Foi quando o vazio se pôs cheio
Exposição Coletiva

A Galeria Casa da Imagem apresenta nesta quinta, 14 de dezembro, a partir das
10h30, a mostra Foi quando o vazio se pôs cheio, que é dedicada ao desenho
brasileiro. A exposição coletiva apresenta trabalhos de artistas contemporâneos, bem
como obras que fazem parte do acervo da Galeria Casa da Imagem.

A exposição “foi quando o vazio se pôs cheio” reúne obras de artistas modernos, que
figuram em todos os compêndios da história da arte brasileira – Alberto da Veiga
Guignard, Ismael Nery, Flávio de Carvalho, Loio-Pérsio e Mira Schendel –, e
contemporâneos – Jorge Guinle, Paulo Monteiro, Raul Cruz, Lilian Gassen e Rodrigo
Dulcio. O título da exposição faz referência à condição autônoma do desenho, quando
este suplanta o estado de meio auxiliar às outras linguagens – a pintura, a arquitetura,
o design, a escultura –, e volta-se para a promoção de sua própria realidade. São
absolutamente fantásticas as iniciativas artísticas promovidas, especialmente pelos
artistas modernos, visando objetivar substância de realidade a uma produção
confeccionada por linhas e traços. Neste intento, os trabalhos artísticos capturam fatos
que na ordem da produção se apresentavam, ou se apresentam, como inexistentes, ou
como falhas, ou expressões de ausência – o vazio da página ou ao branco do papel –,
para envergá-los da condição de protagonistas na poética moderna. Também alude
aos períodos mais recentes – o cenário contemporâneo – onde a experiência poética
com o vazio trafega em direção ao “cheio”: espaços vazios que nascem por obra de
“cheios” ou espaços “cheios” que são fruto do vazio.
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Alberto da Veiga Guignard
Ismael Nery
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Exposição :
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11 de dezembro, quinta-feira, às 19h30

Local:

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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(41) 3532.2998
(41) 3362.4455

