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ALCEU BETT

Alceu Bet t  já  hav ia  es tabe lec ido  sua  reputação
de ar t i s ta  importante  e  inovador  quando dec ide
mergu lhar  no  mundo da  p intura  em 2019.
Durante  toda  sua  carre i ra ,  como fotógra fo  de
espetácu los  e  suas  produções  c inematográ f i cas
exp lorou o  uso  de  cores ,  se ja  na  compos ição
fotográ f i ca  ou  na  d i reção de  ar te ,  com o  uso
a largado de  mater ia i s  d iversos  na  produção
audiov isua l .  Manteve  extensas  anotações  sobre
seu t raba lho ,  seus  desenhos  e  croqu is .  Em Bet t ,
todo este  deta lhamento  e  prec isão  pode ser
v is to  nos  f i lmes  que d i r ig iu ,  “As  Mortes  de
Lucana”  e  “O Aquár io  de  Ant ígona”  ambos
met icu losamente  idea l i zados  com uma d i reção
de ar te
e fotogra f ia  impecáve is ,  com domín io  das  cores  e  toque
gráf i co  per fe i tamente  equ i l ibrados ,  a lém de vasto
mater ia l  fo tográ f i co  para  Companhias  de  ba l le t  e  teatro
d iversas  reg iões  do  p laneta .  Sua  ar te  evoca  mundos
fantást i cos  que desaf iam a  lóg ica  da  rea l idade ,  mas
encantam e  conv idam o  espectador  a  uma ace i tação
d iver t ida  do  i r rea l ,  se ja  em seus  f i lmes ,  fo togra f ias  e
p inturas .

Ar t i s ta  V isua l  e  C ineasta ,  in ic ia  sua  carre i ra
como  fotógra fo   ao  desenvo lver  o  pro je to   “Os
exc lu ídos”   com a  An is t ia  In ternac iona l  e  Centro  de
Defesa  dos  D i re i tos  Humanos ,  resu l tando em uma
expos ição  Fotográ f i ca  e  campanha destas
inst i tu ições .Expõe seus  t raba lhos  de  ar t i s ta  v i sua l  em
vár ias  ga ler ias  de  ar te ,  mostras  co le t i vas  e  ind iv idua is
na  Europa ,  após  ser  conv idado para  a   “B iena l
In ternac iona l  de  Fotogra f ia ”   com a
Expos ição   “Havana”   em 1998.Também atua  como
diretor  e  rote i r i s ta  dos  f i lmes   “As  Mortes  de
Lucana”   2012 e   “  O  Aquár io  de  Ant ígona”   2016 ex ib ido
em vár ios  fes t i va is  in ternac iona is  de
C inema.Atua lmente  a lém de curador  em F ine  Ar t ,
desenvo lve  como Di retor  Execut i vo  os  Fest i va is
In ternac iona is  de  C inema Shortcutz  e  Jo inv i l le
In ternat iona l  Short  F i lm Fest i va l .   Formado
em  Fotogra f ia  C inematográ f i ca   pe la   Escue la
Internac iona l  de  C ine  y  te lev is ion  -  San  Anton io  de  Los
Banos  –  Cuba .  1997 .   Espec ia l i zação em  Di reção de
Cinema e  TV  pe la  Un ivers idade Moderna  de  L isboa ,
2004.

            ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

Alceu Bett had already established his reputation as an
important and innovative artist when he decided to dive into the
world of painting in 2019. Throughout his career, as a spectacle
photographer and his cinematographic productions he explored
the use of colors, whether in photographic composition or in art
direction. , with the widespread use of diverse materials in
audiovisual production. He kept extensive notes on his work,
drawings and sketches. In Bett, all this detail and precision can be
seen in the films he directed, “The Deaths of Lucana” and “The
Aquarium of Antigone” both meticulously designed with an art
directionand impeccable photography, with mastery of colors
and a perfectly balanced graphic touch, in addition to vast
photographic material for ballet and theater companies in
different regions of the planet. His art evokes fantastic worlds
that defy the logic of reality, but enchant and invite the viewer to
a fun acceptance of the unreal, whether in his films, photographs
and paintings.

V isua l  Ar t i s t  and F i lmmaker ,  he  began h is  career  as
a  photographer  by  deve lop ing  the  pro ject  “Os
exc luded”  w i th  Amnesty  In ternat iona l  and the
Center  for  the  Defense  o f  Human R ights ,  resu l t ing
in  a  Photograph ic  exh ib i t ion  and campaign  by  these
inst i tu t ions .  He  exh ib i ts  h is  works  as  a  v i sua l  ar t i s t
in  var ious  ar t ,  co l lec t i ve  and ind iv idua l  shows in
Europe ,  a f ter  be ing  inv i ted  to  the  “ In ternat iona l
Photography  B ienn ia l ”  w i th  the  “Havana”  Exh ib i t ion
in  1998 .  He  a lso  serves  as  d i rector  and
screenwr i ter  for  the  f i lms  “As  Mortes  de  Lucana”
2012 and “O Aquár io  de  Ant ígona ”2016 exh ib i ted
at  severa l  in ternat iona l  f i lm fes t i va ls .  Current l y ,  in
add i t ion  to  be ing  a  curator  in  F ine  Ar t ,  he  deve lops
the  Shortcutz  In ternat iona l  F i lm Fest i va ls  and
Jo inv i l le  In ternat iona l  Short  F i lm Fest i va l  as
Execut i ve  D i rector .  Graduated in  C inematograph ic
Photography  by  Escue la  In ternac iona l  de  C ine  y
te lev is ion  -  San  Anton io  de  Los  Banos  -  Cuba .  1997 .
Spec ia l i za t ion  in  F i lm and TV  D i rect ion  f rom
Univers idade Moderna  de  L isboa ,  2004 .



