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Cavalcante
Brasileira e do mundo. 

Artista visual e escritora.
Uma pesquisadora incansável em busca de 

novas cores, nuances e texturas.
Desenvolveu sua técnica através de pesquisas 

sobre a mistura de viscosidades, polímeros e 
pigmentos, respeitando os fenômenos obtidos 

através dessas fusões e o equilíbrio
que algumas reações reversíveis realizam, 

resultando em uma exuberância cromática.
Os elementos se misturam, tomam vida e 

o efeito disso é uma explosão de cores que 
despertam sensações, emoções e surpresa 

para os que a observam.

Cris

From Brazil to the world. Visual artist and writer.
A tireless researcher in search of

new colors, nuances and textures.
She developed his technique through research on the 

mixing of viscosities, polymers and pigments, respecting 
the phenomena obtained through these fusions and the 

equilibrium that some
reversible reactions perform,

resulting in a chromatic exuberance.
The elements blend together, take on life and the effect 
of this is an explosion of colors that awakens sensations, 

emotions and surprise to those who observe it.



Dona de uma técnica única inserida na 
atividade experimental da artista que utiliza 

um processo de separação dos polímeros e 
suas diferentes propriedades e características.
Através de novas formulações e mudanças de 

densidade e viscosidades sua arte toma vida 
e nos arrebata, sendo reconhecida por sua 

técnica única, cores vibrantes e potência
em sua obra.

Owner of a unique technique inserted in the 
experimental activity of the artist that uses a process 

of separation of the polymers and their different 
properties and chemical characteristics.

Through new formulations and changes in density 
and viscosities his art takes life and snatches us.







Com alma, intensidade e energia sua arte
vem tendo reconhecimento mundo afora.

A artista já expôs em vários países como 
Luxemburgo, França e Dubai.

Sua arte expressa sua determinação,
atitude e força.

With soul, intensity and 
energy her art has been 

receiving recognition 
around the world. The 

artist has already exhibited 
in many countries. 

Being recognized for her 
unique technique,
vibrant colors and

power in her work.
His art expresses his 

determination, attitude
and power.





Arte
não se 
explica,
se sente

“
”“Art can not be

explained, feels”







“Se existe 
encantamento, creio 

que fui arrebatada 
pela arte”

“If there is 
enchantment,

I believe have been 
spelled by the art”









SU
PE
RAR









“
“

O que me inspira é a 
vontade de influenciar 
no apego a este 
fascinante mundo

“What inspires me is 
the desire to influence 
the attach of this 
fascinating world”









Meus quadros no 
mundo, sem fronteiras 
e sem passaporte, 
como a vida e a arte 
devem ser

“ “
“My paintings 

in the world, 
without borders 

and without a 
passport, as life 

and art should be”





























A inquietação 
artística, o domínio 

de uma técnica 
única e singular e a 
atuação expressiva 

na ampliação do 
movimento artístico 

fazem de Cristina 
Cavalcante uma artísta 

plástica ímpar.

The artist restlessness, 
the mastery of an 
unique and singular 
technique and the 
expressive acting to 
increase the artistic 
moviment make 
Cristina Cavalcante a 
plastic artist like no 
other.



























Suas obras 
retratam sua 

personalidade 
cosmopolita 

e audaciosa  e 
refletem suas 

inspirações 
alquimistas.

Your work 
retract her 

audacious and 
cosmopolitan 

personality 
and reflects 

your alquimists 
inspirations.








































