---

=

i1IIIIIIIillillllllllli

III~

: ~= '"
111111111111111111111

-

-

\

11111111101

Cj"-IUHEO44';"88

o CORPOcomo

obra: será inaugurada no Ateliêaberto a exposição 'O que Ocupa

o Corpo'. Correio Popular, Campinas, 28 age. 2003.
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SERÁINAUGURADA
NOATELIÊABERTO
A
EXPOSiÇÃO
'OQUEOCUPAO CORPO'
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Obra como extensão do corpo do artista. Corpo, como obra. O AteliêAberto revela, a partir de
hoje, a investigação dos artistas plásticos Fabiana
Rossarola e José Roberto Shwafaty na exposição
O que Ocupa o Corpo,que tem vernissage às 20h, et
fica em cartaz até 18de outubro.
Materialidade, memória e energia são as preo- ~o
o-.
cupações atuais de
Roberto Shwafaty,
de 25anos, formado
em artes plásticas
pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). O
artista apresenta
, três obras, Espaço
-

de Crescimento,

Sem

Título e Espaço de
Reflexão. A primeira é uma tentativa
de representar o
espaço, suas teias e
relações, a memória; a segunda apresenta um corpo
humano iluminado,
Shwafaty se desloca
!

através da lt~zc~~ ; desenhode sua silhueta contornada e preenchida por luzes de Natal; a terceira obra é uma escultura-carpa-desenho como
dimensões que se relacionam com o corpo do artista.
Já Fabiana Rossarola, 33anos, investiga o "bombardeio" de imagens no cotidiano, principalmente através da fotografia. A intenção da artista, nesta exposição, é recuperar o mistério da fotografia,
"o significado mágico que possuiu em seus primórdias". O que ela consegue? "Destruir o caráter plano das todos de pessoas do seu círculo íntimo, fornecendo à imagem fotográfica uma corporeidade
até então impensável". Nascida em Caxias do Sul
(RS),Fabiana vive e trabalha entre Porto Alegre e
São Paulo.
Segundo a curadora do Ateliê Aberto, Samantha Moreira, nenhum trabalho é auto-biográfico.
':Asobras não contam sobre o artista. O que elas trazem são relações sobre a ocupação no tempo e espaço, sendo através da construção e extensão de seus
corpos nas paredes, sejam através da criação do
lugar, da cena onde o trabalho é inserido", diz.
o que Ocupa o Corpo - Vernissage hoje, das 20h
às 24h. Visitas de segunda a sexta, das 14h às
18h, sábados com agendamento, no Ateliê Aberto
(Rua Santos Dumont, 323, Cambuí. fone: 32517937).
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Obra de
Fabiana
Rossarola que
Integra
a mostra
com
vernissage
hoje

