Endereço: Rua Nuno Álvares Pereira 19a - Vidigal  
Telefone: 21 996118926  
e-mail: thiagomolon@gmail.com 
 
PROPOSTA: 
Pintura de um mural artístico, desenvolvido e pintado pelo artista urbano Thiago Molon - 
Tarm, em celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. 
 
OBJETIVOS: 
Expor, comemorar e evidenciar a importância da Semana de Arte Moderna de 1922 para a 
cultura brasileira, celebrando seu centenário. 
 
Informar para o público o centenário da semana de 1922 através de um mural com tamanho 
aproximado de 20 metros quadrados em ponto chave da cidade do Rio de Janeiro. 
 
Homenagear grandes ícones como Anita Malfatti e Di Cavalcanti, entre outros expoentes da 
época. 
 
Valorizar e promover a cena atual da Arte Urbana carioca, marcando definitivamente a 
cidade como influente  polo internacional. 
 
Revitalizar um determinado  espaço público através da Arte Urbana, transformando a 
paisagem e deixando um legado cultural/turístico/histórico para o local. 
 
 
PÚBLICO ALVO: 
Todo e qualquer cidadão que circule nos arredores do mural ou acesse mídias e redes 
sociais. Mas principalmente o público jovem que tem pouco ou nenhum conhecimento sobre 
o que foi a Semana de 22 e o movimento Modernista, mas que tem identificação com a 
estética da Arte Urbana/Graffiti. 
 
PLANO DE OBRA: 
Após identificação do local a ser pintado, dá-se início aos estudos da temática para 
elaboração de um croqui que será usado como base para a pintura do mural.  
Para realização será necessário materiais de pintura tais como tinta Acrílica e/ou tinta spray. 
Com auxílio de andaime ou plataforma elevatória dependendo do local. Para garantir a 
durabilidade é importante o preparo prévio da parede. 
Durante o processo de pintura serão feitos registros para edição de um vídeo para 
divulgação do projeto. 
 
DESCRITIVO ETAPAS: 



Tema a ser explorado e desenvolvido pelo artista : A Semana de Arte Moderna de 1922 
- seus expoentes e seu legado. 
 
Cronograma de ações: 

- Definição e aprovação da parede: 10 a 15 dias; 
- Desenvolvimento de layout para aprovação: 10 dias; 
- Compra de material e aluguel de equipamento específico (plataforma elevatória)  10 

dias a partir da entrada da verba; 
- Realização da pintura (5 a 7 dias) levando em consideração as condições climáticas 

e outras adversidades que podem acontecer no ambiente urbano 
- Imagens para vídeo serão captadas durante a pintura  
- Edição do video : 7 dias (após finalização do mural e entrega das logomarcas)   

CUSTO PROJETO  : R$ 45.000,00  
(Quarenta e cinco mil reais)  
 
Local: Cidade do Rio de Janeiro, preferencialmente região central e adjacências. 
 
 
 
Abaixo possibilidades de paredes: 
 
 



 
Rua da Passagem - Botafogo  
 



 
Rua da Passagem - Botafogo  
 



 
Praia de Botafogo - Botafogo  
 
 
 
 
ARTISTA: 



Thiago Molon - Tarm 
Pintor, muralista e ilustrador, Thiago Molon ou Tarm, como muitos conhecem, é um 

carioca nascido em 1990. Graduado em Design Gráfico pela PUC-RIO, o artista vive e 
trabalha em sua cidade natal, Rio de Janeiro, Brasil. 

Com 13 anos começou a pintar nas ruas e becos da Favela do Vidigal, onde nasceu 
e cresceu, fazendo de lá uma galeria e um grande atelier a céu aberto.  

Desde pequeno, Tarm mostrou interesse por artes visuais, desenvolvendo assim, 
um traço particular somado às cores e composições que são características marcantes de 
seu trabalho. 

 
Www.Instagram.com/tarm1 
 
PRODUÇÃO : 
Carol Lyra  
Graduada em Comunicação Visual pela PUC-Rio (2002), trabalhou como designer de moda 
no estúdio Oficina de 2002 a 2006 quando mudou-se para a Europa. Em Barcelona, 
trabalhou na grife de sapatos Muñoz Vrandecic, onde colaborou no projeto do showroom da 
empresa na Semana de Moda de Paris - Summer/07. De volta ao Rio de Janeiro foi 
assistente na montagem de exposições do artista plástico Carlito Carvalhosa em galerias de 
São Paulo e no Paço Imperial, Rio de Janeiro.  
Em 2008, iniciou um trabalho de pesquisa do movimento de street art no Brasil, Londres e 
em Amsterdã, onde estabeleceu contato com diversas galerias de arte urbana. Quando 
então, retornou ao Rio, formou a Equipe Severo172, para reabrir a única galeria 
especializada exclusivamente em street art carioca, que aconteceu em dezembro de 2010, 
com o evento Resistência_Severo172, seguidos de 4 grande ações antes da galeria 
encerrar suas atividades.  
Em 2011 trabalhou para o Instituto RUA, onde produziu eventos de grande destaque no 
cenário urbano carioca como ArtRua 2011, Rua Hype, recuperação do Poste do Surf no 
Arpoador entre outros. Desde 2012 atua freelancer e realizou a produção da pintura do 
Viaduto da Abolição e de 2 Passarelas na Favela da Maré, ambos projetos da LAMSA , 
coordenou também o projeto Semana de Arte do INCA RJ,   o mural do HC Rocha Maia em 
Botafogo .   
É produtora artística do maior festival de cultura urbana da cidade do Rio de Janeiro, o  Arte 
Core - MAM RJ desde sua primeira edição (2013, 14,15, 16, 17…).  
Em 2016 fez a coordenação da pintura muralista de 5 fachadas de edifícios no projeto Rio 
Esporte Arte, além de ter realizado a produção dos painéis no asfalto da Vila Dos Atletas da 
Olimpíada Rio 2016. Também na segunda edição do projeto realizado em 2018, outras 3 
murais/fachadas. 
No final de 2016 fez a produção de locação e elenco carioca, para vídeo da empresa de 
moda  polonesa Cropp, que incluía 7 locações na cidade do Rio de Janeiro, sendo 3 
favelas. 
Fez a coordenação artística do Festival Kolirius Internacional 2017, na cidade de Macaé, 
estado do Rio de Janeiro. Também em Macaé, coordenou o projeto de pintura da usina da 
Odebrecht. 
Produziu e fez curadoria de Graffiti para cenografia da novela Malhação 2018, da TV Globo. 
Desde então produziu mais de 6 pinturas em fachadas de edifícios pela cidade do Rio de 
Janeiro . 
Atualmente está produzindo o projeto de Graffiti nas estações do Bondinho Pão de Açúcar, 
que será  inaugurado em setembro de 2021. 
 
www.instagram.com/carol.lyra.portfolio  
 

about:blank
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*Exemplo de mural pelo artista Tarm com coordenação de projeto por Carol Lyra: 
 

 
Tarm 2016 - Projeto Rio Esporte Arte 
Coordenação de Carol Lyra 
Foto de Henrique Madeira  
Local: Praça da Bandeira - Rio de Janeiro  
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