
O Autor 

Chamo Marcelo Porto Sperb, tenho 26 anos e sou natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do 

Sul. Atuo como artista plástico desde 2016. Autodidata, no inicio me aplicava como retratista 

(pintura a óleo). Atualmente, além do retrato tradicional, exploro outros estilos (pintura 

abstrata, expressionista, impressionista – desde figurativo até paisagens e imagens etéreas e 

desformes). Sigo a vontade. Meu principal motivo e objeto de trabalho, no entanto, é o 

indivíduo; os indivíduos. Trabalho também com escultura em argila e resina de poliéster, 

explorando meu amor pelo naturalismo, mas, independente disso, como veículo de 

manifestação das minhas ideias. Confecciono joias em prata e gemas naturais, de forma 

totalmente artesanal, pois a peça única e o adorno, para mim, formam uma combinação 

excepcional. Acredito na soberania do indivíduo como verdade fundamental, logo a 

subjetividade me fascina. Pesquiso, consumo e pratico diversos meios da expressão artística, 

das Belas Artes até fotografia e o cinema, artesanato e design; artes visuais, plásticas e cênicas. 

Lenko 

Devido ao aprofundamento no estudo da ciência da psicologia, o ímpeto pela expressão 

artística e a criação passaram a crescer respectivamente. Foi então em 2016 que batizei uma 

espécie de heterônimo. Lenko representa um conjunto de características que fazem parte do 

todo como sujeito. Um conjunto específico. Como Álvaro de Campos ou Alberto Caeiro são 

para Fernando Pessoa. Por isso essa página não contempla todas as minhas criações e estudos 

e, sim, as criações do Lenko. 

CV 

2012 – 2014 – Estudante Comunicação Social: Publicidade e Propaganda – Universidade do 
Vale dos Sinos 

2013 – 2014 – Estudo musical: Bateria 

2014 – atualmente – Estudante Psicologia – Universidade do Vale dos Sinos 

2016/2 – Início da atividade artística como pintor retratista. Novo Hamburgo, RS. 

2017 – Início do estudo da escultura em argila, cerâmica e resina – Helena C. Sperb, Eduardo 
Rick Martins, Novo Hamburgo, RS 

2017 – Início do estudo da xilogravura e mosaico pela artista Cláudia F. Sperb, Caminho das 
Serpentes, Morro Reuter, RS. 

2017 – Início do estudo da prata – Ateliê da Prata, Porto Alegre, RS 

2018/2 – 2019 – integrante responsável pela operação e manutenção do Parque de Mosaicos 
Caminho das Serpentes Encantadas, Morro Reuter, RS 

11/2018 – 02/2018 – Manutenção e restauração da Praça Vital Brasil, projeto Fragmentos e 
Sentimentos – Atelier Caminho das Serpentes Cláudia Sperb e Instituto Butantan. 

 

 



EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL:  

2019 – Muito Dentro. Casa CDL. Novo Hamburgo, RS, Brasil. 

EXPOSIÃO COLETIVA: 

2017 – Bagagens. Locanda. Novo Hamburgo, RS, Brasil. 

 

 

*Durante todo este período expus e fiz pequenas mostras e exibições em feiras, casas culturais 
e eventos privados. Mas principalmente trabalhei sob comissão com todas as técnicas 
mencionadas. 

Atualmente: Artista plástico e artesão (pintura, escultura, ourivesaria, técnicas mistas) – 

iniciado na pintura de forma autodidata. Iniciado na escultura por Helena C. Sperb e Eduardo 

Rick Martins. Iniciado na ourivesaria por Carlos Wladimirsky (Ateliê da Prata, Porto Alegre, RS). 

Iniciado na xilogravura e mosaico por Cláudia F. Sperb. Fotógrafo publicitário e artístico; 

Residente fundador do espaço ateliê/estúdio Banca9, Centro, Novo Hamburgo, RS; 

Desenvolvedor de dispositivos de tratamento acústico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE – por Saaj Mostrado 

Lenko seria um dos heterônimos de Marcelo Porto Sperb, nascido e criado em Novo 

Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, desde 1992. Atualmente graduando em Psicologia, o 

interesse pela produção artística visual teve origem em paralelo com o interesse pela 

psicanálise. 