JOEL GEHLEN

 
A  produção de  A lceu  Bet t  como Ar t i s ta  V isua l  na  p intura
nos  remete  a  fase  in ic ia  do  cub ismo,  no  qua l  a  aparênc ia
do ob jeto  ret ra tado é  representado com uma sér ie  de
camadas .  Es ta  obras  re f le tem suas  v i vênc ias ,  memór ias
de in fânc ia ,  re ferênc ias  ao  best iár io  e  fo lc lore  bras i le i ro ,
rep letas  de  s ignos  e  cores ,  o  resgate  de   exper iênc ias  já
v i v idas ,  e  uma forma de  encarar  es te  novo mundo que se
apresenta  exp lorando novos  caminhos  e  poss ib i l idades .  

A  ded icação à  p intura  in tens i f i cou-  se  nos  ú l t imos  anos ,
a l ternando entre  seus  ensa ios  fo tográ f i cos ;  durante  o
per íodo in ic ia l  do  i so lamento ,  dev ido  a  pandemia  em
2019.  Neste  cenár io ,  acabou por  desenvo lver  suas
própr ias  t in tas ,  ins t rumentos  e  acessór ios ,  o  que o  fez
pesqu isar  in tensamente ,  recorrendo aos  amigos  ar t i s tas
mais  próx imos .  A  d i f i cu ldade em acessar  os  mater ia i s  e
ter  superado este  desaf io ,  acrescentou- lhe  um
di ferenc ia l  a  c r iação ,  na  construção da  própr ia  pa le ta
ind iv idua l .  

Em mui tas  p inturas  de  Bet t ,  mantém se  c laras  a
in f luênc ia  do  ideár io  “kand inskyano” ,  na  sua  ideo log ia  do
tratado teór ico  “Do esp i r i tua l  na  Ar te ”  de  1912 ,
separando entre  o  lado esquerdo da  p intura ,  que
representa  o  mundo mater ia l ,  e  o  lado d i re i to  que
representa  o  mundo esp i r i tua l .  “  O  mov imento  para
d i re i ta . . .dá  a  impressão de  uma v iagem de vo l ta  casa ,
para  a  esquerda  –  d i re to  para  o  mundo” .

 Quando estudante  no  Seminár io  Cató l i co  “Sagrado
Coração de  Jesus ”  na  pequena c idade de  Corupá ,  reg ião
do in ter ior  de  Santa  Catar ina ,  Bet t  encontrou o  ambiente
idea l  para  fazer  seus  avanços  e  pesqu isa  nas  ar tes ,
ded icando sua  a tenção à  mús ica ,  aos  t raba lhos  manua is
da  marcenar ia  e  pr inc ipa lmente  a  f i l a te l ia .  Na  vasta
co leção de  se los  dos  re l ig iosos  anc iões  e  grandes
inte lec tua is ,  aprendeu a  ar te  do  fo lc lore  bras i le i ro ,
es tampados  em seus  d íspares  temas  e  cores .  

Bet t  a f i rma ,  que  suas  cores  in tensas  não são  t i radas  de
sua  imag inação ,  mas  s im de  suas  lembranças  in tensas ,
em longas  tardes  na  b ib l io teca ,  v i s i tando mundos  de
cores  a t ravés  dos  se los .  A  adoção da  representação de
an imais  em seus  temas ,  também re f lexo  de  sua  des i lusão
ao mater ia l i smo,  remontam sua  exper ienc ia  no  cu idado
de pássaros  neste  per íodo ,  quando t ra tador  de  um
grande v i ve i ro  de  pássaros  raros ,
cu idadosamente  constru ído  por  décadas  para  v i s i tação
do públ i co  no  Seminár io  de  Corupá .  Avestruzes ,  pavões ,
araras  azu is ,  sa í ras ,  tucanos ,  ga l inhas  de  ango la ,  bem-te-
v i s . . .e ra  cons iderado um dos  mais  importante  do  Bras i l
neste  per íodo entre  1975 a  1990 ,  por  sua  d ivers idade e
quant idade de  aves .  

A  amizade e  admiração que mantém com o  ar t i s ta
R icardo Ko lb ,  in f luênc ia  Bet t  na  s impl i f i cação de  seu
est i lo ,  e  a  usar  cores  não natura l i s tas .  Outros  ar t i s tas
contemporâneos  seus ,  de  seu c í rcu lo  rest r i to  de
amizades  como Moa ,  Lu iz  Car los  Brugnera ,  e    Joe l  Geh len
tem grande importânc ia  em seu desenvo lv imento  como
Pintor .

