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Minibio

Aline Barroso nasceu e vive na capital mineira, Belo Horizonte. Quando adolescente viveu por algum tempo
fotografando a natureza e desenhando alguns esboços, além de sempre adoçar a vida com balas e chicletes. Sua
habilidade em matemática a fez cursar Engenharia de Produção, mas em paralelo iniciou sua jornada na pintura de
forma intuitiva e autodidata através do dinheiro que juntou em um cofrinho destinado a trocar as guloseimas pela
doçura colorida da arte. Cada pincelada sobre papel despertava um sentimento adormecido. A alegria, paz, liberdade,
reencontro com sua essência e liderança de sua vida floresceram, e ao terminar a graduação se converteu dos
números para as tintas. Essa transformação íntima impulsiona suas criações materializando adocicados sentimentos
desse universo abstrato.  Sua forma particular em se expressar através das cores e palavras ganhou o coração de
diferentes colecionadores, propagando suas obras pela França, EUA, Itália e Brasil.



Currículo Artístico

Exposição Coletiva

2021 - "Arte e Collezionismo" - ArtExpertise Firenze - Florença/Itália 
2020 - "Art Symposium IV" - ArtExpertise Firenze - Florença/Itália 
2020 - "Visionário" - ArtExpertise Firenze - Florença/Itália 
2020 - “6ª Edição Show-Room Virtual 3D“ - Galeria Heclectik-Art, Plataforma on-line
2019 - “Mundo dos Sonhos” - ArtExpertise Firenze - Florença/Itália 

Leilão
2020 - IV Leilão Vinte Arte - Plataforma on-line

Publicação

2019 - “Art International Contemporary Magazine” - Edição Novembro/Dezembro. Página 64



Declaração de Artista

A pintura para mim é como fechar os olhos e mergulhar de cabeça na melodia da vida através do pulsar dos
sentimentos externados.

Em meu processo criativo a tinta dança com a água sobre o papel criando passos espontâneos que sincronizam formas
e expressões. As imagens surgem através dos sonhos, flashes ou intuitivamente e tudo caminha conforme o gingado
dos pincéis, unindo o figurativo ao abstrato.

Com a composição feita crio a melodia através das palavras que reflexionam os sentimentos materializados.
Em busca de refrãos que adoçam a alma percorro conceitos que transcendem o tangível, o que é palpável ou visto a
olho nu, à procura de um sentido de conexão com algo maior, compondo a canção da vida que percorre entre o
microcosmo e o macrocosmo.

Dessa forma me conecto com adocicados sentimentos unindo a melodia das palavras com a dança das cores.



Todas as obras nascem com a intenção de decorar a alma.
Dessa forma elas acompanham simbolismos, uma espécie de identidade, que traduz em palavras os sentimentos,
sensações e reflexões vividas durante cada processo criativo.

 



Fixando o Belo

Simbolismo
A arte tranquiliza o cérebro absorvendo através dos olhos fixos as cores do universo, que em todas as modalidades
nos trazem figuras coloridas com o resultado de suas ações: o pôr do sol, o lusco-fusco e a falta de luz que enfeitam
as estrelas, noite sagrada. Não feche os olhos ao belo. Somente através dos mesmos introduzimos alegria por
intermédio das cores para fortalecer a nossa constituição física.
Uma olhada em um olhar transcrito para o papel realiza nossa situação de alegria. 
A sensação de beleza é abstrata nessa obra Fixando o Belo.

Técnica: Acrílica sobre papel artístico 300g/m²

Dimensão: 29.7 x 42 cm
Ano: 2018





Incandescente Arte

Simbolismo
Após um profundo relaxamento não é de se deixar de perceber tamanha vibração positiva de inenarrável equilíbrio
emocional. Compreendendo então que todo universo emite favoráveis cores em abundância atuando como um
bálsamo, acreditaremos numa força maior que magnetiza positivamente qualquer ser humano com condutas
louváveis.

Técnica: Acrílica sobre papel artístico 300g/m²

Dimensão: 29.7 x 42 cm
Ano: 2019





Metamorfose Dourada

Simbolismo
Manusear as transformações requer amadurecimento e disposição. A beleza de uma borboleta se dá pela evolução.
É necessário trilhar caminhos tortuosos para se lapidar; se recolher ao casulo da essência para adquirir
autoconhecimento; e então se permitir alçar voos rumo a transcendência moral, física e espiritual.
A metamorfose é primordial para adquirir a riqueza imaterial.

Técnica: Acrílica sobre papel artístico 300g/m²

Dimensão: 29.7 x 42 cm
Ano: 2019





Eclipse Astral

Simbolismo
O céu se enriquece com cada raio que, desprendido do universo todos os dias, envolve todo aquele que se banha em
cicatrizante e eterna luz. Enaltecendo a mãe Lua, que por sua vez se desfaz em variadas performances, mostra-se
para o universo que o outro lado do Sol permanece sempre brilhando forte. Mesmo a Lua em sua singela luz,
permite a apreciação fantástica do Sol. Tão linda e cristalina se entrega à ação do universo dividindo em linda noite
e lindo dia. Com o externar de energia, suas 4 fases não deixam de forma alguma que cada parte deixe de brilhar.

Técnica: Acrílica sobre papel artístico 300g/m²

Dimensão: 29.7 x 42 cm
Ano: 2019





Suave Transformação

Simbolismo
A explosão de sentimentos doces transporta através de ondas magnéticas a calmaria e bem estar atingindo o ápice
da transformação. O poder de transmutar pesados sentimentos em leves sensações é facultado por todos nós, seres
pensantes. Vigiar nossos pensamentos, ações e palavras é de sublime importância para realizar essa transmutação.
O belo faz parte de todos nós. Basta permitir que ele crie asas para flutuar pelo nosso universo da imaginação.
Leveza, harmonia, sintonia com o belo e transformação viajam pelas ondas de luz emitidas pelas cores desta obra,
para flutuar e pousar em sua atmosfera sentimental.

Técnica: Acrílica sobre papel artístico 300g/m²

Dimensão: 29.7 x 42 cm
Ano: 2019





Além do que se pode ver

Simbolismo
Abrindo os olhos para o além infinito do nosso físico visual percebemos luzes enigmáticas desviando o suave astral
em um impulso de se jogar ao belo olhar. Beleza, entusiasmo, alegria e cores do dia a dia explodem em um astral de
luz e amor.

Técnica: Acrílica e aquarela sobre papel artístico 300g/m²

Dimensão: 29.7 x 42 cm
Ano: 2019





"Mais importante que decorar o seu Lar é decorar a sua alma."
 

                                                                                   Aline Barroso
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