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sobre LEANDRA ESPÍRITO SANTO

Rio de Janeiro, RJ, 1983
Vive e trabalha em São Paulo, SP.
Doutoranda e mestre em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo [ECA/USP]. Graduou-se em Comunicação Social pela 
Universidade Federal Fluminense [UFF/Niterói]. 

Seu trabalho transcorre por diversas mídias, como performance, instalação, fotografia, vídeo, escultura/objeto, intervenção urbana. Através de uma linguagem 
lúdica e irônica, a artista se propõe a fazer reflexões e comentários sobre nossos procedimentos, dos mais complexos aos mais cotidianos e comuns. 

about LEANDRA ESPÍRITO SANTO

Rio de Janeiro, RJ, 1983
Lives and works in São Paulo, SP.
PhD student and master in Visual Arts from the School of Communications and Arts of the University of São Paulo [ECA / USP]. She graduated in Social Communi-
cation from the Fluminense Federal University [UFF / Niterói].

Her work flows through various media, such as performance, installation, photography, video, sculpture/object, urban intervention. By using a playful and ironic 
language, the artist proposes to make reflections and comments about our procedures, from the most complex to the very ordinary and common. 



Lapso - da série Apagamento | 2017
Fotografia performada / Performed photography 
Impressão em papel algodão e moldura de acrílico /
Printing on cotton paper and acrylic frame  
70 x 58 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 6.600,00



Enquadre - da série Apagamento | 2017
Fotografia performada / Performed photography 
Impressão em papel algodão e moldura de acrílico /
Printing on cotton paper and acrylic frame  
70 x 58 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 6.600,00



Pulsão - da série Apagamento | 2017
Fotografia performada / Performed photography 
Impressão em papel algodão e moldura de acrílico /
Printing on cotton paper and acrylic frame  
70 x 58 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 6.600,00

Bruma - da série Apagamento | 2017
Fotografia performada / Performed photography 
Impressão em papel algodão e moldura de acrílico /
Printing on cotton paper and acrylic frame  
70 x 58 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 6.600,00



Multidão - da série Apagamento | 2017
Montagem feita a partir de fotografia de performance /
count made from performance photography
Impressão em papel algodão e moldura de acrílico /
Printing on cotton paper and acrylic frame  
70 x 58 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 9.000,00



Silêncio - da série Apagamento | 2017
Montagem feita a partir de fotografia de performance /
count made from performance photography
Impressão em papel algodão e moldura de acrílico /
Printing on cotton paper and acrylic frame  
70 x 58 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 6.600,00



Modos - da série Apagamento | 2017
Montagem feita a partir de fotografia de performance /
count made from performance photography
Impressão em papel algodão e moldura de acrílico /
Printing on cotton paper and acrylic frame  
70 x 58 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 6.600,00



Série Natureza morta (macarrão a bolonhesa) | 2019
Ferro, resina e comida /
Iron, resin and food 
110 x 29,5 x 29,5 cm
Edição / Edition: 1/3 + 1 PA
R� 11.400,00



Série Natureza morta (PF: arroz e feijão, bife e batata frita) | 2019
Ferro, resina e comida /
Iron, resin and food 
100 x 29,5 x 29,5 cm
Edição / Edition: 1/3 + 1 PA
R� 11.400,00



Série Natureza morta (arroz e feijão) | 2019
Ferro, resina e comida /
Iron, resin and food 
110 x 16,5 x 16,8 cm
Edição / Edition: 1/3 + 1 PA
R� 10.800,00



Enxerto | 2010
Fotografia ampliada em papel algodão brilhante e produzida em metacrilato, com moldura lateral em acrílico brilho /
Enlarged photo on glossy cotton paper made from methacrylate, with gloss acrylic side frame
110 x 20 x 4 cm
Edição / Edition: 5 + 2 PA
R� 5.760,00



Making off | 2018
Vídeo - Stopmotion
Acervo da artista
 



Série Gestos (Ok) | 2019
Resina
Instalação de parede composta por peças moldadas a partir das mãos da artista. 
Dimensões  Variadas                                       
Edição Ilimitada
R� 1.150,00  (cada)



www.simonecadinelli.com
contato@simonecadinelli.com

Rua Aníbal de Mendonça, 171 - Ipanema
Tel. / Phone: +55 21 3496-6821