 
Alceu Bett's production as a Visual Artist in painting takes us
back to the early phase of cubism, in which the appearance of
the portrayed object is represented with a series of layers. These
works reflect their experiences, childhood memories, references
to the bestiary and Brazilian folklore, full of signs and colors, the
rescue of experiences already lived, and a way of facing this new
world that presents itself exploring new paths and possibilities.

The dedication to painting has intensified in recent years,
alternating between his photographic essays; during the initial
period of isolation, due to the pandemic in 2019. In this scenario,
he ended up developing his own paints, instruments and
accessories, which made him research intensively, using his
closest artist friends. The difficulty in accessing the materials and
having overcome this challenge, added a differential to creation,
in the construction of their own individual palette.

In many of Bett's paintings, the influence of “kandinskyano”
ideology, in its ideology of the theoretical treatise “Do spiritual na
Arte” of 1912, separating between the left side of the painting,
which represents the material world, and the right side which
represents the spiritual world. "The movement to the right ...
gives the impression of a journey back home, to the left - straight
to the world."

 As a student at the Catholic Seminary “Sagrado Coração de
Jesus” in the small town of Corupá, a region in the interior of
Santa Catarina, Bett found the ideal environment to make his
advances and research in the arts, dedicating his attention to
music, to the manual works of carpentry and mainly philately. In
the vast collection of stamps of religious elders and great
intellectuals, he learned the art of Brazilian folklore, stamped in
their different themes and colors.

Bett says that his intense colors are not taken from his
imagination, but from his intense memories, in long afternoons
in the library, visiting worlds of colors through stamps. The
adoption of animal representation in their themes, also a
reflection of their disillusionment with materialism, goes back to
their experience in bird care in this period, when keeping a large
aviary of rare birds, carefully built for decades for public visitation
at the Corupá Seminar. Ostriches, peacocks, blue macaws,
leaves, toucans, chickens from Angola, well-te-vis ... it was
considered one of the most important in Brazil in this period
between 1975 to 1990, due to its diversity and quantity of birds.

The  f r iendsh ip  and admirat ion  he  mainta ins  w i th
the  ar t i s t  R icardo Ko lb ,  in f luence  Bet t  in  s impl i f y ing
h is  s ty le ,  and us ing  co lors  not  natura l i s ts .  Other
contemporary  ar t i s ts  o f  yours ,  f rom your  rest r i c ted
c i rc le  o f  f r iends  such as  Moa ,  Lu iz  Car los  Brugnera ,
and Joe l  Geh len  are  o f  great  importance  in  your
deve lopment  as  a  Pa inter .



Casa dos  Pescadores  /   F isherman 's  House  
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



COMPOSIÇÃO DRAMÁTICA

A composição dramática
e cores  fortes  a
dist inguem da maior
parte  das  obras  do
período,  um simbol ismo
latente em suas obras,
Bett  busca a
simpl i f icação da forma,
em objetos  e
personagens,  com
apl icação de corres  v ivas,
toscamente modelados.

Casa dos  Pescadores  /   F isherman 's  House
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic

EMPASTAMENTO

Bett  apl ica  a  t inta  em
camadas grossas,  sem
anal isar  a  superf íc ie .
Suas pinceladas,  em
geral  v is íveis  a  olho nu,
são part icularmente
evidentes  nos  objetos  da
cena.  Em vez  de
desenhar,  por  vezes  Bett
cr ia  suas  formas a  part ir
de camadas de
empastamento.

PLANOS 

Ao construir  seus personagens entrecortados e
est igmatizados em perspect ivas  mult idirecionais ,
rejeitando a  tendência  tradic ional ,  abandona qualquer
fonte de luz  em especial ,  Bett  rompe com as  convenções
na práxis  estabelecida.  A  distorção dos  personagens é
seu maior  legado,  estendendo os,  vagarosamente sobre
uma mesa de necrópsia.

ARQUITETURA DA COR

Cores  ácidas  e  luminosas  de
Bett  são enfat izadas por
seu est i lo  de desenho
extremamente expressivo e
suas pinceladas e
espatuladas v is íveis .  O uso
de uma paleta quase que
pessoal  de Bett ,  dá-se  pela
arquitetura e  fe it io  de suas
próprias  t intas.

DETALHES DA OBRA

DRAMATIC COMPOSITION

The dramatic  composit ion
and strong colors
dist inguish i t  from most  of
the works  of  the period,  a
latent  symbol ism in  his
works,  Bett  seeks the
simpl i f icat ion of  form,  in
objects  and characters ,
with the appl icat ion of
l ively ,  crudely  modeled
strokes.

PASTING

Bett  appl ies  the paint  in
thick layers ,  without
analyzing the surface.  His
brushstrokes,  usual ly
vis ible  to  the naked eye,
are part icular ly  evident
in  the objects  in  the
scene.  Instead of
drawing,  sometimes Bett
creates  his  shapes from
layers  of  past ing.

