






















Image list
Marcelo Albagli
Desenho contemporâneo

1. Horizonte, 2020, colagem, 55 x 40 cm.
Nome do arquivo: Marcelo Albagli 01.jpg
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Horizonte
Ano: 2020
Técnica: colagem
Palavras-chaves: papel, perspectiva, colagem

2. Fist galaxy, 2020, impressão jato de tinta sobre papel do séc. XIX, 28 x 44 cm.
Nome do arquivo: Marcelo Albagli 02.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: First galaxy
Ano: 2020
Técnica: impressão jato de tinta sobre papel do séc. XIX
Palavras-chaves: gravura, astronomia, abstração, espaço

My dreams in Roswell: Seleciono imagens dos mais de 12.000 relatos sobre objetos voadores
não identificados da Força Aérea dos Estados Unidos, transferindo-as para páginas em branco de
livros antigos por meio de técnicas diversas - cianotipia, gouache, cera, impressão jato de tinta,
lápis litográfico, entre outros. Num processo de investigação arqueológico, revisito e interfiro em
uma iconografia que representa brilhos, reflexos e outros efeitos óticos que instigaram a
imaginação de tantas pessoas. Essa série permanece em desenvolvimento.

3. Hiroshima (My dreams in Roswell), 2020, cianotipia, lápis dermatográfico e corretor
líquido sobre papel do séc XIX, 27,5 x 21,2 cm.

Nome do arquivo: Marcelo Albagli 03.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Hiroshima (My dreams in Roswell)
Ano: 2020
Técnica: cianotipia, lápis dermatográfico e corretor líquido sobre papel do séc XIX
Palavras-chaves: gravura, ovni, espaço, Blue Book Project

4. “According to experts, the sighting was only a reflection” (My dreams in Roswell), 2020,
corretor líquido sobre papel do séc XIX, 27 x 21 cm.

Nome do arquivo: Marcelo Albagli 04.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: “According to experts, the sighting was only a reflection” (My dreams in Roswell)
Ano: 2020
Técnica: corretor líquido sobre papel do séc XIX
Palavras-chaves: ovni, espaço, Blue Book Project

5. Flying disc I (My dreams in Roswell), 2020, grafite e lápis dermatográfico sobre papel e
colagem, 32 x 21 cm.

Nome do arquivo: Marcelo Albagli 05.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Flying disc I (My dreams in Roswell)
Ano: 2020
Técnica: grafite e lápis dermatográfico sobre papel e colagem



Palavras-chaves: ovni, espaço, Blue Book Project

6. Light trails (My dreams in Roswell), 2020, gouache, crayon litográfico e nanquim sobre
papel do séc XIX, 20 x 17 cm

Nome do arquivo: Marcelo Albagli 06.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Light trails (My dreams in Roswell)
Ano: 2020
Técnica: crayon litográfico e nanquim sobre papel do séc XIX
Palavras-chaves: ovni, espaço, Blue Book Project

Sombras brasileiras: As imagens criadas a partir do método da frotagem são como sombras de
um objeto e de sua história; tornam aparentes memórias despercebidas até que sejam reveladas.
Essa série ilumina imagens que sobrevivem ao apagamento sistemático da história brasileira, mas
que raramente são notadas. Ao mesmo tempo, faz transparecer o próprio processo de criação,
caracterizado pelo contato físico intenso com as superfícies e objetos friccionados.

7. Pilão III (Sombras brasileiras), 2020, cera colorida sobre papel manteiga, 220 x 100 cm.
Nome do arquivo: Marcelo Albagli 07.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Pilão III (Sombras brasileiras)
Ano: 2020
Técnica: cera colorida sobre papel manteiga
Palavras-chaves: frottage, brasil, decolonial, escravidão

8. Oca I (Sombras brasileiras), 2020, carvão sobre papel manteiga, 70 x 100 cm.
Nome do arquivo: Marcelo Albagli 08.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Oca (Sombras brasileiras)
Ano: 2020
Técnica: carvão sobre papel manteiga
Palavras-chaves: frottage, brasil colônia, decolonial, índio, casa

9. Nikon F, 2020, lápis sobre papel de presente, 60 x 45 cm.
Nome do arquivo: Marcelo Albagli 09.jpg
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Nikon F
Ano: 2020
Técnica: lápis sobre papel de presente
Palavras-chaves: frottage, 3D, fotografia, objeto

10. Desenho sem título, 2020, colagem, 40 x 55 cm.
Nome do arquivo: Marcelo Albagli 10.png
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: Desenho sem título
Ano: 2020
Técnica: colagem
Palavras-chaves: papel, colagem, minimalismo



11. The trip, 2020, colagem, 38 x 32 cm.
Nome do arquivo: Marcelo Albagli 11.jpg
Nome do/a autor/a: Marcelo Albagli
Título: The trip
Ano: 2020
Técnica: colagem
Palavras-chaves: papel, colagem


