


Música Imortal, de Miro Dantas 

Música Imortal surge a partir de um Miro Dantas dividido em dois. Do músico que deu espaço ao artista que encontrou 
no desenho e pintura uma forma de continuar fazendo música. 

Na série apresentada nessa exposição, o artista invoca - por meio de uma relação pessoal, afetiva e artística - a 
atemporalidade da música, imortalizada em desenhos que compõem seu universo de referências.  

Extrapolando suas referências musicais, a exposição traz também personagens que fazem parte do círculo de convívio 
afetivo do artista. Conforme vamos caminhando pelas obras, um pequeno indício mostra que muitos estão ali, sutilmente 
conectados entre si, em um convite a desvendar suas particularidades. 

Ao aproximar esses personagens do presente com os do passado, Dantas abre um diálogo sobre o que de fato torna 
algo imortal. Seria nossa subjetividade responsável por colocar em um mesmo patamar um universo que nos é próximo 
junto aquilo que já se foi? Seriam os desenhos de Dantas - que fazem referência a seu convívio íntimo - buscando por 
algo longínquo, quase imortal, numa necessidade de não deixar morrer algo que nos é importante, seja em âmbito 
pessoal ou universal? 

Buscamos em nossas memórias afetivas, nossas próprias referências que preenchem os desenhos com cores, sons e 
significados que fazem com que o passado musical se torne cada vez mais presente e se faça mais vivo do que nunca. 

Num contexto mais amplo, o desenho hiperrealista de Dantas faz com que cada imagem seja carregada de significado 
narrativo; a simulação perfeita da realidade que causa espanto. Dentro desse contexto, a escolha de retratar seu 
trabalho usando apenas lápis não é por acaso. O minimalismo do traço do artista nos convida a um diálogo maior 
com suas obras. 

- Carollina Lauriano 

____ 

Sobre a Curadoria:  
Carollina Benfatti-Lauriano (São Paulo, Brasil) é jornalista por formação, crítica e curadora por inquietação. Especializou-se em 
tendências comportamentais em moda, arte e design na Central Saint Martins, em Londres. Participou do grupo de 
acompanhamento em produção textual orientado por Leonardo Araújo e como crítica convidada no grupo de orientação do 
Hermes, sob orientação de Marcelo Amorim. 

Sobre o Artista: 
Miro Dantas Nasceu em Março de 1973 na cidade de Santa Luzia - PB e mora em São Paulo desde 1976. Autodidata, Dantas 
estudou técnicas em desenho, aquarela e principalmente pintura a óleo. Dedica-se há vinte e quatro anos a Tatuagem e Artes 
Plásticas, participando de exposições e trabalhando no Brasil e na Europa. 
Foi na música que Dantas mais se inspirou, levando-o a desenvolver um trabalho totalmente dedicado a esse tema. Dantas criou 
o termo “Fenetrelismo” que vem da palavra francesa Fenêtre - Janela - para descrever a sua abordagem artística e técnica. 
Todo o seu trabalho é inspirado em uma iconografia musical, uma ambição que Dantas sempre teve de dar cores e formas as 
sensações quando se ouve música, pintando e desenhando esse tema em toda a sua obra. 

____ 

ABERTURA  
Terça feira, 07 de Novembro de 2017 
Das 18h às 22h 

VISITAÇÃO 
08/11 a 08/12 de 2017 



MAPA DA EXPOSIÇÃO



Miro Dantas 

Espanto ao Ouvir o Blues, 2017. Lápis sobre papel. 41 x 29 cm. 

R$ 2.520,00

Miro Dantas 

Música Inocente, 2017. Lápis sobre papel. 41 x 29 cm. 

R$ 2.100,00

Miro Dantas 

Sobre Cordas, 2017. Lápis sobre papel. 61 x 48 cm. 

R$ 1.820,00

Miro Dantas 

Mergulho 90, 2017. Lápis sobre papel. 23,5 x 17,5 cm. 

R$ 1.400,00
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Miro Dantas 

Essência, 2017. Lápis sobre papel. 41 x 29 cm. 

R$ 2.520,00



Miro Dantas 

Beethoveando, 2017. Lápis sobre papel. 41 x 29 cm. 

R$ 2.380,00

Miro Dantas 

Ouvindo Música, 2017. Lápis sobre papel. 28 x 37 cm. 

R$ 2.520,00
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Miro Dantas 

A Baqueta de Xilofone, 2017. Lápis sobre papel. 61 x 48 cm. 

R$ 2.100,00

Miro Dantas 

Grafismo Urbano Musical, 2017. Lápis sobre papel. 28 x 37 cm. 

R$ 1.820,00

Miro Dantas 

Leve Equilíbrio, 2017. Lápis sobre papel. 64 x 45 cm. 

R$ 3.920,00



Miro Dantas 

Música e Desejo, 2017. Lápis sobre papel. 37 x 30 cm. 

R$ 2.520,00

Miro Dantas 

Euterpe Dancing, 2017. Lápis sobre papel. 65 x 45,5 cm. 

R$ 3.920,00

Miro Dantas 

Livre, 2017. Lápis sobre papel. 41 x 29 cm. 

R$ 2.380,00

Miro Dantas 

Castigo e Conforto, 2017. Lápis sobre papel. 41 x 29 cm. 

R$ 2.520,00

Miro Dantas 

Tocando Flamingos, 2017. Lápis sobre papel. 41 x 28 cm. 

R$ 1.820,00
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