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São Paulo Brasil
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INFORMAÇÕES SOBRE A ABA
A ABA é formada por um grupo de aquarelistas originados do Núcleo
de Aquarelistas que foi idealizado e fundado Iole Di Natale (19412016), atualmente a ABA é dirigida por Maria Inês Lukacs, presidente
da Associação Brasileira de Aquarela e da Arte sobre Papel, e tem
como objetivo divulgar e promover a aquarela e a arte sobre papel.
Ano de fundação: 1987
Prêmio IOLE DI NATALE: criado em 2017 em homenagem a
fundadora.
Nossas principais atividades são: Encontros com os associados
nas REUNIÕES MENSAIS nas primeiras segundas-feiras dos meses
de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, das 9:30 às 12:00 hs,
na Rua Cotoxó, 110, São Paulo- SP. Espaço Cultural da Loja Pintar
de Materiais artísticos. Nos meses de maio e outubro, realizamos o
FORUM DE AQUARELAS onde os associados mostram seus
trabalhos e projetos e discutem suas pesquisas.
Em maio e outubro, durante os FORUNS DE AQUARELA,
incentivamos aos associados a trazerem amigos para visitarem a
ABA e conhecerem a produção recente de seus associados.
Realizamos uma EXPOSIÇÃO ANUAL da qual participam os
associados da ABA/Núcleo. A seleção de obras e a montagem, é
feita por uma comissão formada entre os associados da ABA.

Promovemos também EXPOSIÇÕES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS, WORKSHOPS e PALESTRAS. A ABA é
frequentemente convidada para participar de EXPOSIÇÕES NO
EXTERIOR com trabalhos de seus associados.
A ABA é a representante oficial de FABRIANOINACQUARELLO no
Brasil.
No DIA MUNDIAL DA AQUARELA, comemorado a cada 23 de
novembro, sempre que possível marcamos um encontro com os
associados para comemorarmos pintando ao ar livre em locais
preestabelecidos. Grupos de aquarelistas se encontram
mensalmente para pesquisar, estudar sobre assuntos relacionados
com a aquarela.
No nosso site www.aba-nucleo.art.br pode-se conhecer a história do
Núcleo- ABA, com seus eventos documentados e onde seus artistas
associados tem sua página com exibição de seus trabalhos e CV.
Sempre que possível a ABA procura fazer catálogos para suas
exposições ou livros de arte comemorativos. O livro dos 25 Anos de
Aquarela, “A Cor da Memória” pode ser encontrado em algumas
livrarias ou adquirido através da ABA.
Entre os inúmeros livros / catálogos que a ABA tem editados, vale
citar o livro ABA 33 ANOS, lançado em 03/03/2020, com a
exposição ABA 33 ANOS, na INN GALLERY, na cidade de São
Paulo.
Todos associado tem direito à sua própria página do artista no
site da ABA com imagens de seus trabalhos, CV e/ou apreciação
crítica. A ATUALIZAÇÃO DO SITE é feita a cada ano sempre
que possível.
Uma vez por ano providenciamos uma carteirinha de associado
com validade do ano. Esta identificação permite entrada gratuíta
em alguns museus.
Para se tornar associado da ABA, o interessado deverá apresentar
cinco obras para apreciação do Conselho da ABA (via e-mail), se
aprovado, poderá fazer sua inscrição mediante preenchimento de
ficha própria, envio de foto pessoal digital tipo 3x4 para documento e

pagamento de uma taxa anual de R$ 480,00 ( que pode ser paga em
duas vezes - fevereiro e agosto) ou pagamento à vista em fevereiro
de R$ 400,00, ( novos associados durante o segundo semestre
do ano pagam a taxa de pagamento a vista). O comprovante no
caso de deposito bancário deve ser enviado para o e-mail
aba.aquarela@gmail.com
Em resumo, a ABA é um fórum permanente de debates, estudos e
divulgação da aquarela e dos aquarelistas.
Dados bancários:
ABA -Associação Brasileira de Aquarela e da Arte sobre Papel
Itau –

Banco

Banco Itaú – agência: 341 –
Agência 8474 - C/C 14364-4 –
CNPJ 08.429.913 / 0001-30

Entre em contato e venha participar conosco deste incrível mundo da
ARTE DA AQUARELA.
aba.aquarela@gmail.com
Até breve
M Inês Lukacs

