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“INSERÇÕES” NA GALERIA PATRÍCIA COSTA, RJ 
Adriano Mangiavacchi completa mais de 40 anos  

de trajetória e exibe novas obras 



o 29

Em 1982, o artista italiano Adriano Mangiavacchi fazia 
sua primeira individual no Parque Lage. Quatro décadas 
depois, ele apresenta obras recentes e inéditas na 
mostra “Inserções”, que abre no dia 8 de dezembro, na 
Galeria Patrícia Costa, em Copacabana, e no dia 14, na 
Casa de Petrópolis, na Serra Fluminense. Sob a curado‐
ria de Claudia Saldanha, a exposição reúne mais de 18 
trabalhos produzidos entre 2018 e 2022. O artista uti‐
liza o processo de “seripintura” – termo concebido por 
ele –, que reúne as qualidades da pintura e da seri‐
grafia, em telas de formatos diversos aglutinadas, como 
se fossem peças de outdoors, compondo uma única 
obra (algumas chegam a medir 1,60m x 2,20m). 
  
São inserções casuais, como ele mesmo define, que 
resgatam paisagens com o colorido de amarelos, laran‐
jas e verdes, presentes na natureza brasileira que Man‐
giavacchi tanto admira. As cores resultam de um pro‐ 
cesso de mistura de tintas acrílicas, depois numeradas, 
meticulosamente, para dar origem à sua própria paleta. 
Em alguns quadros, usa tintas iridescentes, resultando 
em reflexos metalizados. 
  
O FASCÍNIO QUE A ARTE URBANA  
EXERCEU SOBRE MANGIAVACCHI 
Aos sete anos de idade, Adriano Mangiavacchi já repro‐
duzia a textura aveludada das flores com seus lápis de 
cor. Na década de 70, vem para o Brasil e conhece Luiz 
Aquila, quando passa a frequentar o seu curso de pin‐
tura, em Petrópolis. Em 1980, Adriano assume de fato 
a vocação pela arte, ingressando no grupo de Paulo 
Garcez, com quem aprende a disciplina de trabalho, a 

procura da linguagem, a postura crítica. Retoma seu 
fascínio pela poesia urbana. Em 1986, véspera de eleições, 
documentou os restos de propagandas que cobriam os 
muros da cidade. A dramaticidade e espontaneidade 
dessas intervenções acabaram por influenciar uma fase 
marcante de sua carreira, em um momento de grande 
potencial pictórico. “A cidade é uma fonte de inspiração 
extraordinária”, afirma. 

 
SERVIÇO 
Exposição “Inserções” – Adriano Mangiavacchi 
Curadoria: Claudia Saldanha 
Abertura: 8 de dezembro, das 17h às 21h 
Visitação: de 9 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 19h;  
sábados, das 11h às 17h 
Local: Galeria Patricia Costa – Av. Atlântica, 4.240 / lojas 
224 e 225, Copacabana / RJ 
Tel.: (21) 2227‐6929 / 98868‐1993 
Classificação livre | Entrada franca 
www.galeriapatriciacosta.com.br / @galeriapatriciacosta 
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