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Exposição Além da Matéria: uma porta para o além do palpável
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De 10 a 27 de fevereiro - Ex-alunos da Belas -

A arte contemporânea da exposição coletiva Além da Matéria abre a programação das mostras para
a temporada 2020 no Espaço de Arte Francis Bacon. Entre os dias 10 e 27 de fevereiro será
possível apreciar 27 obras de 9 artistas que apresentam seus trabalhos em telas em acrílico e óleo,
fotografia, arte digital, escultura e instalação, que representam um momento de busca de equilíbrio
entre as dimensões, entre a razão e emoção, entre ciência e espírito. As obras contidas nesta
exposição têm um canal para o além da matéria, uma porta para o além do palpável.
André Dias, Andréa Bertoletti, Carla Nardes, Deise Dias, Elaine Santos, Lisa Panont, Miriam Ledur,
Vanderlei Grützma e Vivien Zanlorenzi exploram a diversidade de estilos e os materiais existentes
na mostra estão ligados ao contexto que está no imaginário de cada artista, materializados conforme
o momento de cada um. "Esta exposição tem como fundamento primordial tocar o público de uma
maneira única e fazê-lo pensar no além da matéria", explica a artista plástica, orientadora de arte e
curadora desta mostra Vivien Zanlorenzi. Formados pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná
(EMBAP), em Bacharelado em Gravura, a produção desses nove artistas, em diversificadas
linguagens das artes visuais, traz a visão particular sobre a transcendência da matéria suscitando
uma percepção mais holística e transcendental da condição humana. "Os visitantes vão encontrar
obras que despertam sentimentos e pensamentos sobre complexos aspectos da condição humana
frente aos mistérios do universo. O que é particular na visão de cada artista passa a compor um
novo significado diante da subjetividade das pessoas que estiverem apreciando os trabalhos" diz
Vivien ressaltando a relevância de cada obra, "cada artista em particular escolheu uma linguagem
artística que mais se adaptava ao seu eu interior, um momento de pesquisa que se tornou um
momento inigualável de profusão do mundo exterior e interior". Serviço Exposição Além da Matéria
Data: de 10 a 27 de fevereiro de 2020. Local: Espaço de Arte Francis Bacon - Ordem Rosacruz
(AMORC) Endereço: Rua Nicarágua, 2620 - Bacacheri - 82515-260 - Curitiba, Paraná.
Entrada: Franca Horário: de terça a sexta-feira das 13h30 às 17h. Sobre os
artistas: https://www.ainfinitaarte.com.br/ Matéria deEMANUELLE SPACK Acesse a publicação
original.
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