
PORTIFÓLIO

urbano iglesias



URBANO IGLESIAS lives and works in Rio de Janeiro, architect and artist. After graduating in architecture, he carried out projects on the island of Madeira, living for a 
good part of his career between Brazil and Portugal, which allowed for an approximation in the art of tiles. This allowed him to later develop panels in painted tiles at 
several stations in the Rio de Janeiro subway. 

His works are part of daily life in Rio and his sculptures are born with this look: architectural rigor and the relationship with the urban environment.
With reference to the rigor and balance of the form observed in the mobiles and installations of the artist Alexander Calder. Urbano begins a new step in his career by 
developing sculptures on different iron scales and in some works dialogues with iron and wood.

URBANO IGLESIAS vive e trabalha no Rio de Janeiro, arquiteto e artista plástico. Após sua formação em arquitetura realizou projetos na Ilha da Madeira convivendo 
durante boa parte de sua trajetória entre Brasil e Portugal do qual permitiu uma aproximação na arte da azulejaria. Isto possibilitou que, mais tarde, desenvolvesse 
painéis em azulejos em pintados em diversas estações do metro do Rio de Janeiro. 

Suas obras fazem parte do cotidiano carioca e suas esculturas nascem com este olhar: do rigor arquitetônico e da relação com o meio urbano. 
Tendo como referência o rigor e equilíbrio da forma observada nos móbiles e instalações do artista Alexander Calder. Urbano inicia um novo passo em sua carreira ao 
desenvolver esculturas em diferentes escalas em ferro e em alguns trabalhos dialoga com ferro e madeira.



Sem Título | 2018
Ferro e base de granito/ Iron and granite base 
77 x 30 x 22 cm
R� 12.000,00



Sem Título | 2018
Ferro e base de madeira/ Iron and wood base 
90 x 17 x 17 cm
R� 10.000,00



Sem Título | 2018
Ferro / Iron
80 x 25 cm
R� 10.000,00



Sem Título | 2018
Ferro e madeira / Iron and wood
115 x 40 x 30 cm
R� 16.000,00



Sem Título | 2018
Ferro / Iron
 80 x 20 x 8 cm
R� 12.000,00



Sem Título | 2018
Ferro e base de madeira/ Iron and wood base
23 (diâmetro) x 80 cm / 23 (diameter) x 80 cm
R� 6.000,00
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