
Conheça as obras que embelezam a Corte

FELIPE SALSANO, ARTISTA DE BRASÍLIA NA ITÁLIA, E DA ITÁLIA PARA O STJ

Desde criança, Felipe Salsano demonstrou grande interesse pelo desenho e pela 
pintura. Quando ele tinha dezenove anos, sua mãe abdicou da profissão, 
aposentando-se antecipadamente, vendeu tudo que tinha e mudou-se para 
Florença, na Itália, com o objetivo de possibilitar os estudos do filho na prestigiosa 
“Accademia di Belle Arti di Firenze”, onde – apesar das dificuldades para aprender o 
novo idioma e de precisar trabalhar para manter-se – Salsano concluiu o curso com 
louvor. Nesse mesmo período foi aluno do grande mestre florentino Andrea Ortuño.

Recentemente, Felipe cursou pós-graduação na Academia de Arte Russa de Florença, 
em retratos e anatomia.

Como visto, a genialidade detalhista de Felipe Salsano não só já impressionou 
admiradores pelo mundo, mas também pôde ser conferida em duas exposições 
realizadas no Superior Tribunal de Justiça intituladas Olhares Íntimos, no ano de 2016, 
e Outros Cotidianos, em 2018, ocasião em que dividiu o espaço da Galeria do Espaço 
Cultural STJ com o artista Ildeu Borges.

A mostra Olhares Íntimos foi composta por trinta quadros em óleo sobre tela ou 
masonite, os quais caracterizam as experiências vivenciadas por Salsano em viagens 
pelo Egito, Estados Unidos, Brasil e Itália. 

Para a exposição Outros Cotidianos, Felipe Salsano, artista extremamente hábil na 
arte de contar histórias utilizando pincéis, trouxe pinturas a óleo que retrataram o seu 
dia a dia, bem como os seus sentimentos, personalidades e paisagens urbanas. 

Ao longo dos anos, morando na capital do Renascimento, Salsano tem participado de 
inúmeras exposições coletivas e individuais, ministrando aulas e workshops na Itália, 
EUA e no Brasil. 

O acervo de obras de arte do Superior 
Tribunal de Justiça conta hoje com 
centenas de peças de renomados artistas 
oriundos das mais diversas regiões do 
Brasil e além-fronteiras. A coleção é 
resultado de doações dos artistas em 
contrapartida ao uso da galeria do Espaço 
Cultural STJ, mediante processo seletivo 
regido por edital público. As obras estão 
distribuídas nos ambientes de trabalho das 
diversas unidades do nosso Tribunal da 
cidadania, onde podem ser apreciadas por 
servidores e visitantes. 

Dentre as referidas preciosidades, 
encontram-se duas pinturas do 
prestigiado artista Felipe Salsano, com 
seu estilo e técnica inconfundíveis: 
“Cigana” (óleo sobre tela, 2009) e “O 
cacto” (óleo sobre masonite, 2012). Obras 
doadas pelo artista em sua passagem pelo 
Espaço Cultural STJ. 

Brasiliense, Felipe Salsano nasceu em 
1987. Como sua mãe ficou cega dois anos 
antes de seu nascimento, Salsano 
acostumou-se a ser seus olhos, 
descrevendo tudo o que via para ela. 
Psicóloga, a genitora do artista foi suporte 
às suas inquietações e também maior 
incentivadora do seu trabalho. A 
permanente análise visual do mundo 
potencializou a percepção do artista, 
propiciando o desenvolvimento de obras 
com enorme riqueza de detalhes. Afirma 
Salsano: “Cresci com mãe cega. Só eu e 
ela morando juntos. O que eu descrevia 
para ela era o que ela visualizava. O fato de 
eu desenhar e pintar se deve a isso. É meu 
ponto de vista, como se eu estivesse 
descrevendo o mundo para minha mãe”.
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