A cor da cor
Lilian Gassen

A Galeria Casa da Imagem apresenta neste sábado, 29 de agosto, a partir das 10h30,
exposição A cor da cor, individual da artista curitibano Lilian Gassen. A mostra inclui
13 trabalhos, sendo 10 pequenas pinturas em guache sobre papel e três desenhos em
carvão e lápis conté sobre papel .
Em sua segunda mostra individual na Galeria Casa da Imagem, Lilian Gassen apresenta
uma série de pequenas pinturas em guache sobre papel e desenhos em carvão, que
dão prosseguimento à sua busca em associar a vibração da cor com os volumes e
movimentos edificados pelo desenho. Para a série de pinturas monocrámatícas, a
artista toma como ponto de partida uma cor específica – amarelo, vermelho, azul,
verde, salmão, laranja – e a partir dessa natureza primeira, que ocorre como campo
contextual, a cor agarra diversos subtons ou se engalfinha com outras cores para
construir distintos amarelos, outros tantos azuis, múltiplos verdes, uma infinidade de
laranjas, que executam acrobacias sobre o plano, dando vazão a espacialidades
diversas daquelas em que trafegam as nossas experiências.
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