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RSVP obrigatório: press@muur.studio

• Müur Studio • Bruno Cocozza • Kirstin Hettermann & Markley Boyer • Ale Virgilio • 

• Tinho • Cranio • Minhau • Chivitz • Presto • Ricardo AKN • Waleska • Oli Lambiasi• 

@ m u u r . s t u d i o

RSVP: press@muur.studio
 

Entrada $50,00 na porta  (revertido para a causa) ü

Müur Studio e João Diamante 
convidam para o Leilão de arte beneficente 

em prol do projeto Diamantes na Cozinha

P O P  Ü P  A U C T I O N

29/05 
às 19:00h

Restaurante Canndele
Rua Bandeira Paulista, 676
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“UM POR TODOS 
E TODOS PELA 
GASTRONOMIA 

BRASILEIRA”
@joaodiamante 

@diamantesnacozinha

João Diamante nasceu na Bahia e ainda 
muito novo veio morar no Complexo do 
Andaraí, Zona Norte do Rio. Iniciou sua 
trajetória na cozinha precocemente, aos 9 
anos de idade já trabalhava informalmente 
em uma padaria. De lá passou por diversas 
cozinhas, como a da Marinha do Brasil, 
Iate club, L’atelier du Cusinier e as 
Olimpíadas Rio 2016. Por meio da Faculdade 
Estácio de Sá / Alain Ducasse foi 
selecionado para trabalhar no Restaurante 
Le Jules Verne, do lendário chef Alain 
Ducasse. Ao retornar ao Brasil foi 
convidado pela renomada chef Flavia 
Quaresma para fazer parte da Equipe do 
Fazenda Culinária, restaurante que fica 
dentro do Museu do Amanhã, no Rio de 
Janeiro. Hoje João é chef executivo do 
local. As bases dos pratos e as releituras 
de cardápios tipicamente brasileiros são 
suas expertises.



A “menina dos olhos” de João Diamante, sem 
dúvida, é o seu projeto social Diamantes 
na Cozinha, que oferece aulas sobre 
fundamentos da gastronomia a jovens e 
adultos interessados. A ideia de João era 
de que as pessoas tivessem a oportunidade 
de ser lapidadas como ele foi um dia. A 
parceria com o Cecamp – Centro de 
E d u c a ç ã o , C u l t u r a e A p r e n d i z a g e m 
Multiprofissional tornou possível a 
realização desse sonho. 
São seis meses de curso gratuito, em que o 
aluno aprende desde o cultivo de alimentos 
até a finalização de um prato. O projeto 
tem servido de ponte para indicar os 
alunos para trabalhar nos restaurantes do 
Rio de Janeiro. O projeto oferece cursos 
nas áreas de Gastronomia, Hotelaria e 
Coquetelaria. (http://joaodiamante.com/
diamantesnacozinha/)  

http://joaodiamante.com/diamantesnacozinha/
http://joaodiamante.com/diamantesnacozinha/
http://joaodiamante.com/diamantesnacozinha/
http://joaodiamante.com/diamantesnacozinha


Catálogo para o leilão dia 29/05/2018 
em prol do projeto social  

Diamantes na Cozinha



LOTE 1 

PAINEL “LIL’ DIAMONDS B&W”

Edição 1/10 

Painel com 9 fotos (40x40cm) total 120x120cm impressos em papel 
algodão photo rag canson 310g com tinta de pigmentação mineral 
com qualidade museológica + vidro com reflexo + moldura laca 
preta 2x3cm 

Artista: Müur Studio 

Curadoria: @muur.studio 

Preço Inicial: R$6.000,00, incremento de R$500,00 

Doação: 100% 

Essas fotos representam um pouco da inocência e olhares singelos e puros das 
crianças que mesmo em situações adversas, nos entregam esperança e alegria, 
algo, que nós vamos perdendo, mas, temos sempre a intenção de resgatar seja 
conscientemente ou não. Essa obra casa muito com o projeto do Chef João 
Diamante, por isso, doamos ela para o projeto, para que possa ajudar mais 
crianças, adolescentes ou adultos a poderem sonhar em um dia reencontrar com 
esse olhar sonhador e cheio de vida. 

