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Oi para você que curte artes visuais!
Bem-vind@ às páginas da

primeira edição da LocomoZine! 

Esta é uma revista criada pelos artistas
do espaço de criação Casa Locomotiva. 

A LocomoZine surgiu para valorizar e divulgar as 
obras dos artistas da comunidade

da Casa Locomotiva, mostrando seus olhares e 
suas expressões por meio das

mais variadas técnicas artísticas.

Todas as produções são fruto de muito
esforço, dedicação, carinho e amor pelas artes.

Os artistas desta revista frequentam o nosso 
ateliê, o café, nossos eventos artísticos e 

culturais, e também acompanham
a gente no espaço virtual, nas redes sociais

e na Comunidade do nosso site.

As técnicas que você vai conferir aqui
são bem variadas: desenhos manuais, ilustração 

digital, fotografia analógica e digital, pintura 
tradicional, colagem e muito mais.

É com grande orgulho que apresentamos
este compilado de ideias,

projetos e produções de grandes artistas.



A Casa Locomotiva é um espaço de criação 
artística e cultural que respeita todo 
artista e seu processo individual.

Um espaço democrático e de liberdade 
de expressão em todas as suas formas. 
Consideramos a arte e a cultura caminhos para 
o desenvolvimento pessoal e expressão, além 
de serem importantes instrumentos
de conexão e socialização.

Na Casa rolam cursos, oficinas, eventos 
culturais, encontros, muita conversa
e boas risadas também.

A ideia é te ajudar a traçar um caminho para 
que você encontre a sua própria forma de 
expressão no universo das artes.

A possibilidade de viver a experiência 
em ateliê com outros artistas, estudar, 
praticar, pensar projetos pessoais
ou em conjunto, potencializa
o aprendizado e aumenta ainda mais
as chances de aprimoramento.

E cada cantinho da Casa é inspirador! 

O ateliê onde tudo acontece, o café onde 
fazemos as pausas para comer alguma coisa 
gostosa e relaxar, a sala com puffs e sofás 
para curtir os quadros, o nosso corredor 
cheio de plantas, o muro com tags, lambes e 
grafittis de vários artistas que já passam 
por lá e uma baita vista para o pôr do Sol.

E você, já conhece a Casa Locomotiva?

E O QUE É A
CASA LOCOMOTIVA?



Acreditamos que para o artista evoluir sua 
produção e expressão, o espaço deve proporcionar 
alguns pontos essenciais: 

A troca
O artista não pode viver trancado
na própria caverna, se alimentando
apenas de suas referências. 
Aqui é o espaço de troca, de convivência entre as 
pessoas, onde elas compartilham suas técnicas, 
apresentam seus trabalhos e dividem suas 
inspirações. Tudo para arejar os pensamentos e 
potencializar a criatividade.

A prática
É a hora de aprender e desenvolver novas maneiras 
de criar e produzir. 
O ateliê é esse laboratório, onde se pode 
experimentar novas formas de se expressar. 
Investigar técnicas, materiais diferentes e 
impressões alternativas.
A prática é o combustível para aprimorar
seu trabalho.

Os projetos
São os resultados, aquele momento em que a 
produção é materializada em uma obra original, 
expondo a visão do artista para o mundo.
Exposições, trabalhos profissionais, projetos 
culturais, tatuagens, publicações,
instalações ou esculturas.
E a cada projeto finalizado, outros caminhos se 
abrem e novas possibilidades aparecem.

O ARTISTA
E A COMUNIDADE

Para que o contato com a prática artística 
chegue ao maior número de pessoas, a Casa 

também conta com uma  Comunidade Virtual de 
Artistas no nosso site:

www.casalocomotiva.com.br/comunidade

É uma rede onde você pode postar referências, 
seus trabalhos em andamento, ideias, 

inspirações e programações culturais.
Você consegue acompanhar o que os artistas 

compartilham e também pode
criar suas próprias postagens.

Um espaço para todos!
Artistas e apreciadores de arte!

Venha fazer parte dessa comunidade!

Acompanhe também pelas redes sociais:

@CasaLocomotiva 



Ocean City.2020.
Brancalion (Branca!)

