


SOBRE NÓS

Somos a Lateral – Galeria Contemporânea de 
Arte, em atividade desde 2020. Fundada por 
Camila Alcântara e Guilherme Marinho, uma 
galeria contemporânea de arte, que trabalha 
com artistas jovens, em início de carreira que 
desenvolvem uma pesquisa encorpada dentro 
da arte contemporânea.

Vendemos histórias, identidade e 
autoconhecimento através de obras de arte.

Acreditamos na arte e no seu poder 
transformador, visamos promover um mercado 
de arte saudável para os envolvidos, um 
ambiente próspero onde todos ganham.

ABOUT US

We are Lateral – Contemporary Gallery of Art, open in 
2020. Founded by Camila Alcântara and Guilherme 
Marinho, a contemporary gallery of art, works with 
young artists, at the beginning of their careers who 
develop strong research within contemporary art.
We sell stories, identity, and self-knowledge through 
works of art.
We believe in art and its transformative power, and we 
aim to promote a healthy art market for those involved, 
a thriving environment where everyone wins.



MONIQUE RIBEIRO
Artista plástica, Monique (Belford Roxo, Rio de Janeiro,1997), é 
autodidata e graduanda do curso de Artes na Universidade 
Federal Fluminense (UFF-RJ). 

Em seu trabalho a artista ressalta corpo e ancestralidade, uma 
composição artística da construção visual e estética preta; 
representando e reafirmando identidade, valores pessoais, 
políticos e sociais.

 Monique desenvolve um processo onde a relação livre de 
percepções subjetivas se transformam em objetos que 
investigam emoções, sentimentos e herança cultural. Através de 
seu trabalho, a artista discute sobre esses temas se apropriando 
do retrato de pessoas, criando uma extensão entre a 
comunicação e democratização do seu acesso para diferentes 
grupos e povos.

 Já participou de exposições coletivas no Rio de Janeiro, 
inclusive no Caminho Niemeyer (Niterói, RJ). MONIQUE RIBEIRO

Visual artist, Monique (Belford Roxo, Rio de Janeiro, 1997), is 
self-taught and an undergraduate student of Art at the 
Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ). 

In her work, the artist emphasizes body and ancestry, an artistic 
composition of black visual and aesthetic construction; 
representing and reaffirming identity, and personal, political, and 
social values.

Monique develops a process where the free relationship of 
subjective perceptions is transformed into objects that investigate 
emotions, feelings, and cultural heritage. Through her work, the 
artist discusses these themes by appropriating the portrait of 
people, creating an extension between communication and 
democratization of its access for different groups and peoples.

She has participated in group exhibitions in Rio de Janeiro, 
including the Caminho Niemeyer (Niterói, RJ).



HISTÓRIA I - NELI, 2021

Monique Ribeiro

Tinta acrílica sobre tela

80 x 70 cm 

R$ 2.300,00

Monique Ribeiro

Acrylic paint on canvas

31.4 x 27.5 in

USD 500,00

STORY I - NELI, 2021



HISTÓRIA II - DINAH, 2021

Monique Ribeiro

Tinta acrílica sobre tela

70 x 60 cm 

R$ 2.100,00

Monique Ribeiro

Acrylic paint on canvas

27.5 x 23.6 in

USD 480,00

STORY II - DINAH, 2021



UM MINUTO, 2021

Monique Ribeiro

Tinta acrílica sobre tela

60 x 50 cm 

R$ 1.900,00

Monique Ribeiro

Acrylic paint on canvas

23.6 x 19.6 in

USD 400,00

ONE MINUTE, 2021



LUEJI, 2022

Monique Ribeiro

Série “O vento me toca”

Tinta acrílica sobre tela

100 x 70 cm

R$ 2.900,00

Monique Ribeiro

“The wind touches me” 
Series

Acrylic paint on canvas

39.3 x 27.5 in

USD 600,00

LUEJI, 2022



ESPELHOS DE 
AUTORRETRATO II, 2022

Monique Ribeiro

Série “O vento me toca”

Tinta acrílica sobre tela

40 x 40 cm

R$ 1.400,00

Monique Ribeiro

“The wind touches me” 
Series

Acrylic paint on canvas

15.7 x 15.7 in

USD 300,00

SELF-PORTRAIT MIRRORS II, 2022



AYO, SEU PRÓPRIO SOL, 2022

Monique Ribeiro

Série “O vento me toca”

