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  Aquarelas “Cor em liberação”

2020

Dissecações 

 Cor em liberação 01, 02, 03 ,04, 05, 06

O papel utilizado foi Filiart Renaud  300g, composição alcalina e grão médio.
As tintas utilizadas foram aquarela em tubo e pastilhada com carga de pigmentação média, baixa propagação e baixa fusão.

4.350 BRL - Desconto a ser apliacdo em função da quantidade de obras a serem adquiridas.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

1 2 3

4 5 6

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
29,7 x 42,0 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

 Pintura com aspecto fosco. Nas áreas de cor o grão do papel é atenuado. Contém leves ondulações no papel devido a secagem da tinta. 
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VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

  Casulos

2020

Dissecações 

 Casulos VP 1, 2, 3  e Casulos V 1, 2 ,3

O papel utilizado foi Filiart Renaud 30% algodão  300g, composição alcalina e grão fino.
Diluição de pigmento em medium resinado

2.150 BRL - Desconto a ser apliacdo em função da quantidade de obras a serem adquiridas.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

 impressões digitais sobrepostas
o pigmento vermelho é frágil e deve ser abrigado de luz solar.

VP 1 VP 2 VP 3

V1 V2 V3



OBRA

SÉRIE

ANO

GRUPO

MATERIAIS

VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

estruturais

2020

Dissecações 

estruturais P 1, 2, 3  

O papel utilizado foi Filiart Renaud   300g, composição alcalina e grão médio.
Diluição de pigmento em medium resinado

2.650 BRL - Desconto a ser apliacdo em função da quantidade de obras a serem adquiridas.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de contornos de pipas/geometrias que se fragmentam e multiplicam-se sucessivamente dentro de seu conjunto 
as linhas dos desenhos demonstram o entintamento da matriz utilizada.

1 2

3
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estruturais

2020

Dissecações 

Estruturais V 1, 2

O papel utilizado foi Filiart Renaud   300g, composição alcalina e grão médio.
Diluição de pigmento em medium resinado

2.650 BRL - Desconto a ser apliacdo em função da quantidade de obras a serem adquiridas.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de contornos de pipas/geometrias que se fragmentam e multiplicam-se sucessivamente dentro de seu conjunto 
as linhas dos desenhos demonstram o entintamento da matriz utilizada.

1 2
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VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

estruturais

2020

Dissecações 

Estruturais VP 1, 2

O papel utilizado foi Filiart Renaud   300g, composição alcalina e grão médio.
Diluição de pigmento em medium resinado

2.650 BRL - Desconto a ser apliacdo em função da quantidade de obras a serem adquiridas.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de contornos de pipas/geometrias que se fragmentam e multiplicam-se sucessivamente dentro de seu conjunto.  
as linhas dos desenhos demonstram o entintamento da matriz utilizada.

1 2



OBRA

SÉRIE

ANO

GRUPO

MATERIAIS

VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

Glitch

2020

Dissecações 

Parchment Canson paper 41g
Diluição de pigmento em medium resinado

850 BRL 
- preço final.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de pipas/geometrias que buscam combinar-se.
entintamento da matriz uniforme
é possível conter ondulações no papel por conta de sua gramatura

*** PAPEL TRANSLÚCIDO, RECOMENDÁVEL FIXAR COM ALFINETE ENTOMOLÓGICO

Glitch #C 01, 02, 03

1 2

3
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VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

Glitch

2020

Dissecações 

Parchment Canson paper 41g
Diluição de pigmento em medium resinado

850 BRL 
- preço final.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de pipas/geometrias que buscam combinar-se.
entintamento da matriz uniforme
é possível conter ondulações no papel por conta de sua gramatura

*** PAPEL TRANSLÚCIDO, RECOMENDÁVEL FIXAR COM ALFINETE ENTOMOLÓGICO

Glitch #Y 01, 02, 03, 04

1 2

3 4
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VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

Glitch

2020

Dissecações 

Parchment Canson paper 41g
Diluição de pigmento em medium resinado

850 BRL 
- preço final.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de pipas/geometrias que buscam combinar-se.
entintamento da matriz uniforme
é possível conter ondulações no papel por conta de sua gramatura

*** PAPEL TRANSLÚCIDO, RECOMENDÁVEL FIXAR COM ALFINETE ENTOMOLÓGICO

Glitch #G 01, 02, 03

1 2

3
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VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

Glitch

2020

Dissecações 

Parchment Canson paper 41g
Diluição de pigmento em medium resinado

850 BRL 
- preço final.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de pipas/geometrias que buscam combinar-se.
entintamento da matriz uniforme
é possível conter ondulações no papel por conta de sua gramatura

*** PAPEL TRANSLÚCIDO, RECOMENDÁVEL FIXAR COM ALFINETE ENTOMOLÓGICO

Glitch #J 01, 02, 03

1 2

3
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VALOR LÍQUIDO DE CADA PAPEL OBS

Glitch

2020

Dissecações 

Parchment Canson paper 41g
Diluição de pigmento em medium resinado

850 BRL 
- preço final.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de pipas/geometrias que buscam combinar-se.
entintamento da matriz uniforme
é possível conter ondulações no papel por conta de sua gramatura

*** PAPEL TRANSLÚCIDO, RECOMENDÁVEL FIXAR COM ALFINETE ENTOMOLÓGICO

Glitch #L 01, 02, 03

1 2

3
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glitch

2020

Dissecações 

Parchment Canson paper 41g
Diluição de pigmento em medium resinado

850 BRL 
- preço final.
- Acompanham declaração de autoria assinada e autenticada sob número de registro.
- A obra é enviada protegida em papel glassine dentro de pasta ou box rígidos.
- A obra deve ser protegida de iluminação natural ao ser exposta. 
- Envio / frete por conta do comprador (se aplicável)
- É possível encomendar o emolduramento em caixa de acrílico - valor à parte.

*** DECLARAÇÃO DE AUTORIA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRA. 
    

marcelo jácome | atelier //marcelojacome.net

VALOR DO IMPOSTO

a ser calculado em função da alíquota fiscal 
praticada à época da aquisicão. 

DIMENSÕES EM CM
21,0 x 29,7 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA OBRA

sobreposição de pipas/geometrias que buscam combinar-se.
entintamento da matriz uniforme
é possível conter ondulações no papel por conta de sua gramatura

1 2

3

*** PAPEL TRANSLÚCIDO, RECOMENDÁVEL FIXAR COM ALFINETE ENTOMOLÓGICO

glitch #F 01, 02, 03