instagram.com/mauricio.brancalion



nro 05 (Série Monotipias)
Luciana Amorim
instagram.com/luciana.amorim.amaral



Pesadelo
Eliseo Raul Alvarez (ERA)
instagram.com/eliseogringo

Angústia  3
Adriana Prado

instagram.com/adri.prado



L.S.D in trip to the mall
Nathalia Zanoni

instagram.com/nichi_art

Tempos da peste
Helena Carpenter
instagram.com/helenacarpenterr



Hoje eu acordei com medo
Dani Chinellato

instagram.com/danichinellato



Terceira Visão
Daniel Skupien: Skupien XX
instagram.com/Skupien_xx

Black Sombra
Daniel Skupien: Skupien XX
instagram.com/Skupien_xx



Astronauta
Gota.a
instagram.com/gota.a_/



Musa
Bea Takei 
Instagram.com/meetsue 



Skater Mikey
Victor Pacheco

instagram.com/pache.pacheco

Angústia 
Adriana Prado
instagram.com/adri.prado



SrCatioro e seus comparsas
Douglas Ribeiro
behance.net/douglasribeiro



Eu não tenho um barco, disse a árvore.
Eliane Fraulob
behance.net/elianefraulob



Ciclista 
Bia Betancourt
www.biabetan.com Contrastes

Milena Gomes - www.instagram.com/milenaagomess

Galaxy n.11
Bea Takei 

Instagram.com/meetsue 



Dead inside
Paulo Vitor
instagram.com/calango.art

Sonhonauta
Shun Izumi

www.sonhonauta.com.br



Cerrado Tropical 
Aislannder Kenisson
instagram.com/sandaliafurada

Solitude de Quarentena
Barbara Carrizo

 instagram.com/ba_carrizo



Farol
Gabriel Kinda
instagram.com/gabriel.kinda

A vida encontra um jeito de viver
Fausto Oliver

instagram.com/fausto_rabiscos



Lost (The Alien)
Felipe Vitti

instagram.com/fvitti



Toureg
Eliseo Raul Alvarez (ERA)
instagram.com/eliseogringo

Acorda
Giulia Ferrari D’Angelo

instagram.com/giux_jilo



Sex Toys
Fralvez
instagram.com/fralvez

Encare seus medos
Gi Favetta

giovannafavetta.com.br



Dissonance
Gabi Maria
behance.net/gabimaria 

Mais um dia, menos um dia 1
Daniel Miyazato 

instagram.com/d_miyazato 



Infância
Giulia Ferrari D’Angelo
instagram.com/giux_jilo

Sonho Meruri
Leo Macedonio

leomacedonio.com



O Encanto
Eduardo Duarte
instagram.com/duinart



vamos todos morrer por causa do coronga
Luís Choi

www.behance.net/luchoi79

Vida & Morte
Fausto Oliver
instagram.com/fausto_rabiscos



Arara
Lilian Hirschel

Mulher de Ícaro
Israel Cruz
instagram.com/pheitoriaizha



Sítio
Leo Macedonio
leomacedonio.com

Sem título
Luno

instagram.com/artes_de_luno



haja cu
Camila Felix + Carlos Paboudjian 
instagram.com/peganomeuconteudo 

Rosas Verdes
Julia Maryam

instagram.com/artmaryamn



Naufrágio
Kim Loeb
instagram.com/kimloeb 



Vagalume
Leiga
leiga.me



Grandes Janelas
Julia Maryam

instagram.com/artmaryamn

Aqui Isolamento Social Sempre Existiu 2
Leonardo Mareco 
instagram.com/marecoleo



Ifód
Leonardo Mareco 
instagram.com/marecoleo

O(s) Beijo(s)
Victor Pacheco

instagram.com/pache.pacheco



Flutuação
Mari Del Monte

instagram.com/mari.delmonte

i can see u
noelodran
instagram.com/noelodran



Sem nome
Luno
instagram.com/artes_de_luno

Anoitecer no Centro
Gabriel Kinda

instagram.com/gabriel.kinda



Ipê amarelo
Mari Del Monte

instagram.com/mari.delmonte



constipação01
Breno Ferreira
instagram.com/bobotripi

P L E N A
Mariana Andrade

instagram.com/iriseditora



Coração confortável, enquanto a saudade vem sutilmente tocar ele
Matheus Dias
instagram.com/matheusdias.o/

Correria SP
Mauricio Brancalion (Branca!)

instagram.com/mauricio.brancalion



Diálogo Dimensional
Benson Chin

instagram.com/benson.chin



Vista
Vitor Beira
instagram.com/vitorbeiraf

It is hard to make friends on earth
Nathalia Zanoni

instagram.com/nichi_art



rrrroque
Benson Chin

instagram.com/benson.chin



Contrastes | Fotografia Analógica
Milena Gomes
instagram.com/milenaagomess

Sem título
Max Bedouret



Liberdade para RespirAr
Neide Riyoko Ueta



nro 08 (Série Monotipias)
Luciana Amorim
instagram.com/luciana.amorim.amaral



sem título
Paula Souza
instagram.com/yo_paulitas

Sonhonauta 02
Shun Izumi

instagram.com/shun_izumi



Essência de tigre
Xmaster
wesleyxmaster.com

mar e rio
Paulo Vitor
instagram.com/calango.art



pETs
Gota.a
instagram.com/gota.a_/



In Bloom
Pedro da Silva Pereira
behance.net/pedrosp

Japão-Liberdade
Yasmin Lima

instagram.com/utopiapaulistana/



Adventure friends
Romulo Caballero
behance.net/rcaballero



Gaveta de Retratos
Gota.a

instagram.com/gota.a_/



Divindade 
Sybil Chereguim Bueno
instagram.com/sychereguim

maus tratos
Breno Ferreira

instagram.com/bobotripi



Fruto
Sergio Spadari
instagram.com/sergiospadari19

À margem do que possa parecer
Renoir Santos

instagram.com/renoirsantos



SOME DAYS
Thiago Batista
instagram.com/thiago_r_batista

Fogo em 18 movimentos
Vitor Zanini

vimeo.com/vitorzanini



She is gone
Victor Camiza
instagram.com/whoiscamiza 



Confinamento
Bárbara Gabriela

Instagram.com/barbara_gds

Coffeeshop.2020.
Brancalion (Branca!)
instagram.com/mauricio.brancalion



Vermelho
Mari Del Monte
instagram.com/mari.delmonte

maratona
Rachel Lion

instagram.com/justrachdraws



Gato
Sergio Spadari

instagram.com/sergiospadari19

s/ título
Guilherme Silva