Tinta acrílica sobre tela

90 x 60 cm

R$ 2.450,00

Monique Ribeiro

“The wind touches me” 
Series

Acrylic paint on canvas

35.4 x 23.6 in

USD 550,00

AYO, YOUR OWN SUN, 2022



CAMILA ALCÂNTARA
Artista visual natural de São Paulo – SP, Camila Alcântara tem a 
colagem como principal linguagem, porém, em suas obras é 
possível identificar a presença de tintas, linhas, tecidos, entre 
outros materiais e técnicas. A artista se aprofunda em narrativas 
sobre raça, gênero, mente, corpo e relações humanas para 
questionar, comunicar e retratar a sociedade que a cerca. Através 
de sua pesquisa, busca investigar o indivíduo e suas subjetividades 
e como isso se manifesta e se relaciona no coletivo. Com obras 
que propõem um mergulho em sentimentos, emoções que podem 
provocar desconforto e questionamentos, Camila tem um trabalho 
de imersão onde utiliza de sua própria vida e experiências 
pessoais, somadas à estudos sobre sociologia e cria obras que 
representam seus diálogos internos, conflitos, angústias e desejos, 
a fim de fazer o/a espectador/a desenvolver considerações sobre a 
forma de seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções, 
além d a influência da sociedade no desenvolvimento do indivíduo.

Exposições:

2022

[coletiva] Colagem: Singular e Plural - Lateral Galeria (SP/BR)

[coletiva] WHAT NOW? - Heath Gallery e Fable Jones Studio (NY / 
EUA)

2021

[individual] CERTEZAS INCERTAS - Lateral Galeria (SP/BR)

[individual] Corpo e Presença - Casa de Cultura Chico Science 
(SP/BR)

2019

[coletiva] Colagistas Contemporâneos - Galpão Ladeira das Artes 
(RJ/BR)

Visual artist born in São Paulo - SP, Camila Alcântara has collage as 
her main language, however, in her works it is possible to identify 
the presence of paints, lines, fabrics, among other materials and 
techniques. The artist delves into narratives about race, gender, 
mind, body, and human relations to question, communicate, and 
portray the society that surrounds her. Through her research, she 
seeks to investigate the individual and his subjectivities and how 
these manifest and relate to the collective. With works that propose 
a dive in feelings, emotions that can provoke discomfort and 
questioning, Camila has an immersion work where she uses her 
own life and personal experiences, added to her studies about 
sociology and creates works that represent her internal dialogues, 
conflicts, anguishes and desires, in order to make the spectator 
develop considerations about the form of her own thoughts, 
feelings and emotions, besides the influence of society in the 
individual's development.

Exhibitions:

2022

[group] Collage: Singular and Plural - Lateral Galeria (SP/BR)

[group] WHAT NOW? - Heath Gallery and Fable Jones Studio 
(NY/USA)

2021

[solo] UNCERTAIN CERTAINTIES - Lateral Gallery (SP/BR)

[solo] Body and Presence - Casa de Cultura Chico Science (SP/BR)

2019

[group] Contemporary Collagists - Galpão Ladeira das Artes 
(RJ/BR)

CAMILA ALCANTARA



PSIQUE, 2020 

Colagem, tinta acrílica e 
aquarela sobre papel 
520g

R$ 2.200,00

82,5 x 103 cm 

PSYQUE, 2020

Collage, acrylic paint and 
watercolor on paper 520g

USD 550,00

32.4 x 40.5 in 



BANHO DE VIDA, 2021 

Colagem e pastel 
oleoso sobre tela

R$ 1.330,00

83 x 50 cm

BATH OF LIFE, 2021 
Collage and oil pastels 
on canvas

USD 380,00

32.6 x 19.6 in 



SEM TÍTULO, 2022 

Colagem, bordado, tinta 
aquarela e pigmento em 
pó sobre tela

R$ 1.600,00

67,5 x 87,5 cm 

UNTITLED, 2022

Collage, embroidery, 
watercolor and powder 
pigment on canvas

USD 400,00

26.5 x 34.4 in 



Colagem sobre azulejo

R$ 650,00

23,5 x 33 cm

Collage on tile

USD 140,00

9.2 x 12.9 in 

SEM TÍTULO, 2022 
UNTITLED, 2022



Colagem e tinta acrílica 
sobre cerâmica fria

R$ 350,00

17 x 17 cm

Collage and acrylic paint 
on modelling clay

USD 100,00

6.6 x 6.6 in

SEM TÍTULO, 2022 
UNTITLED, 2022



Colagem e tinta 
acrílica sobre cerâmica 
fria

R$ 350,00

17 x 17 cm 

Collage and acrylic 
paint on modelling clay

USD 100,00

6.6 x 6.6 in

O QUE SE DEIXA PELO CAMINHO II, 
2022 
WHAT IS LEFT ON THE WAY II, 2022 



R. TROMPAZ
R. Trompaz, nasceu e cresceu em São Paulo. É artista visual, 

designer e ilustrador. Graduado em Design Gráfico pelo 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Enquanto 