COLOR ARCHITECTURE

Bett 's  br ight ,  ac idic  colors
are emphasized by his
drawing style  extremely
expressive and their
strokes and spatulas
vis ible .  The use of  an
almost  personal  Bett
palette  is  due to  the
architecture and shape of
his  own paints .

By construct ing his  cut  and st igmatized characters  in
mult idirect ional  perspect ives,  re ject ing the tradit ional
trend,  abandoning any part icular  l ight  source,  Bett
breaks with conventions in  establ ished praxis .  The
distort ion of  the characters  is  his  greatest  legacy,
extending them,  s lowly  on a  necropsy table.



Maré Seca /   Dry  Sea
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



ESCOLA DE PARIS

Inf luenciado pela  Escola  de
Paris  em sua l iberdade de
est i los ,  Bett  adquir iu,  pouco
a pouco grande l iberdade no
uso de cores  intensas,
contornos arrojados e
sombras brutas.  Por  vezes,
encobre seu próprio  tema
para que a  cor  at inja  o  seu
mais  expressivo potencial ,
mantendo sua essência
representativa.

COR PÚRPURA

O uso da cor  é  essencial  à
composição equi l ibrada da
pintura.  Como é  t ípico do
art ista,  o  sujeito  da pintura se
apresenta no alto  da tela ,  sem
nenhuma referência  com o
real ,  posto no horizonte e  com
a perspect iva bastante
l imitada.  Não há um espaço
para o  olhar  do espectador
viajar ,  a  não ser  acreditar  na
dual idade do imaginário.

VOLUME E  PERSPECTIVA

Os volumes ut i l izados em sucessão de
planos,  as  camadas que abstraem
progressivamente a  imagem f inal ,
pinceladas e  espatuladas imprecisas,
com marcas  de apagamento sobre a
superf íc ie ,  obscurecem ainda mais  o
tema,  em uma epopeia  cromática no
intuito  de evitar  a  humanização pelo
observador.

DUALIDADE

Os mundos reais  e
imaginários  (secular  e
espir itual )  dos  personagens e
a v isão são separados de
forma dist inta.  De um lado,
as  cores  fortes  marcam o
esplendor  da v isão,  de outro
a falta  delas ,  representa a
simpl ic idade e  inação do
etéreo.

Maré Seca /   Dry  Sea
80 x  80cm
Oil  St ick  /  Técnica Mista

DETALHES DA OBRA

DUALITY

The real and imaginary worlds
(secular and spiritual) of characters
and vision are separate in different
ways. On the one hand, the colors
strong marks mark the splendor of
the vision, on the other hand the
lack of them, represents the
simpl ic ity  and inact ion of  the
ethereal .

PARIS SCHOOL

Influenced by the Paris
School on his freedom of
style, Bett gradually
acquired great freedom in
the use of colors
intense, bold outlines and
rough shadows. Sometimes
you cover up your own
theme so that color reaches
its most expressive
potential, maintaining its
representative
essence.

PURPLE COLOR

The use of color is essential to the
balanced composition of the
painting. As is typical of the
artist, the subject of the painting
appears at the top of the canvas,
with no reference to the real,
placed on the horizon and with
the perspective
quite  l imited.  There is  no
space for  the v iewer's  gaze
to travel ,  except  to  bel ieve
in the dual ity  of  the
imaginary.

VOLUME AND PERSPECTIVE

The volumes used in  succession of
plans,  the layers  that  progressively
abstract  the f inal  image,  inaccurate
brush strokes and spatulas,  with
erasure marks on the surface,
further  obscure the theme,  in  a
chromatic  epic  in  order  to  avoid
humanizat ion by the observer .



A FAZENDA /   The Farm
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



TRAÇOS
MULTIFACETADOS

O rosto do personagem é
toscamente modelado,
os  poucos detalhes  e
tons,  a lém de contorno
negro,  tornam esta
imagem ainda mais
prosaica.  Ousados
detalhes  em branco
fazem eco nas  obras  de
Bett ,  p inceladas
def init ivas,  ref letem a
as cores  de fundo.

ILUSÃO DE ÓTICA

Alceu Bett  usa intencionalmente uma abordagem
pictórica,  como é  possível  ver  neste  detalhe.
Pinta sobre t inta  ainda fresca e  deixa pinceladas
e marcas  rastreáveis  ao longo do percurso.
Usando uma paleta pol icromática  extensa,  os
planos opacos ajudam a unif icam a composição.
Todavia,  Bett  também está br incando com o
espectador.  Quando o  olho v iaja  pela  tela ,  o
fundo salta  para o  pr imeiro plano,  em vez  de
recuar  em profundidade,  permit indo visões
múlt iplas  do objeto retratado.

VOLUME 

Os volumes ut i l izados em
sucessão de planos,  as
camadas que abstraem
progressivamente a
imagem f inal ,  p inceladas e
espatuladas imprecisas,
com marcas  de
apagamento sobre a
superf íc ie ,  obscurecem
ainda mais  o  tema,  em
uma epopeia  cromática  no
intuito  de evitar  a
humanização pelo
observador.

