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a programação nacional está
fervilhante, com exposições de vik
muniz, sérgio sister e hugo frança,
além das bienais do mercosul e a
internacional de curitiba

01/10 quinta-feira
ArtBo
A feira, em Bogotá, reúne
galerias da América Latina.
Estão presentes as brasileiras
Luciana Brito, Luisa Strina e
Vermelho. Até 4 de outubro.
artbo.co
Foto: Fernando Zarif, sem
título, sem data/Sebastiano
Pellion/Luciana Brito Galeria

01/10 quinta-feira
Relevos: Olhar-GestoObjeto
O jornal é um dos objetos
centrais da investigação e
pesquisa visual do cearense
Luciano Figueiredo. A
mostra, na Galeria Leme,
em São Paulo, expõe obras
geométricas feitas de tela e
lona. Até 7 de novembro.
galerialeme.com
Foto: Luciano Figueiredo,
Relevo, 2015/Vicente de Mello
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03/10 sábado
34º Panorama de Arte
Brasileira – da Pedra da
Terra Daqui
No MAM, em São Paulo,
obras de Berna Reale, Cao
Guimarães e Cildo Meireles,
entre outros, dialogam com
peças milenares encontradas
em território litorâneo
brasileiro e uruguaio.
Até 18 de dezembro.
mam.org.br
Foto: Erika Verzutti, Tartaruga,
2013/Eduardo Ortega

Fragmentos de Alfredo
Barbosa de Oliveira
Em cartaz de 23 de outubro
a 22 de novembro, na galeria
Hubb, em São Paulo, a exposição Souvenirs de Viagem
reúne 44 obras do artista
plástico e diretor criativo da
marca Punto e Filo, Alfredo
Barbosa de Oliveira.

14/10 quarta-feira
PAD London
No bairro de Mayfair, em
Londres, a feira de arte e
design reúne galerias da
Europa, Ásia e América do
Norte. Serão apresentados
trabalhos ecléticos e desenvolvidos, ao longo do século
20, em diversas plataformas.
Até 18 de outubro.
pad-fairs.com
03/10 sábado
Bienal Internacional de
Curitiba
A mostra movimenta diversos
espaços artísticos da capital
paranaense com obras que
têm a luz como pretexto,
motor e matéria. O Museu
Oscar Niemeyer homenageia
o artista argentino Julio Le
Parc. Até 6 de dezembro.
bienaldecuritiba.com.br

06/10 terça-feira
Ordem Desunida
Pinturas de Sérgio Sister são
expostas até 6 de dezembro,
em São Paulo.
nararoesler.com.br

10/10 sábado
Gauguin to Picasso: Masterworks from Switzerland, The Staechelin & Im
Obersteg Collections
São expostas 60 obras, em
Washington. Até 10 de janeiro.
phillipscollection.org

Foto: Julio Le Parc,
Continuel Lumière Cylindre,
1962/divulgação

Foto: Sérgio Sister, sem título,
2015/Everton Ballardin/
cortesia Galeria Nara Roesler

Foto: Paul Gauguin, Nafea
Faaipoipo, 1892/ Martin P.
Bühler/Kunstmuseum Basel

Foto: Wendel Castle, Veiled
in a Dream, 2014/cortesia
Carpenters Workshop Gallery

15/10 quinta-feira
Vik Muniz
Em mostra inédita no
Brasil, cem obras do artista,
entre as quais estão fotos
de trabalhos feitos com
sucata, terra, diamantes e
comida, serão expostas no
Museu Vale, em Vila Velha.
Até 14 de fevereiro.
museuvale.com
Foto: Vik Muniz, Warhol
Flowers, 2012/Vik Muniz

17/10 sábado
Dutch Design Week
O evento ocupa mais de
80 locais, em Eindhoven, na
Holanda, com exposições,
palestras, debates e festas.
Com foco no design do
futuro, são apresentados
cerca de 2.400 trabalhos e
ideias de nomes consagrados e de jovens talentos.
Até 25 de outubro.
ddw.nl
Foto: Makkink & Bey, Blue
Pottery, 2015/divulgação

Os trabalhos, compostos
por pinturas com guache
e por colagens de objetos
trazidos de várias partes
do mundo, fazem alusão
às cidades visitadas pelo
artista e funcionam como
diários de viagem, nos quais
ele eterniza momentos, sem
perder de vista a combinação
de cores e formas.
Nas telas, é possível notar
influências do movimento
concretista – a arte
geométrica e racional serviu
como ponto de partida para
a produção de Alfredo,
desenvolvida no ano de 1990
e no início de 2000 –, mas
também uma proximidade
com a pop art e com a
arte cinética.
hubbprojetos.com.br
Foto: Alfredo Barbosa de
Oliveira, Competência, 2015/
Gabriel Arantes

