
 
Leandro Serpa 



Leandro Serpa, natural de Tijucas/SC é artista visual, professor e pesquisador. É bacharel em Artes Plásticas 
pelo Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina e mestre em Ensino das Artes Visuais, 
pelo PPGAV/UDESC. Artista multimídia, trabalha recorrendo à gravura, desenho, pintura, fotografia, vídeo, 
além de instalações e projetos em mídias digitais. Participa de diversas exposições coletivas e individuais 
desde o ano de 2010. Entre 2012 e 2013, ampliou sua pesquisa sobre as técnicas de gravura, com especial 
desenvolvimento da monotipia e foi premiado com o “Projeto Fanáticos” no Prêmio Elisabete Anderle de 
Estímulo a Cultura. Em 2014-2015, fez parte do Programa de Artistas da Lugar Específico. 





Brasil 3 x 0 Espanha – 1º Tempo 
Série trajetória da bola, 2013 

29 x 21 cm 
desenho sobre papel 

 



Série trajetória da bola, 2013 
29 x 21 cm 

desenho sobre papel 

 



Benfica 6 x 0 Desportivo das Aves 
Série trajetória da bola, 2012 

29 x 21 cm 
desenho sobre papel 

 



Série futebol arte 4:6:0, 2012 
20 x 30 cm 

impressão fotográfica 



Série futebol arte 4:6:0, 2012 
20 x 30 cm 

impressão fotográfica 



Série futebol arte 4:6:0, 2012 
20 x 30 cm 

impressão fotográfica 



Brasil – Argentina 
Série inversão, 2014 
dimensões variadas 

impressão em fine art 



Série inversão, 2014 
dimensões variadas 

impressão em fine art 



Série Copa das artes, 2012 
dimensões variadas 

técnica mista 



Série Copa das artes, 2014 
dimensões variadas 

técnica mista 



Série Copa das artes, 2014 
dimensões variadas 

técnica mista 



Série futebol arte 2:8:0, 2011 
dimensões variadas 

técnica mista sobre tela 



Série futebol arte 2:8:0, 2012 
dimensões variadas 

técnica mista sobre tela 



Série Futebol Arte 2:8:0, 2011 
dimensões variadas 

técnica mista sobre tela 



FANÁTICOS. Futebol/Arte, 2014 
120 x 104 cm 

técnica mista sobre tela 



(...) 
Ainda lembro quando conheci Leandro em uma das aulas de Pesquisa em Artes Visuais. Leandro nunca foi um artista 
aviador, desses que pousa em qualquer lugar ou faz qualquer projeto para virar moda. Leandro sempre buscou 
tecer seu espaço e construir suas redes, e encontrou isto no estudo das monotipias, e assim tem sido inquieto, 
transgressor, inventivo mas lúcido, frente a Arte. Ele encontrou seu caminho em muitas horas de trabalho no ateliê, 
com as reflexões sobre suas aulas em escolas e oficinas e nos livros, nas noites de leitura para sua pesquisa. Leandro 
nunca esteve a deriva, pelo contrário, naquela época eu já o via traçando mapas, escavando linhas que seriam 
decisivas para seu percurso artístico. ‘Devoto' de artistas como Carlos Vergara e Daniel Senise, Leandro Serpa busca 
construir sua própria subjetividade, para deixar sua própria marca em seu lugar matriz. Ele faz planos, traça metas, 
estuda os caminhos e pouco a pouco, coloca em prática sua estratégia, como um técnico que orquestra um time de 
futebol. Leandro é o técnico (mas pode ser um jogador também), que muitas vezes trabalha uma lógica inversa em 
um tempo que esvai-se. 
 
(...) 
Ele usa materiais alternativos em espaços não convencionais, destrói o uso do ateliê tradicional e o transforma em 
lugar de passagem, concebe assim, um eixo transgressor ao trabalho artístico sem entregar-se ao espetáculo e ao 
circo, assim a ética/estética transbordam em seu processo criativo, tanto nas imagens alcançadas, quando na busca 
por elas. O processo é a palavra chave no trabalho deste artista. A monotipia exige o tempo e o meio liquido, 
evidenciando um cuidado denso, ao passo que insere-se em um lugar que pode ser no quintal de casa, uma fábrica 
abandonada ou um descampado aberto em meio a floresta. Das manchas produzidas, nascem formas pictóricas em 
monotipias. Surgem as imagens que não podem ser vistas e sim imaginadas, como se não bastasse, Leandro ainda 
marca estas imagens com registros de partidas de futebol ou ainda com desenhos, colagens e até pinturas 
sobrepostas. O mesmo trabalho assume diversas vezes o próprio lugar de matriz. 
 

Dra. Jociele Lampert  
In: Leandro Serpa: O enigma do lugar/matriz ou o artista fanático por marcas 

 



Poema Inverso, 2007 
21 x 29,7 x 3 cm 
livro de artista 



O vermelho e o negro, 2007 
dimensões variadas 

pigmento sobre papel 

https://ciclo2009.files.wordpress.com/2009/11/juliana-cristina-pereira_galeria-imago-espaao-portc2b7til-de-experimentaae2809eo-em-arte.pdf


Série imagem:tempo, 2008 
dimensões variadas 

monotipia sobre papel 



Série imagem:tempo, 2008 
dimensões variadas 

monotipia sobre papel 



Série imagem:tempo, 2008 
dimensões variadas 

monotipia sobre papel 



Série Diesel, 2008 
42 x 30 cm 

técnica mista 



Série Diesel, 2008 
42 x 30 cm 

técnica mista 



O vermelho e o negro, 2009 
240 x 300 cm 

pigmento sobre papel 



Série Livro de Artista, 2009 
42 x 30 cm 

técnica mista 



Marcas Afetivas, 2012 
dimensões variadas 

técnica mista 



Série in vitru, 2015 
dimensões variadas 

técnica mista 



Contato: 
 

serpaleandro36@gmail.com 
+55 48 9627 6950  

 

www.leandroserpa.com.br 
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