UTOPIA

A abstração na obra de Bett  é  uma busca
dúbia  e  intensa;mesmo sentindo a
necessidade de representar  objetos
reconhecíveis  e  i lusões  de volume,  sua
paleta é  pol icromática e  não natural ista,
a  f im de desviar  a  atenção da estrutura da
própria  forma,  aviz inhando se  de um
modernismo utópico.

DETALHES DA OBRA

MULTIFACETED TRAITS

The character 's  face is
crudely  modeled,  the
few detai ls  and tones,
in  addit ion to  black
outl ine,  make this
image even more
prosaic .  Bold  white
detai ls  echo Bett 's
works,  def init ive
brushstrokes,
ref lect ing the
background colors .

UTOPIA

The abstract ion in  Bett 's  work is  a  dubious
and intense search;  even though he feels
the need to  represent  recognizable  objects
and i l lusions of  volume,  his  palette  is
polychromatic  and not  natural ist ic ,  in
order  to  divert  attention from the
structure of  the form itself ,  approaching a
utopian modernism.

VOLUME

The volumes used in
succession of  p lans,
the layers  that
progressively  abstract
the f inal  image,
inaccurate brush
strokes and spatulas,
with erasure marks on
the surface,  further
obscure the theme,  in
a chromatic  epic  in
order  to  avoid
humanizat ion by the
observer .

OPTICAL ILLUSION

Alceu Bett  intentional ly  uses  a  pictor ial
approach,  as  you can see in  this  detai l .  Pain
over  fresh paint  and leave traces  and
traceable  marks along the way.  Using an
extensive polychromatic  palette,  the opaqu
planes help  to  unify  the composit ion.
However,  Bett  is  a lso  playing with the v iewe
When the eye travels  across  the canvas,  the
background jumps to  the foreground,  instea
of  receding in  depth,  a l lowing for  mult iple
views of  the portrayed object .

A FAZENDA /   The Farm
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



MEMÓRIAS DO MAR /  MEMORIES  OF THE SEA
 75  x  8075 cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



NOÇÕES DE MAR

O art ista  subst itui  a  tradic ional
perspect iva por  múlt iplas ,  em
uma superf íc ie  em grande parte
plana com formas bi  ou
tr idimensionais  coexist indo de
diversas   maneiras.  De iníc io ,  a
composição parece estar
desnorteada,  mas Bett  fornece
pistas  de or ientação com
elementos como a lagosta em
mar púrpuro,  frações  de mar e
 um barco em chamas.   O
resultado é  uma tela  densa,  mas
sugest iva,  que convida a
invest igação.

A LAGOSTA AZUL 
EM MAR DE SANGUE

Bett  nos  apresenta uma obra
vigorosa,    f resca e  atual ,  mas em
sua experiência  como fotógrafo
prof iss ional  mais  de 3  décadas
dominou a  tradição pictórica.
Podemos observar  nos  detalhes
desta obra,  onde a  lagosta azul ,
inspira  se  de modernismo e  opta
por  atrair  o  olho do observador
para este  efeito  usando cores
invert idas.

MASCARAS AFRICANAS
 
A inf luência  c lara  de Bett
nos art istas  da Escola  de
Paris ,  P icasso,  Braque,
Modigl iani  e  Leger,  entre
outros,  é  natural  sua
predi leção
pela  arte  afr icana,  em
formas abstratas  e
imagens de máscaras.
Neste detalhe vemos
claramente as
inf luências  na apl icação
de máscaras
“cerimoniais”  ut i l izadas
no iníc io  do cubismo por
estes  art istas .

AZUL

Nesta obra Bett  destrói
qualquer  i lusão e
profundidade;  rat i f ica  que
sua obra está  mais  próxima
de algo inacabado,  em
processo;  é  uma
experiência  e  um projeto
em constante evolução.
Está  mais  próximo de ser  a
página de um caderno do
que um “tesouro art íst ico”
plenamente real izado.

DETALHES DA OBRA

AFRICAN MASKS
 
Bett's clear influence on
the Paris School artists,
Picasso, Braque,
Modigliani and Leger,
among others, is his
natural predilection
Afr ican art ,  in
abstract  forms and
images of  masks.  In
this  detai l ,  we c learly
see the inf luences  in
the appl icat ion of
“ceremonial”  masks
used in  the beginning
of  cubism by these
art ists .

Notions of Sea

The art ist  replaces  the
tradit ional  perspect ive  with
mult iple  ones,  on a  largely  f lat
surface with bi  or  three-
dimensional  shapes coexist ing
in di f ferent  ways.  At  f i rst ,  the
composit ion seems to  be
bewildered,  but  Bett  provides
guidance c lues  with elements
such as  the lobster  in  purple
sea,  sea fract ions  and a  boat  on
f ire .  The result  is  a  dense,  yet
suggest ive  canvas that  invites
invest igat ion. THE BLUE LOBSTER 

IN BLOOD SEA

Bett presents us with a vigorous, fresh
and current work, but in
his  experience as  a  professional
photographer  for  more than 3
decades has  dominated the pictorial
tradit ion.  We can see in  the detai ls
of  this  work,  where the blue lobster ,
is  inspired by modernism and
chooses  to  attract  the eye of  the
observer  for  this  purpose using
inverted colors .

