
 

Am(Arte): nordestina, sofisticada e inspiradora 
Carla Rocha apresenta sua primeira exposição de pinturas 

contemporâneas autorais.   

 

Do sonho à arte. Nos dias 01 e 02 de dezembro de 2022 a artista nordestina 

Carla Rocha irá lançar as suas pinturas artísticas em uma exposição 

exclusiva na Casa Sertão, mostra de arquitetura, design & paisagismo do 

Vale do São Francisco que visa proporcionar uma experiência inovadora 

para os amantes da arte e da cultura, tendo como base a natureza e a 

biofilia para seus conceitos. 

 

Quem é Carla Rocha 

Radicada na cidade de Petrolina/PE, a artista baiana leva o mundo no 

coração. Autodidata na arte da tela e sempre estimulada pela família, desde 

os 12 anos Carla Rocha nos abrilhanta com o seu talento e a sua criatividade 

para os movimentos artísticos contemporâneos. Mãe de dois filhos, é 

fisioterapeuta por formação e empreende na cosmética com a sua marca 

própria de maquiagem. 

Extraordinariamente relevante, Carla é sinônimo de autenticidade, bom 

humor e alegria. Conectada, tem amplo alcance através das mídias sociais e 

seu nome e palavra são autoridade e chancela. Atuante no mercado digital, 

há 7 anos, forma opinião das pessoas através da criação de conteúdo único, 

irreverente e carismático.  

 

Influência e técnicas 

A artista bebe do movimento de arte contemporânea, deixando o 

espectador livre para exercer a influência do seu olhar na obra e interpretá-

la de acordo com a sua perspectiva, podendo a mesma obra transparecer 

euforia, paz ou qualquer outra sensação. 



 

 
“Cada um tem um olhar diferenciado para interpretar a obra e eu 
acho que essa é a magia: cada um tem uma interpretação de 
acordo com o que vive, com o que pensa e com o que acredita. O 
mesmo quadro pode ter um significado para mim e outro 
significado totalmente diferente para as outras pessoas”, diz Carla 

sobre a sua visão do que é a arte.  

 

Mulher empoderada e feminista, a arte de Carla Rocha coloca a mulher em 

uma posição elevada, de força, atitude e autenticidade. 

Elementos brasileiro e do sertão também são presenças marcantes nas 

criações, onde figuras regionais do bioma do país traduzem a essência da 

nossa cultura em uma fusão tocante e inspiradora. 

Como técnica, uma mescla de influências como espátula, tinta acrílica, 

massa, relevo, folhas douradas e canetas. A arte se moldando aos olhos de 

quem vê.   

 
 

Exposição, caridade e leilão 

Em sinergia com a proposta da Casa Sertão, as pinturas apresentadas na 

exposição estarão disponíveis para venda através de um leilão oculto a ser 

realizado no dia do evento onde parte da receita arrecadada será destinada 

para o apoio a causas, o que reforça o poder ativista da artista no apoio às 

necessidades sociais. 

 

Durante toda a exposição, o público irá receber um formulário para 

preencher com os seus dados pessoas, a obra de interesse e o seu lance, 

depositando em uma urna lacrada na sequência. Ao final, a urna será aberta 

pela equipe responsável e o maior lance para cada obra terá o direito de 

leva-la para casa, podendo o pagamento ser realizado via pix ou cartão de 

crédito em até 24 horas após a exposição. Caso o pagamento não seja 

realizado, o segundo maior lance terá prioridade na conquista.  



 

As inovações não param por aí. Também será possível participar do leilão de 

maneira online através de link via WhatsApp, tudo administrado com 

segurança e responsabilidade.  

 

Acompanhe a artista através do instagram @carlarocha.oficial e mergulhe no 

seu universo. 

 

Informações sobre a exposição 

Local – Casa Sertão (Rua José Rabelo Padilha, Centro, Petrolina/PE 

Data – 01 de dezembro de 2022 (somente para convidados) 

             02 de dezembro de 2022 (aberto ao público) 

Horário – 18h às 22h 

Ticket de acesso – aberto ao público 

 

Petrolina/PE, novembro de 2022. 