23sex

17/10 sábado
Giuseppe Scapinelli 1950:
O Designer da Emoção
Cerca de 30 móveis raros do
designer italiano compõem
a exposição na Artemobilia
Galeria, em São Paulo. Na
ocasião, o curador e proprietário do espaço, Sergio
Campos, lança livro, de sua
autoria, sobre a obra de
Scapinelli. Até 24 de outubro.
artemobilia.com.br

21/10 quarta-feira
Zeitgeist – A Arte da Nova
Berlim
Obras de artistas berlinenses
compõem exposição no
CCBB de Belo Horizonte.
Até 11 de janeiro.
culturabancodobrasil.com.br

Foto: Giuseppe Scapinelli,
mesa lateral de caviúna,
1954/Sergio Campos

Foto: Kitty Kraus, Matrix,
2010/Allen Phillips/cortesia
Wadsworth Atheneum

23/10 sexta-feira
Léon Ferrari: Entre
Ditaduras
A exposição reúne
diferentes impressões em
xerox produzidas pelo artista
argentino Léon Ferrari, no
Masp, em São Paulo. As
obras dialogam com os
contextos dos regimes
ditatoriais na Argentina e
no Brasil, vivenciados por
Ferrari. Até 21 de fevereiro.
masp.art.br

23/10 sexta-feira
10ª Bienal do Mercosul –
Mensagens de Uma Nova
América
Espalhado por centros
culturais de Porto Alegre, o
evento reúne 700 obras de
402 artistas. Nesta edição,
retoma a sua vocação
histórica de exibir apenas
a produção da América
Latina. Até 6 de dezembro.
fundacaobienal.art.br
Foto: Carlos Asp, sem título,
2006/divulgação

24/10 sábado
Hugo França
Para a mostra, na Villa Sergio
Bertti, em Gramado, no Rio
Grande do Sul, o designer
criou esculturas mobiliárias
com madeiras locais que
seriam descartadas. Foram
usadas canjerana, eucalipto,
grápia e uma araucária
de 600 anos. Até 6 de
dezembro.
sergiobertti.com.br
Foto: Hugo França, banco
Moronguetá, 2012/André
Godoy

24/10 sábado
Yolanda Mohalyi – A
Grande Viagem
A exposição retrospectiva da
obra da artista húngara, na
Dan Galeria, em São Paulo,
é composta por cerca de
50 trabalhos – de desenhos
e aquarelas a telas abstracionistas –, por meio dos
quais estão contempladas
diversas fases de sua vida.
Até 24 de novembro.
dangaleria.com.br
Foto: Yolanda Mohalyi, A
Grande Viagem, 1966/Sergio
Guerini

25/10 domingo
Joaquín Torres-Garcia:
The Arcadian Modern
O MoMA, em Nova York,
apresenta uma retrospectiva
do artista uruguaio dividida
em dois períodos: de 1923
a 1933, marcado por obras
construtivistas, e de 1935 a
1943, quando o repertório
se torna mais abstrato.
Até 15 de fevereiro.
moma.org
Foto: Joaquín Torres-García,
Construction in White and
Black, 1938/Thomas Griesel/
cortesia Sucesión Joaquín
Torres-García

26/10 segunda-feira
Dubai Design Week
O evento inaugural tem
o intuito de incentivar o
crescimento da indústria do
design nos Emirados Árabes
e de estabelecer Dubai
como capital regional do
setor. Eventos em diversos
bairros expõem itens locais
e internacionais, de móveis e
utilitários a objetos decorativos e trabalhos têxteis. São
englobados também projetos
gráficos. Até 31 de outubro.
dubaidesignweek.ae

27/10 terça-feira
El Pueblo se Equivoca
O trio Los Carpinteros faz
exposições paralelas nos
espaços da Fortes Vilaça,
em São Paulo. Na galeria,
apresentam vídeos e, no galpão, aquarelas e esculturas.
Até 14 de novembro (galeria)
e 19 de novembro (galpão).
www.fortesvilaca.com.br
Foto: Los Carpinteros, Ladrillos, 2015/ Los Carpinteros’
studio/Galeria Fortes Vilaça