BLUE

In  this  work Bett  destroys
any i l lus ion and depth;
rat i f ies  that  his  work is
c loser  to  something
unfinished,  in  process;  i t  is
a  constantly  evolving
experience and project .  I t
is  c loser  to  being the page
of  a  notebook than a  ful ly
real ized “art ist ic  treasure” .

MEMÓRIAS DO MAR /  MEMORIES  OF THE SEA
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



NOTURNO/  Night t ime
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



MOVE

A habi l idade que
o art ista  tem para
transmit ir  uma
sensação de
movimento é
evidente.  Seres
invis íveis  dançam
e pairam sobre o
jardim,  quase sem
tocar  a  chão.

NOITE DE GALA

Os personagens míst icos  de Bett
se  destacam em um escuro pano
de fundo.  A  observação
persistente nos  sugerem a
alegorica  presença dos  seres
noturnos,  e  nos  dá impressão de
que os  personagens estão se
apresentando diante de uma
platéia .

EQUUS
 
Uma entidade equina,
elegantemente
vest ida ocupa o  centro da
pintura,  afastada dos
demais  personagens.  Toda
a ação
gira  em torno dela.  O
volume,  e  o  c írculo
avermelhado em seu
ventre,  sugere que
esteja  grávida.

AZUL

Bett  pintou repetidamente
sobre uma superf íc ie ,  sem
esperar  que secasse,
usando pinceladas ousadas,  de
cima para baixo.  Aqui  e le
obtém um equi l íbr io  del icado,
usando pontos  rol iços  e
úmidos para dar  forma ao
olhar  supremo da
noite.

DETALHES DA OBRA

MOVE

The art ist 's
abi l i ty  to  convey
a sense of
movement is
evident.
Invis ible  beings
dance and hover
over  the garden,
barely  touching
the ground.

BLUE

Bett  repeatedly  painted on
a surface,  without  wait ing
for  i t  to  dry,  using bold
strokes,  from top to
bottom.  Here he gets  a
balance del icate,  using
plump,  moist  spots  to
shape the supreme look of
night .

NIGHT

Bett 's  mystical  characters  stand
out  on a  dark c loth background.
Persistent  observation suggests  the
al legorical  presence of  nocturnal
beings,  and gives  us  the impression
that  the characters  are  performing
in front  of  an audience.

EQUUS
 
An elegantly equine entity
dressed occupies  the
center  of  the paint ing,
away from the other
characters .  Al l  the
act ion revolves  around
it .  The volume,  and the
reddish c irc le  on her
bel ly ,  suggests  that  be
pregnant.

NOTURNO/  Night t ime
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



ALMA PELICANA/ PEL ICAN SOUL
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Técnica Mista



CORAÇÃO

 Eis  aqui  o  coração majestoso do pel icano.  C itado
pelo  poeta como o pássaro que mata
os f i lhos  rebeldes,  o  pel icano desperta os  para a
vida três  dias  depois ,  usando
o próprio  sangue de seu peito  em f lagelo.  É
s ímbolo do abnegado amor paternal  e
s ignif ica  a  pedra f i losofal .

PELICANO

Com frequência,  o  art ista
destaca personagens
protagonistas  de força
maior .  Aqui ,  no l imite  de
sua potencial idade,
encontra-se  o  "PELICANO”,
em proeminente posição.
Bett ,  também destaca uma
série  de pequenos animais
coadjuvantes,  mas
protetores  desta entidade.

DETALHES DA OBRA

PELICAN

Often, the artist highlights
leading characters of force
majeure. Here, at the limit
of its potential, is the
“PELICAN”, in a prominent
position. Bett also
highlights a
series  of  smal l
support ing animals ,
but  protectors  of  this
entity .

HEART

  Here is  the majest ic  heart  of  the pel ican.  C ited
by the poet  as  the bird  that  ki l ls  rebel  chi ldren,
the pel ican awakens them to l i fe  three days
later ,  using the very  blood of  his  chest  in
scourge.  I t  is  a  symbol  of  sel f less  parental  love
and means the phi losopher 's  stone.

ALMA PELICANA/ PEL ICAN SOUL
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Técnica Mista



TITÃS/    T i tans  
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



TITÃS

 Forças  selvagens e
indomáveis  da natureza.
Na evolução da
ordenação cósmica
criada pelo  homem,
espir itual  e  intelectual
vencedor  das  trevas,
houve um período
mít ico  que exist iram
seres  fabulosos,
pr incipalmente l igados
ao MAR;  os  T itãs .  
Combateram Deuses  e
heróis  na mitologia  e
aparecem em vários
fabulár ios ,  incluindo a
Bíbl ia .

DESCONSTRUÇÃO

A Pintura de Bett
“descompõe”  de forma
definit iva  seus motivos,
apresentando visões
complexas e  múlt iplas  de um
objeto reduzido a  planos
sobrepostos  e  opacos,   onde
algumas formas naturais  são
reduzidas  a  f iguras
geométricas,  em especial
c i l indros,  esferas,  tr iângulos
e cones.

