Apresentação de proposta para o chamamento público da Fundação
Astrojildo Pereira –FAP
Por Vanessa de Souza Lopes, conhecida pelo nome artístico de Madô Lopez.

1. OBJETIVO
Em homenagem ao centenário da arte moderna, evidenciar e também prestart
homenagem a mulher considerada a maior artista brasileira, Anita Malfatti.
Além de apresentar mais uma grande artista mulher brasileira as pessoas que
tem pouco contato com arte.

2. ESPECIFICAÇÕESDAOBRA
O painel em homenagem a Anita Malfatti, no Túnel Toca da Onça situado entre
as ruas John Harrison e rua William Speers, entre o terminal Lapa e o Mercado
Municipal da Lapa, com medida de 20 metros quadrados.
Túnel este o qual tem um grande fluxo de pessoas, visto que ele liga duas partes
do bairro separadas pelo trilho, onde passam duas estações de trem (Linha Rubi
e Diamante da CPTM) e o Terminal de ônibus da Lapa.
A localidade também abriga o Mercado Municipal da Lapa e um pequeno centro
comercial da Lapa.
3.
QUALIFICAÇÃODOSPROPONENTESEPROPOSTADEPREÇOS
propostas devem ser apresentadas com os seguintes itens:

As

. a) Plano da Obra –
. Croqui da obra a ser executada segue em anexo. A tecnica utilizada será a de
graffiti, os materiais serão spray e tinta latex.
. A obra será executada num período de 5 dias durante oito horas de expediente
diários.
. b) Curriculum Vitae >>> Segue em anexo

. c) Proposta de preço
*Orçamento do Projeto de pintura da Toca da Onça para Fundação Astrojildo
Pereira– Material aproximado para produção do painel em homenagem a Anita
Malfatti, em 5 dias de pintura.
Material de
Descrição
Quantidade
consumo
Tinta
Sherwin
Williams [Novacor –
Tinta Latex
2
Cobre mais branco]
galão 18L
Rolo espuma 5cm
Rolo
4
tigre
Rolo espuma 15 cm
Rolo
4
tigre
60 coloridas
Tinta Spray Colorgin
Urban Arts
Spray / Tintas

Unidade Valor
Total
Despesa unitário
unidade

R$
248,90

unidade

R$ 4,90 R$ 19,60

unidade

R$ 7,90 R$ 31,60

unidade

Tinta spray Flame

R$20
R$20

R$ 499,80

R$ 2, 000

40 pretas
Pigmento para tinta 100
cores
Pigmento
unidade R$6,00 R$ 600
latex
sortidas
Água
Para consumo
10L
unidades R$ 3,50 R$ 35,00
Alimentação Amoço / lanche
10
R$ 50,00 R$ 500, 00
Cachê
artístico
Cachê
assistente
Filmagem
Edição
Total

Diária de
artística

pintura

R$ 7.500

5 dias

unidade

R$ 1,500

Diária de pintura

5 dias

unidade

R$250

Diária de filmagem
-

1 dia
-

unidade
-

R$2.000 R$2.000
R$3.000
R$ 17,436

R$1250

Mado Lopez (1982) - Sao Paulo/SP
Website: https://www.madolopez.com/
Instagram: @madolopezz
E-mail:: madolpz@gmail.com
Fone: +55 11 975197931

Bio _
Desde que aprendeu a segurar o lápis, passou a registrar suas impressões do mundo nas últimas
páginas dos cadernos escolares, sempre com grande paixão pela composição de cores. Tanto que na
sequência de lápis de cor e vários outros materiais entraram em seu repertório. Desde pequena
demonstrou grande interesse pelas artes, em 2006 iniciou as suas experiências com pinturas, e no
final de 2012 com técnicas de graffiti. Artista autodidata, iniciou a busca de uma identidade artística
através da representação pictórica de suas emoções canalizadas em personagens que chama de
“Cabeça de Gato”, hoje em dia apenas “Cabeças”.
Paralelamente, desenvolve estampas para roupas, desenvolve fanzines, inicia alguns experimentos
com esculturas de gesso e estuda japonês para um possível intercâmbio em artes no Japão. Seus
trabalhos costumam interagir muito entre si e com os personagens em geral. Eles expressam
sentimentos de solidão, melancolia ou raiva que parecem confusos de lidar. Eles têm características
perturbadoras e às vezes agressivas. A ideia é que os trabalhos sejam provocativos para que possam
despertar uma autorreflexão, a maioria deles é sobre a luta pelos direitos da mulher, como feminista,
claro. E ainda não há nada nelas que incite à violência ou ao sofrimento pessoal, é mais uma
expressão de empoderamento feminino, lutas feministas, resistências e experiências passadas,
testemunhadas e desejadas.