criança, teve o primeiro contato com as artes em um curso da 

Ação Comunitária do Brasil, devido ao seu empenho, ganhou 

uma bolsa de estudos para estudar desenho aos finais de 

semana no MuBE - Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, 

tudo isso pouco tempo depois de iniciar o ensino 

fundamental. Foi o vencedor do concurso de arte realizado 

pela Volcom no Brasil, chamado Volcom’s Sub-Mission Tour 

2006/2007, na categoria Volcomiczine Contest, apresentando 

um fanzine feito com caneta esferográfica. Curioso e 

observador desde criança, encontrou a arte como o melhor 

meio para expressar inúmeras formas de desigualdade, as 

quais estão muito vivas em sua mente. R. Trompaz se 

expressa e faz uma crítica social através da pintura, desenho, 

ilustração, apresentando as camadas menos favorecidas, 

através do projeto Segregação Social Geograficamente 

Escancarada (SSGE).



SSGE, 2021

Spray, aneta ponta de 
feltro, tinta acrílica  e 
verniz sobre lata de tinta 
spray

R$ 900,00 
17 x 7,5 x 7,5 cm

SSGE, 2021



SSGE, 2021

Spray, aneta ponta de 
feltro e caneta a base de 
óleo sobre madeira

R$ 1.500,00 
27 x 27 x 6 cm

SSGE, 2021



SSGE, 2022

Pigmento em pó com 
verniz acrílico sobre tela

R$ 2.500,00 
60 x 40 cm

SSGE, 2022



PAULO DU’SANCTUS
Paulo du’Sanctus é paulista, natural de Jundiaí (1982), atua 
nas áreas de artes plásticas trabalhando principalmente com 
a linguagem da pintura. A maior parte de sua produção se 
concentra no tema da Beleza Negra, uma homenagem às 
suas origens e resultado de estudos teóricos da cultura negra 
brasileira. 

Com menos pretensão teórica-antropológica, com olhar 
voltado à estética também retrata outras etnias como os 
índios brasileiros. Sua primeira tela datada em Outubro de 
2000, foi resultado das primeiras aulas de desenho e pintura 
num curso livre numa igreja católica próxima de sua casa em 
Campo Limpo Paulista, e,  desde então estudou com alguns 
renomados professores como Alexandre Reider, Maurício 
Takiguthi e Gisele Ulisses e desenvolveu ao longo do caminho 
a técnica hoje utilizada que mescla tintas acrílicas, óleos, 
texturas e outros elementos. 

Sua fonte de inspiração são os livros, os discursos, Salvador e 
a música(lidade) baiana.

PAULO DU’SANCTUS
Paulo du'Sanctus is from São Paulo, born in Jundiaí (1982), and 
works in the areas of plastic arts working mainly with the 
language of painting. Most of his production focuses on the 
theme of Black Beauty, a tribute to his origins and the result of 
theoretical studies of black Brazilian culture.
 
With less theoretical and anthropological pretension, with an eye 
toward aesthetics, he also portrays other ethnic groups such as 
the Brazilian Indians. His first canvas, dated October 2000, was 
the result of his first drawing and painting classes in a free course 
at a Catholic church near his home in Campo Limpo Paulista, 
and, since then, he has studied with some renowned teachers, 
such as Alexandre Reider, Maurício Takiguthi, and Gisele Ulisses, 
and developed along the way the technique he uses today that 
mixes acrylic paints, oils, textures, and other elements. 

His sources of inspiration are books, speeches, Salvador, and the 
Bahia's musicality.