DETALHES DA OBRA

DECONSTRUCTION

Bett 's  Paint ing def init ively
“decomposes”  his  motives,
presenting complex and
mult iple  v is ions  of  an object
reduced to  overlapping and
opaque planes,  where some
natural  shapes are  reduced
to geometric  f igures,
especial ly  cyl inders ,  spheres,
tr iangles  and cones.

TITANS

  Wi ld  and untamed
forces  of  nature.  In
the evolut ion of  the
cosmic  order  created
by man,  spir itual
and intel lectual
winner  of  darkness,
there was a  mythical
period that  there
were fabulous
beings,  mainly
l inked to  the SEA;
the Titans.  They
fought  gods and
heroes  in  mythology
and appear  in
several  fabulár ios ,
including the Bible .

TITÃS/    T i tans  
75 x  75  cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



A CRIAÇÃO DO MUNDO/  The Creat ion  o f  the  Wor ld
80 x  110 CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



ANIMAIS

O fascínio  pelos
animais ,  a  ponto de
excluir  toda
referência  de
humanidade;  em "  A
cr iação do Mundo"
Bett  revela  formas
abstratas  onde
animais  se
interpenetram e se
superpõem.

MUNDO PARALELO

O mundo cr iado por  Bett ,
nos  remete ao v irginal ;  um
mundo da desi lusão do
material ismo;  a  cr iação de
um mundo paralelo  para
respirar ,  proeminentemente
inumano onde reinam bestas
e seres  abissais .

TOURO VERDE

No canto esquerdo da
pintura há um Touro.  Par
Bett ,  o  Touro representa a
mascul inidade,
austeridade e  intelecto.
Suas cores  tem certos
atr ibutos  psicológicos;  o
verde da esperança e
vital idade.

HUMANIDADE

Bett  referencia  o  humano em
escala  mínima e  sol i tár ia ,
distanciando se  do aspecto
Heroico;  ao contrário  de
outras  obras,  desenvolve
conscientemente um est i lo
que  é  impossível ,  ret irar
acrescentar  uma única l inha.

DETALHES DA OBRA

ANIMALS

The fascination with
animals ,  to  the point
of  excluding any
reference to
humanity;  in  "The
Creation of  the
World"  Bett  reveals
abstract  forms where
animals
interpenetrate and
overlap.

HUMANITY

Bett  references  the human
on a  minimal  and sol i tary
scale,  d istancing himself
from the Heroic  aspect ;
unl ike other  works,  he
consciously  develops  a  style
that  is  impossible ,  removing
and adding a  s ingle  l ine.

PARALLEL WORLD

The world  created by Bett ,  takes  us
back to  the v irginal ;  a  world  of
material ism dis i l lusionment;  the
creation of  a  paral le l  world  to
breathe,  prominently  inhuman
where beasts  and abyssal  beings
reign.

GREEN BULL

In the left corner of the
painting there is a Taurus. For
Bett, the Taurus represents
masculinity, austerity and
intellect. Its colors have
certain psychological
attributes; the green of hope
and vitality.

A CRIAÇÃO DO MUNDO/  The Creat ion  o f  the  Wor ld
80 x  110 CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



O NAUFRÁGIO /  THE SHIPWRECK
 75  x  75  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



EBULIÇÃO

Ao cr iar  esta  obra,
mesmo com toda a
carga abstrata do
est i lo ,  em seu
"naufrágio" ,  Bett
omite  tanto o  céu
quanto o  horizonte,
cr iando uma
sensação de espaço
ambíguo e
f lutuante,  onde
sobre sai -se  as
cr iaturas  no mar.

REVOLTED SEA

Although the work is  an
abstract  representation of
a  state  of  f lux,  once the
protagonists  are
identif ied,  i t  is  possible  to
assign a  status  to  other
abstract  forms.  This  is
what  happens with the
blue base representing
the fury  of  the raging sea,
in  this  deep blue and
raging white  waves.

DETALHES DA OBRA

BOILING

In creating this
work,  even with
al l  the abstract
charge of  style ,  in
his  "shipwreck",
Bett  omits  both
the sky and the
horizon,  creating
a sensation of
ambiguous and
floating space,
where the
creatures  in  the
sea emerge.

MAR REVOLTO

Embora a  obra seja  uma
representação abstrata de
um estado de f luxo,  uma
vez identi f icados os
protagonistas,  é  possível
atr ibuir  um status  a
outras  formas abstratas.
Isto  é  o  que acontece com
a base azul  representando
a fúria  do mar revolto,
neste  azul  profundo e
ondas brancas  revoltas .  

A  PEDRA

No canto infer ior  direito
da pintura destaca-se  a
"pedra"  causa do evento;
as  camadas pesadas de
tinta,  são sugeridas  por
traços  impetuosos e
cal igrafados em t inta
preta e  laranja.  Ao
contrário  do seu entorno,
a  pedra apresenta-se  com
raspagens profundas e
opaca.

