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ATELIÊ MARINA DIAS
RUA SÃO SEBASTIÃO, 818, CASA 2

RIBEIRÃO PRETO - SP
@ATELIEMARINADIASRP
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REALIZAÇÃO

marinadias

Ao Marcos Dias por todo o incentivo 
e por acreditar no nosso sonho de ter 
um espaço para compartilhar arte e cultura;

Ao Ubirajara Júnior pelo fundamental apoio, 
aprendizado e amizade;

Ao Rogério Baldini pelo olhar cuidadoso 
e atento durante a montagem da exposição;

E a todos vocês que participam deste momento 
com a gente, o nosso muito obrigada! 

+55 16 98112.7745
www.giseleconti.com.br
giseleconti@yahoo.com.br
facebook.com/gisele.conti.3
instagram.com/giseleconti

+55 16 99222.5945
www.marinadias.art.br
marinadias.art@gmail.com.br
facebook.com/artesmarinadias
instagram.com/marinadias.art

C O M U N I C A Ç Ã O

Participe 
do nosso 
Quiz 
e conheça algumas 
curiosidades sobre 
as obras de arte 
da Exposição Paralelas.

Saiba mais:
www.madicomunicacao.com.br/atelie-marina-dias
www.madicomunicacao.com.br/exposicao-paralelas

Ateliê Marina Dias
www.madicomunicacao.com.br/atelie-marina-dias
www.instagram.com/ateliemarinadiasrp
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A inspiração para a exposição Paralelas surgiu 
do cinema nacional. Filmes como Bacurau, Central 
do Brasil, Estômago, Califórnia, Nise: O coração 
da Loucura são algumas das cenas retratadas 
por Marina Dias por meio de pinceladas que trazem 
uma arte atual, crítica e repleta de personalidade. 

Paralelamente, a série de fotografias de Gisele Conti 
traz um recorte contemporâneo e autêntico sobre 
Salvador, cidade onde diversos filmes brasileiros 
foram gravados e produzidos, entre eles: O Pagador 
de Promessas (primeiro da América do Sul a ser 
indicado ao Oscar), Capitães de Areia, Gabriela, 
Bahia de Todos os Santos, Ó paí, ó, entre outros. 

Confira o site que traz mais detalhes 
sobre a Exposição Paralelas
www.madicomunicacao.com.br/exposicao-paralelas

Sobre o Ateliê Marina Dias
É um espaço que visa promover arte e cultura 
em Ribeirão Preto. Além da agenda de exposições 
que contará com outros artistas da cidade e região, 
o local também promoverá cursos e conta com uma 
loja onde serão comercializadas pinturas e fotografias.


