FERNANDO AUGUSTO e CAMILA ALVITE
NO CIRCUITO DE GALERIAS DA BIENAL INTERNACIONAL DE CURITIBA
Press Release:
A ARQ / ART Galeria inaugura no dia 26 de setembro às 20h a exposição
“Representações” com os artistas Camila Alvite e Fernando Augusto. A mostra irá
compor o Circuito de Galerias da Bienal Internacional de Curitiba.
O Circuito de Galerias é uma mostra apresentada pelas galerias de arte da cidade, sendo
realizada em parceria com a Bienal Internacional de Curitiba. O circuito acontece desde
2013 e um de seus objetivos é aproximar o conceito curatorial e as exposições realizadas
nas galerias visando promover o mercado local.
“As galerias desempenham um papel fundamental na construção de uma cultura artística
mais modernizada, ao passo que os artistas podem sobreviver a partir de sua profissão.
Hoje, muitos curadores contam com os galeristas como fornecedores dos seus artistas, e
graças aos diálogos da arte moderna e contemporânea e dos trabalhos feitos pelas bienais e
galerias de arte, o público pode ter acesso à cultura internacional sem precisar sair do país”
segundo a organização do evento.
O tema desta edição da Bienal Internacional de Curitiba ’17, “Antípodas – Excesso de
Imagem”, busca debater a diversidade cultural e técnica na sociedade contemporânea. A
partir destas referências, a ARQ / ART Galeria trás para esta edição uma discussão sobre a
representação figurativa na obra de arte. Os artistas escolhidos apresentam trabalhos que
dialogam entre o desenho, a pintura e suas relações documentais e compositivas com a
fotografia.
Camila Alvite apresenta nesta exposição sua recente produção, onde realiza uma série de
retratos em que estuda a multiplicidade de possíveis personagens criados ao explorar
diversas individualidades humanas. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade
de Belas Artes de São Paulo (1995 a 1999) e Comunicação Social pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing de São Paulo (1991 a 1995). Ganhou os prêmios Salão Dos
Artistas Sem Galeria – Prêmio Único, Salão de Arte de Santo André - Prêmio Aquisitivo e
38º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba - Prêmio Aquisitivo Câmara Municipal.
Participou de diversas exposições coletivas como 25º Salão de Arte do Pará - Belém – PA
(2006), X e XI Bienal de Santos - Santos – SP (2006, 2008), realizou as exposições
“Recorte” na Galeria Vilanova – SP (2014) e “Piscinas” no Ateliê 397 – SP (2009), entre
outras. Em 2017 participou do Arte Laguna Prize em Veneza. Vive e trabalha em São
Paulo.
O artista Fernando Augusto se propõe a explorar o conceito de artista viajante, cuja
produção estuda o desenho como forma de cristalizar a paisagem e nos faz refletir sobre a
relação entre o desenho documental e a fotografia. Segundo as palavras do autor “Artista
viajante é aquele que sai para ver, conhecer, desenhar, pintar, registrar o que viu, criar
imagens de uma geografia distante, desconhecida, imaginada, falada e cuja produção, de

cunho documental, comunica deslocamentos no espaço, descobertas de paisagens e tipos
humanos.” Cursou Artes na Escola de Belas Artes da UFMG. Atualmente é professor do
Departamento de Artes da Universidade Federal de Vitória – ES. Vive e trabalha em
Vitória – ES.

Galerias participantes:
ARQART – R. Cel. Dulcídio, 355 - Batel,
Boiler Galeria – Alameda Pres. Taunay, 314 - Batel
Estúdio e Galeria Teix – Alameda Augusto Stellfeld, 1581 - Batel
Galeria Solar do Rosário – Rua Duque de Caxias, 04 - São Francisco
Riviso Galeria de Arte – Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1577 loja 08 - Batel
SIM Galeria – Alameda Pres. Taunay, 130 A - Batel
Simões de Assis Galeria de Arte – Alameda Dom Pedro II, 155 - Batel
Ybakatu Galeria – R. Francisco Rocha, 62 - Batel
Zilda Fraletti Galeria de Arte – Av. do Batel, 1750 - Batel
Zuleika Bisacchi Galeria de Arte – Av. do Batel, 1868 ,Piso L3- loja 329
AIREZ Galeria de Artistas Independentes – Rua Emilio de Menezes, 91
Das Nuvens – Rua Cândido Lopes, 289, 21º andar

Para mais informações escrever para atendimento@arqartgaleria.com.br. Telefone + 55
(41) 2112 9286.
Abertura: Terça-feira, 26 de setembro de 2017, 20h.
Período expositivo: 26 de setembro à 15 de novembro 2017.
Visitação: Terça à sexta-feira das 13 às 18h / Sábados das 11 às 16h.
ARQ / ART Galeria, Coronel Dulcídio, 355 – Batel. Curitiba – PR.
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Patrocínio: Copel, Sanepar e Fomento Paraná
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