Fotos tiradas na Vila Operária/RJ 2010, Moreré/BA 2011,  
São Miguel dos Milagres/AL 2016 e Barcelona/ES 2009.



LOTE 2 

“The eye of protection”

Edição 10/491 

Foto 40x40 cm impressa em papel algodão photo rag hahnemuhle 
308g com tinta de pigmentação mineral com qualidade museológica 
+ vidro com reflexo + moldura 2x3cm 

Artista: Kirstin Hettermann & Markley Boyer 

Curadoria: Alpha’a Inc - @alphaainc 

Preço Inicial: R$900,00, incremento de R$100,00 

Doação: 100% 

Cabo Pulmo, Baja California Sur, MEXICO

Obra doada pela Alpha’a Inc, uma plataforma de arte que visa buscar novos 
meios de divulgar causas sociais e do meio ambiente pelo meio da arte, 
retirado do Artivism Challenge, onde, artistas tinham que aplicar seu 
trabalho com o tema de conscientização dos problemas que o oceano enfrenta. 
Parte da renda final foi alocada para ONH Oceanic Global. 
A obra é um CoLab entre a fotógrafa Kirstin e o artista digital 3D Markley. 



LOTE 3 

“RED TUB”

Edição 1/16 

Foto 100x66cm impressa em papel algodão photo rag hahnemuhle 
308g com tinta de pigmentação mineral com qualidade museológica 
+ vidro com reflexo + moldura laca preta 2x3cm 

Artista: Alexandre Virgílio - @alevirgilio 

Curadoria: Müur Studio 

Preço Inicial: R$2.600,00, incremento de R$300,00 

Doação: 30% 

Randsburg Ghost Town - 2016, California/US 

Ale Virgilio, um dos grandes fotógrafos de moda e portraits do Brasil/Mundo, 
encontrou essa foto em uma viagem pela rota 66, onde, fez uma Série de fotos 
que retratam uma história não esquecida do interior americano.  



LOTE 4 

“SAIL BLUR”

Edição 1/16 

Foto 100x66cm impressa em papel algodão photo rag hahnemuhle 
308g com tinta de pigmentação mineral com qualidade museológica 
+ vidro com reflexo + moldura laca preta 2x3cm 

Artista: Bruno Cocozza - @bcocozza 

Curadoria: Müur Studio 

Preço Inicial: R$2.600,00, incremento de R$300,00 

Doação: 30% 

Australian Women Keelboat Regata  2014 - Melbourne/AU 

Bruno Cocozza, especializado em fotografia náutica e de arquitetura, 
atualmente situado em Melbourne na Australia, tem um olhar refinado até 
mesmo quando o foco é o movimento não a nitidez. 



LOTE 5 

“BOSQUE DA SAUDADE”

Tiragem: 100 + 2 P.A. 

Gravura em serigrafia Super White, Italian, 340g 

Tamanho: 70x100cm  

Artista: Walter Nomura/Tinho - @tinho23sp 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$1.100,00, incremento de R$300,00 

Doação: 100% 

BR’14 

Inicia sua carreira na década de 80 integrando uma geração de artistas 
conscientes em assumir a produção da arte urbana como estratégia poética de 
reconhecimento, não apenas da própria cidade mas assumi-la como linguagem, 
potente e equiparável as já tradicionais da historia da arte. Sua produção 
que assume toda importância para a cena contemporânea brasileira, se 
mostra , junto a outros talentos da época, como precursora. O artista, assim 
como muitos de sua geração, iniciam com o grafitti, utilizando a própria 
cidade como suporte. Posteriormente passa a usar a pintura, base da sua 
formação acadêmica, com mais ênfase, seguida por fotografias e instalações 
que tem como elementos centrais os personagens que o acompanham desde cedo. 



