Fabiano Millani nasceu em São Paulo no dia 27 de junho de 1981, paulista de
origem e gaúcho de criação.
Millani começou a sua carreira artística aos 17 anos, no ano de 1997, ao fazer um
curso de desenho artístico com Edegar Cavalheiro. Essa experiência o impulsionou a
iniciar a sua incansável busca pelo realismo.
No ano seguinte (1998) iniciou sua carreira como artista plástico, no mesmo
período em que ministrou pela primeira vez o curso de desenho no Município de
Santo Ângelo. Em 2003, Millani expandiu suas fronteiras, conquistando o 3° lugar
no concurso Estadual “Descobrindo Talentos” com a obra “O Executivo”. Ainda nesse
mesmo ano, desperta a sua paixão pelas tintas e conclui um curso de pintura
contemporânea com o artista Tadeu Martins.
No ano de 2004, com a pintura “Cartas vermelhas” conquista o 2º lugar no
concurso “80 anos da Coluna Prestes”. Nessa época, Millani também amplia o seu
curso de desenho para outras cidades da região e leciona na VII Semana
Acadêmica de Artes, Comunicação e Música da Universidade de Passo Fundo (UPF).
Buscando outros desafios, em 2005, Millani inicia os seus primeiros trabalhos no
estilo figurativo, pintando diversas telas inspiradas no seu cotidiano. Nesse
contexto, é convidado para pintar o seu primeiro monumento denominado “Cristo
na cruz”, de 9 metros de altura, em São Valentim do Sul (RS).
Demarcando a evolução do trabalho artistíco de Millani em 2006 conquista o 1º
lugar no concurso de pintura alusivo ao 61º aniversário de criação do 1º Batalhão
de Comunicações de Santo Ângelo. Dando continuidade ao reconhecimento de seu
trabalho, em 2007, sua obra “Meu pequeno anjo” é retratada no calendário da
ACRILEX. Em 2008 conquista o 1º lugar no concurso de pintura do Depósito de
Subsistência de Santo Ângelo (DSSA) e em 2009 inova ao conquistar o 1º lugar
Regional no SESI Descobrindo talentos com a escultura (ENTRE – PARENTESES).
Em 2009, Millani constrói o seu atelier, no qual trabalha exclusivamente como
artista plástico e professor de desenho e pintura. Suas conquistas mais recentes
foram o 1º lugar no Concurso Nacional de Desenho Realista Dessiner Wordpress,
com o trabalho “Carona ao realismo” e o reconhecimento cultural e acadêmico com
a publicação de duas telas no livro da Bienal Cristal de Talentos, promovido pela
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, ambas no ano de 2010.
Em 2011 Millani conquista novamente o 1° no Concurso Nacional de Desenho
Realista Dessiner Wordpress, com o trabalho “Resiliência” e tem sua obra “Rosa
Amarela” retratada no calendário da ACRILEX.
Atualmente trabalha em tempo integral em seu atelier de pintura, localizado na Rua
Antunes Ribas n° 1186, sala 107.