ELZA SOARES, 2022
Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



LIA DE ITAMARACÁ, 2022
Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



ISMAEL IVO, 2022
Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



GALDINO PATAXÓ, 2022
Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



ABDIAS DO NASCIMENTO, 
2022
Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



VERA VERÃO/JORGE 
LAFOND, 2021
Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



ESPERANÇA GARCIA, 2021

Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



LÉLIA GONZALES, 2021
Paulo Du’Sanctus

Tinta acrílica sobre papel 
moeda

24 x 18 cm 

R$ 600,00

Paulo Du’Sanctus

Acrylic paint on national 
banknotes

9.4 x 7.0 in 

USD 150,00



CAT TENÓRIO
As fotografias de Cat Tenório, São Paulo - SP, registram seu 
olhar sobre o cotidiano da cidade através de lentes analógicas 
e digitais.

As imagens estabelecem uma conexão sensorial com quem 
observa, podendo assim proferir os sons e movimentos que a 
cidade emite do fluxo em trânsito, ou o silêncio de ambientes 
momentâneamente vazios que carregam as inúmeras histórias 
dos passantes.

Fotógrafa, Diretora criativa e consultora negra que, com fotos 
de cores vivas e sempre preservando a naturalidade do 
fotografado, vem através do seu trabalho ressignificar o papel 
do corpo negro dentro da arte como um todo. Ela já 
desenvolveu projetos junto á Converse, Nike, Skol, Bradesco, 
Instagram, Intel e National Geographic, Afropunk, AKQA, VICE, 
Virgil Abloh, I-D, Faber Castell, AVON, Smartfit, entre outros. 
Além de já ter trabalhado com artistas como Mano Brown, 
Seu Jorge, Max de Castro, Emicida, Elza Soares, Rincon 
Sapiência, IZA, Ludmilla, Luedji Luna, Fabriccio, Tássia Reis, 
Urias, DJ Nyack e MC Soffia.

CAT TENÓRIO
The photographs by Cat Tenório, São Paulo - SP, record his 
view of the city's daily life through analog and digital lenses.

The images establish a sensorial connection with those who 
observe, thus being able to utter the sounds and movements 
that the city emits from the flux in transit or the silence of 
momentarily empty environments that carry the countless 
stories of passers-by.

Photographer, creative director, and black consultant who, 
with vivid color photos and always preserving the naturalness 
of the photographed, comes through her work to resignify the 
role of the black body within art as a whole. She has 
developed projects with Converse, Nike, Skol, Bradesco, 
Instagram, Intel and National Geographic, Afropunk, AKQA, 
VICE, Virgil Abloh, I-D, Faber Castell, AVON, and Smartfit, 
among others. Besides having worked with artists like Mano 
Brown, Seu Jorge, Max de Castro, Emicida, Elza Soares, 
Rincon Sapiência, IZA, Ludmilla, Luedji Luna, Fabriccio, Tássia 
Reis, Urias, DJ Nyack, and MC Soffia.



MULTIDAOVAZIA 1, 2013

Cat Tenório

Impressão em papel 
fotográfico

20 x 30 cm 

R$ 500,00

Cat Tenório

Printing on photographic 
paper

7.8 x 11.8 in

USD 120,00

EMPTYCROWD 1, 2013



MULTIDAOVAZIA 2, 2013

Cat Tenório

Impressão em papel 
fotográfico

20 x 30 cm 

R$ 500,00

Cat Tenório

Printing on photographic 
paper

7.8 x 11.8 in

USD 120,00

EMPTYCROWD 2, 2013



SEM TÍTULO, 2018

Cat Tenório

Fotografia analógica, 
impressão em papel 
fotográfico

20 x 30 cm 

R$ 700,00

Cat Tenório

Analog photography, 
printing on photographic 
paper

7.8 x 11.8 in

USD 150,00

UNTITLED, 2018



SEM TÍTULO, 2018

Cat Tenório

Fotografia analógica, 
impressão em papel 
fotográfico

20 x 30 cm 

R$ 700,00

Cat Tenório

Analog photography, 
printing on photographic 
paper

7.8 x 11.8 in

USD 150,00

UNTITLED, 2018



Todas as obras de arte que compõem nosso 
acervo são originais.

Nossas peças acompanham certificado de 
autenticidade e manual de melhores práticas para 
conservação da obra.

All artworks that make up our collection are 
original.

Our pieces come with a certificate of authenticity 
and a manual of best practices for the 
conservation of the work.



Lateral
Galeria Contemporânea de Arte

contato.galerialateral@gmail.com    |    +55 11 95133-1193
Rua Dona Leopoldina, 618 - Ipiranga

São Paulo - SP - Brasil

AGRADECEMOS SEU INTERESSE!
Para mais informações, entre em contato.

THANK YOU!
For more information, call us.