Com gosto desenvolvido desde tenra idade pelo áudio/visual, principalmente música e mais 

tarde fotografia, migrara da educação em publicidade e propaganda pelo desencanto quanto 

ao lugar da expressão artística no ramo.  

Naturalmente obstinado pelos próprios motivos decidira ir fundo na psicologia. Assim 

floresceu a sensibilidade para com a expressão artística do indivíduo e a capacidade de 

representação subjetiva dos objetos do mundo para o sujeito. Dentro da ciência o objeto de 

estudo principal era o indivíduo. A vontade de expressão artística corresponde ao mesmo 

objeto: o indivíduo. Logo, o interesse pelo retrato. Não é a figura humana, é a unidade 

humana: corpo, mente e alma. Para alguém cujos mistérios da vida ferem fundo, Rembrandt e 

Caravaggio foram, dos grandes, as maiores referências no início. Rembrandt pela vivacidade 

pessoal dos retratados e ao mesmo tempo as cores escuras caracterizando atmosfera 

misteriosa. Caravaggio pelo caráter visceral das cenas representadas nas pinturas e também 

pela obscuridade da atmosfera das pinturas. Era o interesse latente pelo Inconsciente; pelo 

oculto; pelo mistério. 

Filho de uma cidade economicamente saudosa, cujos cidadãos representam pleno estado de 

individualismo acreditara testemunhar sistêmica indiferença interpessoal. Grosso modo, 

tamanha impessoalidade que se poderia evidenciar indiferença quanto o próprio fato da 

indiferença do outro, por sua vez. Impessoalidade. Alguns apontariam como um estado 

dissimulado ou patológico do ditado “viva e deixe viver”. Estudante da ciência da 

subjetividade, no estudo do retrato, em 2015 – início da experimentação artística –, a busca 

era pela humanização do olhar, pela pessoalidade, em função de decorrente noção de 

alteridade (natureza ou condição do que é outro, do que é distinto).  



 

“Bruna”. 2015. Óleo sobre tela. 95 x 145 centímetros. 



A pessoalidade é inseparável do retrato, onde o objeto principal e motivo da obra é o indivíduo 

ali representado. Porém a inexpressividade do sujeito retratado – elemento principal da obra – 

alude à impessoalidade pelo artista contestada, estipulando o contraste e a 

contemporaneidade do trabalho. Em uma era onde uma espécie de autorretrato é, por muitos, 

habitual (selfie), do indivíduo ao mundo publica-se uma imagem em certo grau 

conscientemente simulada; um simulacro de desejos, intenções e significantes. 

O objetivo do artista aqui é retirar do indivíduo retratado o arbítrio sobre a própria imagem ao 

mesmo tempo com que evidencia sua inexorável existência como ser humano, que por si só, 

representa um conjunto de conceitos. Que corpo é aquele? Quem é? Inexpressivo como 

quando sozinho, diante do espelho, olha no fundo do próprio olho refletido e pergunta: quem 

és tu? 

De 2015 para cá Marcelo segue sendo vários. Mais consistentemente, pelo menos alguns. 

Esses mais organizados, como o Lenko, vão-se desenvolvendo cada qual com respectivo 

escopo. Naturalista, abstrato, romântico, realista, surrealista. Talvez se encontrem Lenko com 

Marcelo, ou se encontrem Lenko e Maidu, eventualmente, por vez. Sabe-se lá quanto tempo 

leva para a integração do sujeito; conciliação ou reconciliação de todos os graus. Sequer se há 

tal coisa. “Não penso no destino e, no agora, tenho vontades. Deixo que sejam. Quero tanto. 

Quero o que têm. Sem ter que optar. Sem “ter que” e sim “querer-se”.”  

Sonhadores nunca aprendem, sei. Sei também que sonho não precisa acabar. Sonhos não 

dormem. 


