A •AIREZ• Galeria de artistas independentes convida para a abertura da
Coletiva AIREZ 2017 “Metanóia”.
A coletiva apresenta 137 artistas selecionados através de convocatória nacional. O
resultado é um recorte do fazer artístico de todas as regiões brasileiras que será
mostrado em suporte digital nos três primeiros dias de abertura e depois dividido em
6 breves exposições com integrantes da coletiva que ocuparão a galeria nos meses
de outubro e novembro.
A mostra chama a atenção pela profundidade expressiva de artistas renomados e
sua permanência ao lado de novos artistas. É o caso de Leo Caobelli (fundador do
Coletivo Garapa e ganhador da Bolsa Zum de Fotografia), ou Felipe Abreu (editor da
Revista OLD), ou ainda, Polyanna Morgana (doutora em poéticas contemporâneas e
indicada ao Prêmio Pipa). A lista é longa e significativa, parte do projeto da AIREZ
em apresentar um número relevante de processos artísticos variados.
A abertura será dia 29 de setembro (19h) e será marcada também pelo show da
cantora e compositora Janine Mathias.
Conheça a lista completa de artistas: https://airez.art.br/coletiva-•airez•-2017/
O evento integra o Circuito de Galerias da Bienal Internacional de Curitiba 17’.
Cronograma:
| 29 de setembro - sexta |
19h00 - Abertura da mostra oficial
19h30 - Perfomance de Renam Canzi
20h00 - Show Janine Mathias
| 30 de setembro - sábado |
14h-18h - mostra oficial
15h - Ação de Thais G. de Menezes
|01 de outubro - domingo |
14h -18h - mostra oficial
*discotecagem de Flávio Carvalho
É necessário preenchimento da lista de entrada:
https://goo.gl/forms/qSRXuvvramJ4V59r2
SERVIÇO:
Exposição: Coletiva AIREZ 2017 “Metanóia”
Curadoria: Guilherme Zawa
Produção: Ana Rivelles
Local: • AIREZ • Galeria de Artistas Independentes.

Data de abertura: 29 de setembro, 19h.
• AIREZ • Galeria de Artistas Independentes – Rua 13 de maio,778, cj 15 . São
Francisco - Curitiba.
Horários de visitação: 13h às 19h (segunda a sexta).
Evento Facebook: https://goo.gl/QwcFta

