
Isabella Tonão



Isabella Tonão, nasceu em São Paulo em 1995, sua arte  transparece memórias e
dilemas dos nossos dias atuais com uma visão positiva e alegre.

Enquanto muitos artistas buscam impactar o publico com elementos negativos, ela opta
por ver pontos de esperança e mudanças positivas em dilemas que vivemos atualmente. 

Em suas peças mistura um pouco do movimento abstracionista e da arte urbana. Entre
suas principais referências estão Jackson Pollock, Tahlia Stanton,  Monet, Apollo Tores
e Eduardo Kobra.
 
Formou-se em Administração e Marketing no ano de 2016 na Escola Superior de
Propaganda e Marketing. Trabalhou em marketing e experiência do cliente dentro do
mercado farmacêutico e financeiro.

Em 2021 seguiu seu sonho de se tornar artista em tempo integral e montou seu ateliê.
Como artista autodidata se apaixonou pela arte com 2 anos de idade quando sua mãe a
levou em uma exposição do Monet no Masp em São Paulo. 



 

Exposições :
Exposição coletiva na Galeria Affresco
2°EXPO SALA CELLO- 2021
 
26 de Outubro - 15 de Novembro

Exposição coletiva tridimensional, com o objetivo de oferecer
visibilidade a artistas independentes.



 

Sem título

Dimensões:
Largura 90cm
Altura 60 cm 
Não disponível
Ano 2022

Essa obra foi uma encomenda especial para o colecionador
Alex Macedo. 

A arte traduz uma versão distorcida do que seria um mapa
mundi. Retrata a globalização que vivemos no último século,
trazendo uma reflexão a forma como vemos o mundo
conforme nosso ponto de vista. 



 

Stop
 

Tinta acrílica e caneta permanente sobre tela
Dimensões: 

Largura 32,5 cm
Altura 42,5 cm

Profundidade: 2 cm
Ano 2021

Moldura preta
 

Disponível para venda :R$ 500,00
 

Essa arte transmite uma mensagem forte de gentileza e amor. No momento difícil
em que passou em um ano pós pandemia. 

Não importa onde, todos passamos por muitas perdas de pessoas queridas,
sonhos e realizações que foram reprimidos e perdidos nesse tempo que ficamos

“parados”. 
 

Sua principal mensagem é " vamos ser mais gentis".



 

Galáxia
Tinta acrílica sobre tela
Ano: 2021
Dimensões:
Profundidade:4,5cm
Largura: 120cm
Altura : 90cm

Disponível para venda :R$ 750,00

Inspirada no por do sol de inverno e nas
milhares de partículas que temos atualmente
de lixo espacial na órbita da terra.
A artista leva atenção do público ao consumo e
produção desenfreada que gera esse lixo, até
mesmo na órbita da terra. Esses resíduos  são
gerados através de testes de equipamentos, e
satélites na órbita terrestre.



 

O Astronauta
 

Tinta acrílica e caneta permanente sobre tela
Ano: 2021

Dimensões:
Largura: 50cm
Altura : 80cm

 
Não disponível

 
Inspirada no atual dilema de preservação do meio ambiente do nosso planeta

e os contínuos estudos que são realizados para torna Marte um planeta
habitável. 

 
A peça mostra o reflexo da visão de um astronauta que observa o crescimento

de uma planta em Marte.
 
 
 
 
 



 

Mergulho
Dimensões:
Altura 1,20 m
Largura 1 m
Ano 2021

Disponível para venda: R$750,00
 
Tinta acrílica sobre tela
Moldura canaleta preta

Sua inspiração foi transparecer o quanto o mar é magnifico, cheio de
ecossistemas que são muito frágeis.
 
A escolha das cores foi intencional para retratar a sensação de um mergulho e se
tem a percepção de que a água tem tonalidades e cores totalmente diferentes.  
A fauna e a flora é retratada com tamanhos irreais para trazer diferentes
perspectivas. O mergulhador na arte é propositalmente pequeno para nos lembrar
que somos minúsculos frente essa imensidão que são os oceanos.



 

Selvas
 

Tinta acrílica e caneta permanente sobre tela 
Dimensões:

Altura: 80cm
Largura: 50 cm 

Moldura filete de madeira
 

Disponível para venda :R$ 600,00
 

Nas cores base a artista traz uma percepção de sol (amarelo), água (azul) e
vegetação (verde). Ao criar a base deixou que essas cores se fundissem

propositalmente para que tenha essa lembrança da "chuva".
 

A referência foi a água da chuva que escorre pela vegetação e se sente no ar, nas
folhas,  se mistura na terra dos lagos e rios. 

 
 Inspirada pelo dilema, na escolha do movimento das cidades ou calmaria da

natureza. Nessa  proposta temos uma criança apoiada no guarda- corpo da ponte
pensando e admirando.

 
 
 



 

Dirigível
Tinta acrílica e caneta permanente sobre tela 
Dimensões:
Altura: 50cm
Largura: 50 cm 
Ano 2021

Disponível para venda :R$ 450,00

 Inspirada no céu, trouxe  uma composição menos convencional. O
dirigível é uma lembrança de infância da artista, que de domingo
passava na região da casa dela.
 



 

Azul e verde
 

Tinta acrílica sobre mdf 
Ano: 2021

Dimensões: 
Largura  52cm

Altura 52 cm
Moldura  branca

 
Disponível para venda :R$ 550,00

 
A paleta de cores dessa arte foi criada em conjunto com uma

seguidora do instagram da artista.  
 
 
 



 

Pontos de luz
Tinta acrílica sobre tela
Ano: 2021
Dimensões: 
Largura 80 cm
Altura 100cm
Profundidade:4,5cm

Disponível para venda :R$ 520,00

 



 

Just Breath
 

Tinta acrílica sobre tela
Ano: 2021

Dimensões: 
Largura  50 cm

Altura 70  cm
Profundidade: 2 cm

 
Moldura preta

 
Disponível para venda :R$ 500,00

 
Peça que faz parte de um série de  quadros retratando o pulmão, que a artista criou

durante o período da pandemia  do COVID 19.  A inspiração é retratar o principal
órgão afetado pela doença que causou tantas mudanças na humanidade.

 
 
 
 



 

Bag
Tinta acrílica sobre couro
Ano: 2022

Pedido para coleção pessoal de Amanda Halbe

 



 

Contato:

E-mail: isabellatonao.arte@gmail.com
Instagram: @bellissima_arte
Site: www.isabellatonao.com
Telefone: (11) 97542-3558

 

Formas de pagamento:
- PIX
- Boleto Bancário
- Cartões de crédito e débito

Transporte para todo o Brasil, sob consulta.
-