THE ROCK

In the lower left  corner  of
the paint ing,  the "stone"
causing the event  stands
out;  the heavy layers  of
ink,  are  suggested by f iery
strokes and cal l igraphed
in black and orange ink.
Unl ike i ts  surroundings,
the stone presents  i tsel f
with deep and opaque
scrapes,  contoured by the
ship's  debris .

O NAUFRÁGIO /  THE SHIPWRECK
 75  x  75  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



A CIDADE BAIXA/  Downtown
 80  x  120 CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



RECORTES

Todas as  cores
possuem signif icados
espir ituais  para Bett ,
dependendo de sua
nuança,  o  vermelho
pode relacionar  se  a
uma chama ou a
pensamentos de
sangue e  dor .  Segundo
o art ista  a  cor  como os
sons musicais  é  a
entrada para a  alma.  

Japan in the soul

The almost  human f igure
remains  one of  Bett 's
secrets ,  but  she
represents  the world  of
men.  The ever-present
black outl ine in  his
themes is  truly  unusual
and resembles  Japanese
prints  that  he col lects .

DETALHES DA OBRA

SHORT CUTS

Al l  colors  have
spir itual  meanings
for  Bett ,  depending
on their  nuance,
red can relate  to  a
f lame or  thoughts
of  blood and pain.
According to  the
art ist ,  color  l ike
musical  sounds is
the entrance to  the
soul .

JAPÃO NA ALMA

A f igura quase humana
permanece um dos
segredos de Bett ,  mas ela
representa o  mundo dos
homens.  O sempre
presente contorno negro
em seus temas é
verdadeiramente
inusitado e  lembram
gravuras  japonesas  que
coleciona.
 

PERFIL  DO HOMEM QUE
SONHA

O corpo de um homem
que dorme é
toscamente modelado,
os  poucos detalhes  e
tons,  contornados em
negro,  protagonizam
detalhes  e  fazem eco
com a c idade,  que
sonha em pinceladas
nervosas.

THE MAN WHO
DREAMS

The body of  a  man
who s leeps is  crudely
modeled,  the few
detai ls  and tones,
outl ined in  black,
carry  out  detai ls  and
echo the c ity ,  which
dreams of  nervous
brushstrokes.

A CIDADE BAIXA/  Downtown
 80  x  120 CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



A ODISSEIA/  The Odyssey
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

A ODISSEIA/  The Odyssey
 70  x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



O ENCONTRO/  The Meeting
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

O ENCONTRO/  The Meeting
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



A SAGA DA ÂNFORA /  The Amphora  Saga
60 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

A SAGA DA ÂNFORA /  The Amphora  Saga
60 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



REVOLUÇÃO DOS BICHOS/  Animal  Revo lut ion
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

REVOLUÇÃO DOS BICHOS/  Animal  Revo lut ion
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



A GRANDE TRAVESSIA/  The Great  Cross ing
70 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

A GRANDE TRAVESSIA/  The Great  Cross ing
70 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



GENESIS  /  Genes is
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

GENESIS  /  Genes is
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



A CASA VELHA DA FAZENDA/ The Old  Farmhouse
70 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

A CASA VELHA DA FAZENDA/ The Old  Farmhouse
70 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



O CIRCO /  The C i rcus
70 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

O CIRCO /  The C i rcus
70 x  90  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DRAGO /  Drago
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



DETALHES DA OBRA

DRAGO /  Drago
70 x  70  CM
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic

FACAROSA

A série  FACAROSA homenageia  amigos
de uma confraria  homônima de art istas
em que part ic ipa.  Em cada obra,  cr iada
para cada personagem,  a  presença
imaterial  de  s ignos pessoais  de cada
amigo,  segundo suas crenças;  uma
espécie  de extrema unção pictórica,
l ibertando os  de seus demônios
pessoais ,uma espécie  de escapulário
visual ,  onde o  “f im” é  l ibertá- los  de
todo mal .

FACAROSA

The FACAROSA series  pays  homage to
fr iends of  a  namesake brotherhood of
art ists  in  which i t  part ic ipates.  In  each
work,  created for  each character ,  the
immaterial  presence of  personal  s igns
of  each fr iend,  according to  their
bel iefs ;  a  k ind of  extreme pictorial
anointing,  freeing them from their
personal  demons,  a  kind of  v isual
scapular ,  where the "end" is  to  free
them from al l  evi l .



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA I  /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA I I  /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA I I I  /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA IV  /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA V /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA VI  /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA  VI I /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  FACAROSA

FACAROSA VI I  /   40  x  50cm
Oil  St ick  /  Acryl ic



 SÉRIE  DESENHOS

DESENHO /   30  x  42cm
Oil  St ick    /  Hahnemühle
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 SÉRIE  DESENHOS

DESENHO /   30  x  42cm
Oil  St ick    /  Hahnemühle



 SÉRIE  DESENHOS I I

DESENHO /   15  x  21cm
Oil  St ick    /  Hahnemühle



 SÉRIE  DESENHOS I I

DESENHO /   15  x  21cm
Oil  St ick    /  Papel  Fotográf ico



 SÉRIE  DESENHOS I I

DESENHO /   15  x  21cm
Oil  St ick    /  Papel  Fotográf ico
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