Nome artístico: AQI Luciano
Nome: Luciano Jorge Caldas

Site: www.aqiluciano.com
Email: contato@aqiluciano.com

Nascido em 04 de Junho de 1982 em Brasília/ DF, aos quatro anos de idade mudou-se
com a família para o bairro Ilha do Governador no estado do Rio de Janeiro, onde
residiu por muitos anos.
Sendo autodidata, AQI Luciano começou a experimentar a arte desde muito jovem,
estimulado pela família e amigos, e pelo seu próprio prazer em criar.
Na juventude começou seu contato com a arte urbana através das escritas e
assinaturas (pichação), pelos bairros do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira artística em
2006 em Vila Velha, cidade localizada no estado Espírito Santo, unindo os traços e
desenhos da infância com as atitudes e técnicas que adquiriu nas escritas.
Muito autocrítico busca a evolução em uma disputa individual a cada trabalho, tem as
palavras “persistência” e “dedicação” como base para o progresso artístico, costuma
usar e ser considerado pelo termo: artista gráfico; Por atuar em diversas vertentes da
arte: muralismo, ilustrações, design, entre outros.
Na arte urbana ganhou destaque em âmbito nacional e até mesmo internacional, pelos
trabalhos de realismo além das tradicionais “letras” sempre com uma imensa variação
de cores, formas e traços.

PARTICIPAÇÕES E ORGANIZAÇÕES
1º Encontro estadual de graffiti (ES) - 2006;
1ª Edição do Mutirão “Ao vivo e a cores” (ES) – 2007;
1º Encontro Nacional de graffiti (ES) – 2008;
3ª Edição do Mutirão “Ao vivo e a cores” (ES) - 2008;
4ª Edição do Mutirão “Ao vivo e a cores” (ES) – 2008;
Exposição coletiva de graffiti UFES (ES) - 2008;
Live Paint no show do Marcelo D2 (ES) – 2008;
Live Paint no lançamento do cd do Mc Adikto (ES) - 2008;
Live Paint no lançamento do cd do J3 (ES) – 2008;
Live Paint no show da Negra Li (ES) - 2008;
Live Paint no show do Ja Rule (ES) – 2008;
Live Paint no show do Mr Catra (ES) – 2009;
Live Paint no show dos Racionais Mcs – 2009;
1ª Edição do evento graffiteria (ES) – 2010;
2ª Edição do evento graffiteria (ES) - 2010;
Live Paint no Debate/ Show do Gabriel O pensador (ES) – 2010;
Live Paint no Debate/ Show da banda Strike (ES) – 2010;
Evento Mãos que ajudam (ES) – 2011;
1ª Edição o evento Filial Graffiti (ES) – 2011;
1º Encontro internacional de graffiti (ES) – 2011;
1º Kolirius internacional de graffiti (RJ) – 2011;
2ª Edição o evento Filial graffiti (ES) – 2012;
Meeting Of Favela (RJ) – 2012;
Evento Copa graffiti (RJ) – 2012;
Mutirão de Graffiti São José dos Campos (SP) – 2013;
Lançamento Colorgin Arte Urbana (ES) – 2013;
Exposição individual “ReTratando” (ES) – 2013;

3º Kolirius internacional de graffiti (RJ) – 2011;
3ª Edição o evento Filial Graffiti (ES) – 2013;
2 ª Edição do evento “AUC – Arte União e Cultura” (RJ) – 2013;
Exposição individual “ReTratando” no SESC Campos (RJ) – 2014;
Evento de graffiti Vila Mariana (SP) – 2014;
Evento de graffiti DaVila – Nós Somos (SP) – 2014;
Evento de graffiti GaleRio (RJ) – 2014;
Evento hiphop (PR) – 2014;
Exposição coletiva “Grafite em Movimento” (RJ) – 2014;
2º Reduto Walls (PA) – 2014;
Meeting Of Favela (RJ) – 2014;
Exposição coletiva “#contextourbano” (DF) – 2015;
Evento de Graffiti “Recifusion” (PE) – 2015;
Exposição “Joanas” (PE) – 2015;
Exposição coletiva BazArt (SP) – 2016;
Exposição coletiva Mercado Disjuntor (SP) – 2016;

PUBLICAÇÕES E MATÉRIAS
Matéria para o programa “EmMovimento” da Tv Gazeta (ES) – 2006;
Matéria para o Jornal “A Tribuna” (ES) – 2006;
Entrevista Programa “ClickStar” da GTV (ES) – 2007;
Matéria para o jornal “A Gazeta” (ES) – 2007;
Entrevista no Programa “ClickStar” da GTV (ES) – 2008;
Matéria para o Jornal “A Tribuna” (ES) – 2008;
Matéria para a revista eletrônica Comus (ES) – 2009;
Capa da revista eletrônica “Zupi” – 2009;
Capa da revista eletrônica “Zupi” – 2010;
Capa da revista eletrônica “Zupi” – 2011;

Matéria para o jornal “A Gazeta” (ES) – 2010;
Matéria para Revista AG do jornal “A Gazeta” (ES) – 2011;
Matéria para o programa “EmMovimento” da TV Gazeta (ES) – 2012;
Participação no especial de natal do programa “EmMovimento” da TV GAZETA (ES) –
2012;
Matéria para o Jornal “A Tribuna” (ES) – 2013;
Matéria para o Jornal “A Tribuna” (ES) – 2008;
Matéria para o Jornal “O Diário” (RJ) – 2014;
Matéria para o Jornal “Folha da manhã” (RJ) – 2014;
Entrevista no Programa “Tah Ligado!” da Tv Diário (RJ) – 2014;
Matéria para o jornal “O Liberal” (PA) – 2014;
Matéria para o Jornal “Correio Brasiliense” (DF) – 2015;
Matéria para o Jornal “Jornal do Commercio” (PE) – 2015;
Entrevista para o programa “Bom de papo” (ES) – 2016;
Capa e matéria do jornal “A Gazeta” (ES) – 2017;
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