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A sua obra foi já duas vezes exposta na Bienal de Veneza, bem como em diversos museus. 
Atualmente participa numa exposição Unseteled no Nebraska Art Museum, organizada pela 
curadora Joanne North,em colaboração com Ed Rusha.
 
Participou na Bienal de Montvideo, e em projetos de curadoria para feiras de arte como 
Moscow World Fine Art, PINTA Ne
expor na Alejandra Von Hertz Gallery (Miami), Hai Gallery (Beijing), Fabien Castanier Gallery 
(los Angeles), e Falar Gallery (La Paz) entre outras.
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Sonia Falcone (n.1965) é uma artista 
contemporânea Latino-Americana
arte é uma chamada para ultrapassar o abismo 
entre culturas, entre a humanidade e a natureza.
 
Confrontados com a sua obra, somos levados pelas 
divisões que nos levam à destruição. Sonia Falcone 
convida-nos a encontrar várias formas de harmonia 
e inter-relação entre as várias práticas culturais.
 
Esta jornada espiritual, está reflectida na sua mais 
famosa obra, Campos de Color, feita de especiarias 
e minerais de toda parte do mundo, como uma 
metáfora universal de unidade e diversidade.
 

A sua obra foi já duas vezes exposta na Bienal de Veneza, bem como em diversos museus. 
Atualmente participa numa exposição Unseteled no Nebraska Art Museum, organizada pela 
curadora Joanne North,em colaboração com Ed Rusha. 

Participou na Bienal de Montvideo, e em projetos de curadoria para feiras de arte como 
Moscow World Fine Art, PINTA New York, London e Miami, ou ArtBo Bogotá. Foi convidada a 
expor na Alejandra Von Hertz Gallery (Miami), Hai Gallery (Beijing), Fabien Castanier Gallery 
(los Angeles), e Falar Gallery (La Paz) entre outras. 
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