
Biografia Luciana Cambria 

 

Luciana Cambria é brasileira, nascida no estado do Paraná e atualmente mora em 

Curitiba. 

Ela formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e especializou-se em 

Dermatologia. Atualmente divide seu tempo entre a prática da Medicina e sua arte. 

Seu primeiro contato com a cerâmica foi ainda na infância, através de sua mãe e da 

saudosa ceramista Maria Augusta Erick de Menezes, mais conhecida como “Dona Maria 

do Barro”, uma artista que dedicou sua vida ao ensino da arte cerâmica, conectando as 

pessoas e a natureza através da argila. 

A semente da criatividade foi plantada e ficou dormente por muitos anos, até que em 

2015 ela redescobriu a magia da cerâmica e sua energia, através da escultura. Estudou 

escultura durante dois anos com Henrique Corbeira, um escultor que tem um 

meticuloso olho para anatomia humana. 

Após esse período, participou de diversos cursos e workshops de modelagem, pintura, 

moldes, sempre buscando aprender mais. 

Através do processo de experimentação, ela deixa sua criatividade fluir. As infinitas 

possibilidades da argila elegeram esse material como de escolha para suas obras. 

Processos como inclusão de outros materiais tais como vidro, pedras, diferentes 

esmaltes e óxidos permitem criar diferentes e intrigantes texturas. 

Exposições: 

2019  - Flow Gallery-International School of Curitiba 

2020 - Exposição virtual “Arte em tempos de Coronavírus” 

2020  - Exposição virtual “Revoar” 

2020 - V Universo Cerâmico – Câmara Municipal de São Paulo- 17 a 28/10 

2021- Encontro de Artistas Internacionais - Galeria Cia Arte Cultura /SP- fevereiro 

2021- Exposição Coletiva ‘’ II Aniversário Galeria Imaginarte- Barcelona/Espanha-12 a 

26/02 

2021- Exposição Virtual Cerâmica e Livro de artista- abril- @subsololaboratoriodearte 

2021- Artista selecionada e publicada no livro ‘’Transgressões cerâmicas’’- 

@subsoloedicoes 

2021- VI Universo Cerâmico-Câmara Municipal  de São Paulo- terceiro lugar categoria 

alta temperatura 

2022- Exposição Pan Techne- Espaço Cultural  Correios de Niterói-22/1 a 26/2 



2022- 14 ª Grande Exposição de Arte Bunkyo- espaço Cultural Bunkyo/Sp- 6 a 20/2 

 


