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A Galeria Casa da Imagem inaugura neste sábado, 14 de dezembro, a partir das
10h30, a exposição 328.956,34, da artista Lilian Gassen. A mostra conta com trabalhos
inéditos da recente produção da artista.

Nesta que é sua primeira individual na Galeria Casa da Imagem, a artista Lilian Gassen
apresenta cerca de 20 pinturas a óleo multicoloridas, sendo algumas de grande
formato. Nas pinturas que compõe a exposição 328.954,32, a artista explora tensões
entre o desenho, a cor e a materialidade, buscando uma relação conflituosa entre a
fatura, a estrutura compositiva, cor e imagem final. Lilian Gassen deixa suspensa a
diferenciação entre o desenho e a cor, pois a rígida lógica interna das suas pinturas
engendra uma economia na qual cada cor é uma linha e cada linha uma cor. A partir
dessa ambiguidade, a mostra organiza um grupo de trabalhos que sugerem uma
multiplicidade de pontos de vistas e experiências. Seja, por um lado, através de uma
organização labiríntica do espaço da tela, ou por outro, pela presença da matéria
espessa da tinta. Provocado por esta trama de relações, o olhar se desenrola, ora
como uma atividade de contemplação, ora como um ponto de flexão crítica, fixado
sobre as inconsistências do seu próprio exercício.

Lilian Gassen nasceu em Cascavel, Paraná em 1978. Licenciada em Desenho pela UFPR em
2000, e em Artes Plásticas em 2001. Mestre em História também pela UFPR. Integrou o grupo
Pipoca Rosa, participando com o mesmo de várias coletivas como no MAC-PR (2000 e 2004).
Também realizou exposições individuais como Belvedere. no Solar do Barão – Bolsa Produção.
Curitiba (2009); Observatório. Museu Metropolitano de Arte. Curitiba (2004). Participou ainda
de coletivas importantes como a Reabertura do MUMA. Museu Metropolitano de Arte.
Curitiba (2012); Exposição coletiva. Galeria Casa da Imagem. Curitiba (2011); O estado da arte.
Museu Oscar Niemeyer. Curitiba (2010); O corpo na Cidade. Solar do Barão. Curadoria de
Paulo Reis (2009); Houston, we've had a problem. Galeria Casa da Imagem. Curitiba (2009);
Mais Perto. Galeria Ybacatu. Curitiba (2006); Desenhos. Musa. UFPR (2005); A matriz e a

linguagem. Museu da Bibliotéca Cordoba. Cordoba na Argentina (2004); nome. Casa Andrade
Murici. Curitiba (2014).
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Galeria Casa da Imagem
Rua Dr. Faivre, 591, Centro
Curitiba

Visitação:

Segunda a Sexta, das 13h às 19h
Sábados, das 10h30 às 13h30
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www.casadaimagem.com.br
(41) 3532.2998
(41) 3362.4455