Produções / Projetos _
2015 - Mercado Supernova - Foi uma feira itinerante, composta por artistas independentes,
selecionados por meio de curadoria, o evento acontecia a cada 3 meses, ocupava locais como
galerias de arte, ateliê de artistas e diversos espaços culturais.
2016 - Mulheres em Fúria 'Mulheres em Fúria' - Projeto feminista desenvolvido para ocupar duas
paredes distintas do Sesc Santana, com a participação de 5 grandes artistas femininas nacionais:
Criola, Ju Violeta, Magrela, Panmela Castro, Simone Siss.
2018 - Cem Minas na Rua - Criada em parceria com Majo, artista de estêncil; evento de graffiti,
exclusivamente feminino, realizado na Lapa de Baixo, em São Paulo, que acontece anualmente em
parceria com a Virada Sustentável e apoio da Subprefeitura da Lapa, em 2020 teria sua terceira
edição, voltada para um número ainda maior de mulheres artistas (que ultrapassou 400 participantes
em 2019).
2019 - Oficina de serigrafia - Realizada em um centro cultural da periferia de Diadema com o
objetivo de apresentar uma nova forma de geração de renda para a família, como um segundo
trabalho periódico.
2020 - Ação Cem Minas na Rua - Terceira edição de bolso, com 22 artistas, em função da
pandemia. Realizado em uma “mini cracolândia” localizada na Vila Leopoldina, com o objetivo de
revitalizar o local.
2020 - Mini documentário - Feito próximo à Rua 100 Minas, com 12 artistas.

Graduaçao _
2007 _ UNIDERP - Comunicação Social / Publicidade e Propaganda - Campo Grande - MS 1999 _
Colégio Dom Bosco - Campo Grande - MS
Exposições Coletivas _
2010 - Expo Coletiva - Gusta Café - São Paulo / SP 2011 - Exorcismos coloridos - Z Carniceria São Paulo / SP 2013 - 9ª Art Party - Café de Ville - São Paulo / SP 2013 - The Collective - Sarajevo
Club - São Paulo - SP 2014 - Pra Cachorro - Matilha Cultural - São Paulo / SP 2017 - “Não desvie o
olhar" - Casa da Luz - São Paulo / SP 2017 - Rizoma - Secretaria de Cultura de Pelotas - Pelotas /
RS 2018 - Exposição Coletiva - FUNARTE - São Paulo / SP 2018 - Mostra de arte - Bike & Cidade
2019 - Punk Show - NIÁ (Centro de intervenções artísticas)

Assistente de artistas _
2016 // 2015 // 2014 // 2013 _ Paulo Ito Assistente na criação, concepção, produção e execução de
murais para clientes particulares e empresas privadas.
2015 _ Alex Hornest Responsável pela divulgação nas redes sociais, assessoria na produção das
obras, montagem e desmontagem das exposições.
2014 _ André Komatsu Beto Shwafaty Chelpa Ferro Chiara Banfi Carla Zaccagnini Daniel Senise
Jonathas de Andrade Lúcia Koch Marcius Galan Renata Lucas Vik Muniz Como coordenadora no
desenvolvimento de obras de arte sob orientação do designer e marceneiro Leonardo Padilha.
2013 _ Walter Nomura Catalogação de grande parte do acervo de recortes e materiais de pintura do
artista.
Período em que houve grande troca de informações sobre técnicas de pintura, história da arte e
postura profissional.
2011 // 2012 _ Ramon Martins Atelier de gestão, desenvolvimento, consultoria e concepção de
ideias.

