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Contando a arte Di Caribé
Autor: Oscar D’Ambrosio

A trajetória do artista plástico Di Caribé é marcada pela
dedicação. Nascido na Bahia, migrou para São Paulo ainda
criança, quando suas habilidades no desenho já começaram
a chamar atenção. Mas foi apenas aos 54 anos de idade que
ele retomaria com vigor a arte, adotando uma técnica em
que foi mestre: a pintura com os dedos.
Dono de uma obra com grande amplitude temática, Di
Caribé pintou, além de quadros com molduras tradicionais,
chapas de eucatex, azulejos e outras superfícies. Conseguiu,
com seus dedos, efeitos próximos aos da arte acadêmica,
mostrando que o talento, unido à perseverança, abre
numerosos caminhos.
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Sobre o autor:
Oscar D’Ambrosio é graduado em Jornalismo pela ECA‑USP (1986) e pela
faculdade de Letras e Educação da Universidade Presbiteriana Mackenzie
(1986), tem especialização em Literatura Dramática pela ECA‑USP (1989),
mestrado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp (2004) e doutorado
no Programa de Educação, Arte e Historia da Cultura da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (2013). E assessor‑chefe junto a Assessoria de
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Comunicação e Imprensa da Unesp. Escreveu diversos livros na área de arte
naif e arte contemporânea. Tem experiência na área de comunicação,
curadoria e é autor de textos para catálogos e apresentações de vários artistas
plásticos contemporâneos. E diretor de redação da revista Unesp Ciência,
responsável pelo programa diário de radio Perfil, transmitido pela Radio Unesp
– FM 105,7 MHz, de janeiro de 2009 ate hoje. Atua, principalmente, com os
temas: arte naif, arte contemporânea, biografia de artistas plásticos brasileiros
contemporâneos e escritores brasileiros contemporâneos.

Imprensa
Carla Haas – MTb 64.064/SP
Tel.: (11) 3277-7999 – Ramal 276
Celular: (11) 98923-2992
carla@globaleditora.com.br

https://goo.gl/DSJUK9

