
Bill Soares 

Recentemente abordada em alguns trabalhos brasileiros, 
a poética do uso do lixo está bem conectada à linguagem da arte
contemporânea. Essa forma de organização funciona também
como elemento de catarse para os trabalhos de Bill Soares.

O artista encontra as madeiras no lixo, lhes empresta cor 
e sugere um destino, em recorte de que passeia pela estética
da arte urbana e faz referência ao neoexpressionismo. 

Ainda que não propriamente baseado no graffiti paulistano,
elemento dominante na arte atual é impossível desassociar
o homem de seu tempo, desassociar Bill Soares de sua
palheta de cores vivas, das paredes de São Paulo e das
caçambas de lixo da Vila Madalena seria o mesmo que
desassociar o corpo… da alma. 

Esta última coleção, acrílica sobre tela se reporta também
a situações e comportamentos encontradas nas redes sociais. 



Sobre o artista

Bill Soares é artista plástico, designer, músico, animador em 3D e acumula
mais de 40 anos de experiência nas principais emissoras de televisão
e agências de propaganda do Brasil.  Foi Diretor de Arte das emissoras
de televisão, Tupi, Manchete e Bandeirantes, além de atuar,
como artista gráfico no Departamento de Criação visual da emissora SBT. 

Estreou nas artes plásticas em 1990, na cidade de Campo Grande - MS,
em mostra individual na Galeria Conceição dos Bugres. 
Foi diretor do Museu de Arte Contemporânea do Mato Grosso de Sul (MARCO)
onde tem obra no acervo permanente.

Entre os anos de 1995 e 2005 interrompeu
a participação em exposições para se dedicar ao seu trabalho na televisão.



Exposições

1990   Galeria Conceição dos Bugres - MS
1992 Espaço Francis Bacon - SP
1993 Espaço Morrisson - SP
1995   Benedito Calixto - SP
2004  Dedé - SP
2009   IDCH – Instituto do Desenvolvimento da Consciência Humana – SP
2010   Arte da Vila – SP
2011  Espaço Urucum
2011  Centro Cultural Rio Verde – SP
2011   Arte da Vila - SP
2012  Galeria Traço Livre – SP
2012 Mostra Coletiva Puxadinho da Praça - SP
2012   Arte da Vila – SP
2013  Mostra Coletiva no Kabul - SP
2013  Mostra Coletiva Galeria Amî - SP
2013  Arte da Vila – SP
2013   Mostra Coletiva Pernambucalizando SP – Centro Cultural Rio Verde

Contatos

Bill Soares – 11 98147.8551 
billsoares2@yahoo.com.br
Cristina Bulhões – 11 95125.4575
cris_bulhões@yahoo.com.br

Obras do artista
www.pinterest.com/billsoares

https://billsoares.see.me



título: the bird is an alien spaceship 
abducting humans! who insist on 
destroying nature
aclílica sobre MDF
80 x170 cm



título: O Gorro do Bufão
Bill Soares
Acrílica sobre madeira
125 X 80 cm



bill soares
título: Assim quando se emocionava
Acrílica sobre madeira
98 cm de diâmetro



da série selfie
título: #narede
acrílica sobre tela
150 x 100 cm 



da série selfie
título: Tablet
acrílica sobre tela
70 x 50 cm



da série selfie
título: #selfie
acrílica sobre tela
100 x 80 cm



Título: Afinidade
acrílica sobre tela
100 x 150 cm



Título: O Gato dela
acrílica sobre tela
150 x 100 cm



Título: Delicada Gravidade
acrílica sobre tela
118 x 108 cm



título: sintonia
acrílica sobre tela
95 x 75 Cm



Título: il popolo del triangle del bermuda
acrílica sobre tela
100 x 80 cm



Título: Hai kai
Acrílica sobre tela
80 x70 cm



Título: Blá Blá Blá
Acrílica sobre tela
80 x70 cm



Bill Soares
título: Sei...
acrílica sobre madeira



título: free nature
acrilica sobre madeira
14,5 X 71cm



título: # Vem
acrílica sobre madeira
60 x130 cm



título: eu te olho e não me vejo
acrílica sobre madeira
59 X 75 cm



Título: O Pensamento Voa 
acrílica Sobre madeira
102 x 90 cm



Documentário sobre o Bill para 
conferir acesse o link:

https://www.youtube.com/watch?
v=26fwN12idiU

Criação:

Moustache Content
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