Curitiba ganhará uma nova galeria de arte
Galeria Airez, do fotógrafo Guilherme Zawa, irá dispor de obras de arte originais e
exposições fotográficas de artistas independentes nacionais e internacionais que
trabalham com a proposta visual "lens-based"
Promover a arte, contribuindo para o desenvolvimento social. Esta é a proposta da
Galeria Airez, do fotógrafo Guilherme Zawa, que será inaugurada no próximo mês, em
Curitiba. Localizada na Rua Inácio Lustosa, 1134 - São Francisco, anexa à Caminho
do Chá, a Galeria Airez irá dispor de obras de arte originais e exposições fotográficas
de artistas independentes nacionais e internacionais que trabalham com a proposta
visual "lens-based", baseada na utilização de uma câmera ou filmadora em algum
ponto do processo artístico.
A Galeria Airez contará com o espaço expositivo e uma plataforma on-line de venda
de obras de arte - um diferencial que o público não encontra em nenhuma galeria de
Curitiba. “Fotografias e vídeos sofrem interferência de pintura ou manipulação digital.
Uma performance ganha registro através da foto. Fotografias são editadas de maneira
que contém uma história não-linear. Enfim, a galeria não tem interesse na fotografia
tradicional e seus ramos como o fotojornalismo e o fotodocumental. A Airez se
interessa pelos artistas que usam a fotografia como forma de expressão pessoal”,
destaca Guilherme Zawa.
A plataforma on-line da galeria será lançada nesta sexta-feira (15). O público
encontrará obras dos artistas Suelen Pessoa, Sandra Arruda, Rodrigo Ormond, Fátima
Lourenço, Cris Sales, Helena Leão, Ana Carolina Von Hertwig, Kris Foltran e Gela
Borges. Ainda há: Guilherme Zawa, Pedro Vieira, Milena Costa, James Labaunty e
Guilherme Ternes.
“Será possível adquirir obras de arte diretamente pelo site utilizando cartão de crédito,
Paypal ou depósito bancário. O site controla o estoque, emite nota fiscal, certificado de
autenticidade e tudo mais. Mas ele não é só uma loja on-line: todas as obras vão
mudar a cada três meses. O site não é uma "loja" onde os artistas colocam suas
obras. Ele é uma janela para o que os artistas estão fazendo agora”, explica Zawa.

