Pinturas
Fernando Burjato

A Galeria Casa da Imagem abre neste sábado, 14 de dezembro, a partir das 10h30, a
exposição Pinturas, individual do artista Fernando Burjato. A mostra inclui 18
trabalhos inéditos da recente produção do artista, que se situam no limiar entre
pintura e objeto.

Na sua primeira exposição individual na Galeria Casa da Imagem, Fernando Burjato
apresenta uma série de pinturas inéditas da sua recente produção, nas quais o artista
combina esquemas geométricos e cores poderosas com bordas, franjas e beiradas que
escapam da delimitação ortogonal do quadro. Não sem alguma ironia, o artista
estabelece um dialogo com a tradição da pintura, ao mesmo tempo em que impulsiona
a pesquisa na direção do objeto. Através destes dois movimentos o artista articula
tanto a linguagem da pintura, quanto a linguagem da escultura, estabelecendo
convivências dispares e muitas vezes contrárias, num mesmo plano de jogo.

Fernando Burjato nasceu em Ponta Grossa – PR, em 1976. É Formado em pintura pela Escola
de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), 1994. Escritor e artista plástico, vive e trabalha
em São Paulo. Suas principais mostras individuais são: Pinturas, na Galeria Casa da Imagem,
Curitiba -PR (2010); Guaches e Óleos, Sala Recife, Recife –PE (2010 ); Pinturas, na Galeria
Virgílio, São Paulo no ano de 2009 e 2011.Dentre as exposições coletivas de que participou,
destacam-se: Houston, we’ve had a problem - Galeria Casa da Imagem, Curitiba (2009); X Salão
Nacional Victor Meirelles, Florianópolis (2008); 62º Salão Paranaense, Curitiba (2007); Matéria
Opaca, Museu Murillo la Greca, Recife (2007); A matriz e a linguagem; Biblioteca Córdoba.
Córdoba, Argentina (2004 ); VII Salão Nacional Victor Meirelles, Florianópolis (2000).
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