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Criando ESPAÇOS e CONEXÕES 

Assessoria de Carreira e Venda de Arte. 
 
 

CURRÍCULO 

Kátia Canton 

 

EXPOSICÕES COLETIVAS E RESIDÊNCIAS 

 

 2008: residência na Universidade de Tumkur, na Índia, em 2008, 

departamento de Arquitetura, com exposição de aquarelas individuais e 

painel coletivo realizado em oficina com crianças locais sobre ”Sonhos 

de um Mundo Melhor”. 

 2009: exposição coletiva “Eros/Heroes”, fotografias, Atelier 

Colangelo/Ki Gallery, Turim, Itália. 

 2009: exposição “ERA UMA VEZ...Arte Conta Histórias do 

Mundo”, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. 

 2009: exposição “ERA UMA VEZ...Arte Conta Histórias do 

Mundo”, Centro Dragão do Mar, Fortaleza, Ceará. 

 2011: exposição “Era uma Vez Andersen”, Biblioteca Hans 

Christian Andersen, São Paulo SP> 

 2011: exposição de esculturas de arte pública sob o tema 

“Rozprávka” (contos de fadas) com a obra "Fairy Tale, Polska", em 

parque ao redor de resort, na cidade de Liptov, Eslováquia. Exposição 

de pinturas, desenhos e colagens na galeria local com obras feitas por 



crianças a partir de oficinas como tema “o que são contos de fadas para 

mim, hoje”. 

 2011: projeto Oxigênio, instalação da obra interativa “Pote de 

Desejos”, no Parque Buenos Aires, em coletiva sob curadoria de Dácio 

Bicudo, São Paulo. 

 2012: Projeto Oxigênio III, com a instalação de arte pública no 

Parque Buenos Aires intitulada "Rapunzel", São Paulo. 

 2013: artista convidada para a 10-edição da residência e 

exposição "European Artists", em Werden-Essen, na Alemanha. 

Exposição coletiva de artistas participantes em Essen com publicação 

de catálogo contendo fotos e pinturas baseadas nos contos de fadas. 

 2014: SP Arte Brasília: série de pinturas “Contos de Fadas”, 

estande Paralelo Galeria, Brasília. 

 2014: coordenação e participação na criação da obra, uma grande 

pintura de autoria coletiva, com jovens da ONG Vida Jovem, São Paulo. 

 2014: SP Foto, série “Contos de Fadas Eróticos”, estande 

Paralelo Galeria, São Paulo. 

 2015: exposição com desenhos e instalações no Castelo Sacrow, 

em Postdam, Alemanha. Curadoria de Tereza de Arruda. 

 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 

 

 2012/2013: exposição comemorativa, “Era uma vez irmãos 

Grimm”, Biblioteca Hans Christian Andersen, São Paulo. 

 2014: “Poema à vista”, projeto de arte pública, com 90 poemas 

visuais colocados em lugares públicos da cidade de São Paulo, SP. 

 2015: exposição “Ontem”, Paralelo Galeria, São Paulo, curadoria 

de Eliane Dias de Castro. 

 2015: exposição “Bosque da Princesa”, Museu de Arte de 

Joinville, Santa Catarina. Curadoria de Tereza de Arruda. 

 2015: exposição da série fotográfica 



 

ACERVO E PRÊMIOS 

 

Têm obras em coleções privadas e espaços públicos na Itália, Eslováquia e em 

várias cidades do Brasil. Como escritora e ilustradora conquistou vários 

prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti, por três vezes (1998, 2005, 2007), o 

Prêmio Malba Tahan, por duas vezes, entre outros. Seu primeiro livro, “The 

fairy tale revisited” escrito e publicado em inglês, pela Peter Lang Publishers, 

em 1994 e 1996, recebeu a MENÇÃO “Contemporary authors” pela Gale 

Research Institute, do Michigan, EUA. Recentemente, lançou Fabriqueta de 

Ideias, com seus textos e ilustrações, pela Companhia das Letras, 

comemorando vinte anos de carreira na área. 

 

Fonte: http://www.andrearehder.com.br/artistas/katia-canton 

 

 