LOTE 6 

“PUSH”

Canvas, tinta acrílica sobre tela 

Tamanho: 90x90cm  

Artista: Olivia Lambiasi - @olilambiasi 

Curadoria: Müur Studio - @muur.studio 

Preço Inicial: R$3.000,00, incremento de R$300,00 

Doação: 90% 

São Paulo/BR 

Olivia Lambiasi, artista plástica, que se reinventou a partir de diversas 
intervenções em objetos de luxo, hoje, busca a interação das suas tintas e 
sentimentos em quadros que te chamam e não deixam ir embora.  



LOTE 7 

“SPARKLING HEART II”

Acrílica e técnica mista sobre tela  

Tamanho: 40x40cm  

Artista: Waleska Nomura - @waleskanomura 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$3.200,00, incremento de R$300,00 

Doação: 30% 

BR’18 

Artista completamente autodidata, iniciou sua carreira artística pintando 
grafites tradicionais nas ruas de São Paulo e depois mudou-se das ruas para 
a tela, pintando principalmente trabalhos figurativos para começar. À medida 
que seu trabalho se desenvolveu, ela também fez uso de diferentes materiais 
e meios. Tinta acrílica pesada combina com colagem e objetos encontrados 
para criar sua própria mistura e estilo exclusivos. Seus trabalhos mais 
recentes assumiram uma nova aparência tridimensional enquanto a argila de 
modelagem é adicionada à sua lista de mídias. 
Em 2004, ela iniciou um projeto intitulado “Espalhando o Amor e a Energia 
Positiva para o Mundo”, ela usa sua arte para divulgar esta mensagem. 



LOTE 8 

“MIXIRICA COM LIMÃO”

Spray e Acrílica sobre tela 

Tamanho: 60x120 / díptico  

Artista: Minhau - @minhau_sp 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$6.000,00, incremento de R$500,00 

Doação: 30% 

BR’18 

Minhau destaca-se em seu trabalho pela utilização de traços fortes e cores 
contrastantes. Marca registrada de seu trabalho, os gatinhos ganham espaço 
nos muros e outros locais da cidade de São Paulo rompendo com o cinza 
predominante do concreto e das construções.



LOTE 9 

“PEREIRA”

Spray e acrílica sobre objeto de madeira  

Tamanho: 49x45x5cm 

Artista: Presto - @presto_sp 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$3.200,00, incremento de R$300,00 

Doação: 30% 

BR’18 

Presto, um intervencionista urbano desde os anos 90 que criou algumas das 
próprias ferramentas e suportes.   Desenvolveu uma linguagem visual que 
desafia o senso de realidade do espectador, explora a diversidade de 
possibilidades da vida e nos coloca numa dimensão onde essência, pensamento 
e matéria não se distinguem. 
Em 2007 expôs pela primeira vez suas criações originais em São Paulo e desde 
então já apresentou seus trabalhos em Nova York, Tokyo, Washington, Basel, 
Los Angeles, Londres e Pequim, além de figurar em importantes coleções de 
arte. 



LOTE 10 

“SUPER DISCO”

Spray e acrílica sobre tela 

Tamanho: 150x150cm 

Artista: Presto - @presto_sp 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$7.200,00, incremento de R$500,00 

Doação: 30% 

BR’18 

Presto, um intervencionista urbano desde os anos 90 que criou algumas das 
próprias ferramentas e suportes.   Desenvolveu uma linguagem visual que 
desafia o senso de realidade do espectador, explora a diversidade de 
possibilidades da vida e nos coloca numa dimensão onde essência, pensamento 
e matéria não se distinguem. 
Em 2007 expôs pela primeira vez suas criações originais em São Paulo e desde 
então já apresentou seus trabalhos em Nova York, Tokyo, Washington, Basel, 
Los Angeles, Londres e Pequim, além de figurar em importantes coleções de 
arte. 



LOTE 11 

“FELIZ NA GAFIEIRA”

Spray e acrílica sobre tela 

Tamanho: 140x70cm 

Artista: Chivitz - @chivitz 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$6.400,00, incremento de R$500,00 

Doação: 30% 

BR’18 

Com traços característicos e cores marcantes, Chivitz se diverte retratando 
em paredes sua vivência na atmosfera urbana de São Paulo. Seu graffiti 
aborda e transborda criatividade nas interfaces da cidade, como o Skate, a 
Tatuagem, o Hip Hop entre outras culturas de rua. Seu estilo é inconfundível 
e conversa de maneira bem humorada com o povo nas ruas, a maior inspiração 
do artista. 



