
 
 
 

MASSA BRANCA LANÇA COLEÇÃO COM O ARTISTA PLÁSTICO ALEX 
CERVENY NA PRÓXIMA ABUP 

 

A Massa Branca, marca contemporânea que tem a arte como protagonista, 

após 5 coleções com artistas renomados, lança sua 6a coleção em parceria 

com o artista plástico Alex Cerveny na próxima feira ABUP, como 

participante do Projeto Célula. 

 

A nova coleção é assinada pelo artista plástico Alex Cerveny cujo 

apuro técnico é um denominador comum em suas obras. Alex tem um vasto 

curriculum, dentre suas exposições nos últimos anos, destacam-se: 21a 

Bienal Internacional de São Paulo (1991); Panorama da Arte 

Brasileira (Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1995); Desenhos de 

Ilustração (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2005Homo Ludens (Galeria 

Luisa Strina, São Paulo, 2016); e Os Muitos em Um (Instituto Tomie 

Ohtake, São Paulo, 2016). Em 2019, realizou uma retrospectiva de sua obra 

gráfica no Museu Lasar Segall e na Galeria Casa Triângulo e a 

exposição Nous Les Arbres na Fundação Cartier, que adquiriu as obras 

lá expostas para a Coleção Cartier. Além de muitas outras em importantes 

museus e galerias do mercado internacional. 

Alex não se prende a uma única técnica ou matéria,  estão presentes 

em sua obra, desenhos, esculturas, pinturas, bordados, colagens, 

cerâmicas, fotografias e gravuras. O tema desta coleção é “Os 4 

elementos e o homem” para uma linha de cerâmica e de vidro com as 

imagens e histórias que gosta de contar. Como resumiu o artista. “Eu me 

sinto mais um escritor que escreve imagens.”  

 



 

 

 

 

Sobre as peças da Massa Branca 

 

São objetos para mesa com design de artistas e profissionais da 

economia criativa que de uma forma simples e atual leva a arte para o dia a 

dia das pessoas. Silvia Finotti, idealizadora da marca, faz a curadoria dos 

artistas e o desenvolvimento dos produtos. O design de cada coleção é 

desenvolvido pelos artistas que trazem suas inspirações e áreas de atuação 

para as peças. Faz parte do DNA da marca contar as historias dos artistas 

convidados através de suas peças desenvolvidas com exclusividade.   

A coleção de estreia da marca levou a assinatura do artista plástico 

Celso Orsini, a linha de pratos traz os fragmentos geométricos e tons de 

cores muito presentes em sua pintura. A segunda coleção é assinada pelo 

arquiteto L. Fernando Rocco e traz linhas de um desenho cartesiano para 

os pratos. Trouxeram as "figuras" para a terceira coleção, e ninguém 

melhor do que o artista plástico Sergio Niculitcheff para reproduzir os 



temas da sua pintura nas peças, na qual a volumetria é impressionante! 

André Poppovic, arquiteto e designer, assina a quarta coleção, uma linha 

de café da manhã inspirada na família tipográfica “Linotype Didot”, muito 

presente em sua trajetória profissional. Para a 5ª coleção, Joana Stickel, 

artista plástica,  mostra seu trabalho escultórico através de vasos e pratos, 

assim como a precisão e delicadeza de seus desenhos na transparência de 

taças variadas com o tema “Insetos da sorte”. 
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