


Bruno Barbi (1978), natural de Toulouse na França, é radicado em Florianópolis desde a infância. Formado em 

Arquitetura e Urbanismo pela Unisul em 2005, vem desde 2011 atuando na área de Artes Visuais através de trabalhos com 

desenho e pintura. Suas obras, essencialmente figurativas, apresentam diferentes retratos de personagens que remetem a 

cultura negra. Participa de exposições individuais e coletivas desde o ano de 2013. Em 2015 realizou em parceria com a 

artista Isabela Teixeira uma grande mostra no Centro Integrado de Cultura de Florianópolis - Espaço Lindolf Bell, 

intitulada “Entre o Abstrato e o Retrato” que reuniu 16 obras da série “Retrato de preto em branco”. Tem participado 

ativamente de diferentes mostras e feiras de arte, entre elas a Mostra Casa Cor e a Feira de Arte de Florianópolis. Em 2015 

passou a fazer parte do Programa de Artistas da Lugar Específico. 



Série Retrato de Preto em Branco 



Mulher do Morro, 2015 

125x125 cm | acrílica sobre tela 

 



A criança, 2015 

125x125 cm | acrílica sobre tela  



O gravata, 2015 

125x125 cm | acrílica sobre tela 

 



Black Power, 2015 

125x125cm | acrílica sobre tela 



“Em seus quadros, Barbi apresenta negros retratados na cor branca e tons pastéis em momentos do cotidiano. 

Nos desenhos figuram olhares e fortes expressões como um enfrentamento, sem perder a doçura.” 

 

Marciano Diogo, “Mistura Criativa”. Notícias do Dia, 7 de abril de 2015 

 

 



Parte de mim, 2015 

55x55 cm | acrílica sobre tela 



Seduz, 2015 

55x55 cm | acrílica sobre tela 

 



Série Negritude 



O menino chorando, 2014 

40x40 cm | acrílica sobre tela 

 



A ceramista, 2014 

130x130 cm | acrílica sobre tela 



O preto velho, 2014 

70x100 cm| acrílica sobre tela 



“A nova fase do artista e arquiteto Bruno Barbi não rompe a tradição do seu traço marcante e exato ao retratar 

a negritude em seus mais diversos aspectos. Sua obra é reconhecida pelos olhares realistas e incisivos explorados 

com imensa profundidade e verdade.” 

 

Beatriz Barbi, “Encontro de diferenças”. Diário Catarinense, 18 de abril 2015  

 

 



A Angolana, 2014 

140x180 cm| acrílica sobre tela 



Negro Olhares, 2014 

50x60 cm| acrílica sobre tela 



Vento de maio, 2014 

40x53 cm | acrílica sobre tela 



Série Primeira República 



Rainha de maio, 2013 

40x53 cm | fine art 



A negra, 2013 

20x30 cm | fine art 



A igualdade, 2013 

40x35 cm | fine art 



O morro, 2013 

30x45 cm| fine art 



A Governanta, 2013 

25x50 cm| fine art 



O Samba, 2013 

120x80 cm| fine art 



Série Vetores 



Ana, 2008 

42x29,7 cm| fine art 



Juliana, 2008 

42x29,7 cm |fine art 



Fábio, 2008 

42x29,7 cm| fine art 



Isabela,  2008 

42x29,7 cm| fine art 



"Há quatro anos, o então arquiteto Bruno Barbi, aos 32 anos, teve um problema de saúde grave. Passou 

quase dois meses internado no hospital. Enquanto esperava na cama a recuperação, retomou o contato com 

um dos passatempos da infância: desenhar rostos. Não parou mais. Hoje cercado de quadros, o artista 

plástico revela que foi a experiência que redirecionou sua vida" 

 

Thiago Santaella, “Do método Cartesiano para o plano livre”. Diário Catarinense, 7 de agosto 2015 



Street Art 



O preto velho, 2015 

Centro - Florianópolis, SC 



A prece, 2014 

Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis, SC 



Abraço, 2014 

Pantanal - Florianópolis, SC 



Batalha de MC, 2014 

Trindade - Florianópolis, SC 



Produtos Licenciados e Encomendas 



Almofadas - Coleção CM Gallery 

www.cmgallery.com.br 

 



Almofadas - Coleção CM Gallery 

www.cmgallery.com.br 

 



Joias - Coleção Ana Terra Store 

www.anaterrastore.com 



Joias - Coleção Ana Terra Store 

www.anaterrastore.com 



ECObag - Coleção Bruno Barbi 



ECObag - Coleção Bruno Barbi 



Encomenda 



Encomenda 



www.brunobarbi.com 

 

 

 

Representação: 

 

www.lugarespecifico.com 

contatolugarespecifico@gmail.com 

 

+ 55 48 9656-6999 

Florianópolis | Brasil 

 

+ 55 11 95445-2665 

São Paulo | Brasil 
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