LOTE 12 

“ARTHEMIS”

Acrílica sobre tela 

Tamanho: 85x110cm 

Artista: Ricardo AKN - @ricardoakn 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$4.800,00, incremento de R$500,00 

Doação: 30% 

BR’16 

Akn tem um trabalho rico em cores e bem equilibrada as vezes aprecem formas 
geométricas e manchas sobrepostas, sua forma de pintar com três ou quatro 
camadas da à impressão de tridimensionalidade. Algumas de suas pinturas, 
entretanto, são feitas sobre painéis de madeira que ele mesmo constrói, 
algumas trazem relevos, recortes de madeiras onde o artista trabalha 
elementos como a sobreposição, a saturação de cores e a tridimensionalidade, 
Sua pesquisa vai da Mitologia, surrealismo, realismo ao psicodelismo, 
criando um ambiente cheio de volumes, profundidade e cores.



LOTE 13 

“CHEF I”

Spray sobre Madeira 

Tamanho: 40x20cm 

Artista: Cranio - @cranioartes 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$5.000,00, incremento de R$500,00 

Doação: 30% 

BR’18 

Os índios nasceram após a tentativa de encontrar um personagem com a cara do 
Brasil, e ele não poderia ter escolhido melhor! Com um toque azul e uma 
linha marcante, a figura brasileira está sempre em situações engraçadas que 
roubam olhares e ainda instigam o observador a pensar sobre questões 
contemporâneas como consumismo, identidade e meio ambiente. 
Desenhos animados e o pintor Salvador Dalí são algumas das referências que 
Cranio guarda em mente. O artista vem aprimorando seu trabalho e técnica, 
inovando no contexto, mas sem perder o estilo próprio. 



LOTE 14 

“CHEF II”

Spray sobre Madeira 

Tamanho: 40x20cm 

Artista: Cranio - @cranioartes 

Curadoria: iArtBrasil - @iartbrasil 

Preço Inicial: R$5.000,00, incremento de R$500,00 

Doação: 30% 

BR’18 

Os índios nasceram após a tentativa de encontrar um personagem com a cara do 
Brasil, e ele não poderia ter escolhido melhor! Com um toque azul e uma 
linha marcante, a figura brasileira está sempre em situações engraçadas que 
roubam olhares e ainda instigam o observador a pensar sobre questões 
contemporâneas como consumismo, identidade e meio ambiente. 
Desenhos animados e o pintor Salvador Dalí são algumas das referências que 
Cranio guarda em mente. O artista vem aprimorando seu trabalho e técnica, 
inovando no contexto, mas sem perder o estilo próprio. 



LOTE FINAL 

“SNOW HOUSE/CASINHA”

Edição 3/8 

Foto 165x110cm impressa em papel algodão photo rag hahnemuhle 
308g com tinta de pigmentação mineral com qualidade museológica 
+ vidro com reflexo + moldura laca preta 2x3cm 

Artista: Müur Studio 

Curadoria: @muur.studio 

Preço Inicial: R$7.000,00, incremento de R$500,00 

Doação: 30% 

Em algum lugar entre Munich - Kitzbühel - AT/2017 

A “Casinha” obra favorita do artista. É na ausência das coisas que podemos 
sentir os nossos mais profundos sentimentos. Perde-se o olhar por horas sem 
perceber, um transe da mente que te permite viajar para qualquer lugar, se 
acolher ou se angustiar, vai de cada um, mas, a “Casinha” te teletransporta 
para algum lugar, seja ele qual for.  



Colaboradores

@alphaainc @iartbrasil @lutleiloes

“UM POR TODOS 
E TODOS PELA 
GASTRONOMIA 

BRASILEIRA”
@joaodiamante

@diamantesnacozinha



- MUITO OBRIGADO! 
João Diamante


