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PALESTRA COM ANNA BELLA GEIGER

Dia: 11/11, terça-feira, às 18h 
Local: Salão Nobre da EAV

Fotografia além da Fotografia é o tema da palestra que Anna Bella Geiger fará na 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage sobre sua exposição atual - em exibição até o 
dia 23 de novembro, no Paço Imperial.

Sobre a mostra, o curador Adolfo Montejo Navas reconhece na complexa trajetória 
desta artista, em um dos seus caminhos iniciado na década de 70 e que vai até o 
momento atual, a importância de seu uso da imagem fotográfica de maneira aberta, 
híbrida e interdisciplinar. Considera a obra não só em sintonia, mas precursora de 
várias das questões contemporâneas da visualidade. O título tautológico da mostra, em 
moto contínuo, estabelece com a fotografia, como disciplina experimental e recurso 
estético, um processo conceituai e pesquisador.

Fotografia além da Fotografia nos leva a novas percepções do acontecimento visual, 
produz uma outra leitura de nossas representações, aprofunda o nosso olhar sobre a crise 
herdada da modernidade. A mostra, ao pretender visualizar questões de nossa estética 
vivida, aproxima a arte de questionamentos críticos sobre a nossa própria visualidade.

Abertura: 12/11, quarta-feira, às 19h 
Visitação: 13/11 a 23/11/08

A coletiva reúne trabalhos dos alunos / artistas da Oficina de Serigrafia, coordenada 
por Evany Cardoso, e da Oficina de Gravura em Metal e Xilogravura, coordenada por 
João Athanásio. São eles: Ana Maria Sobral, Bruna Zugliani, Bruno Manzini, Elvis 
Almeida, Fátima Jorge, Fátima Rodrigues, Fred Bastos, Guiga, lone Kassuga, Juliana 
Lins, Jimson Vilela, Luiza, Luiza Cunha, Manuela Bezamat, Marco, Maria Júlia, 
Ricardo Quadros, Sonia Coutinho e Vinícius Brum.

Na serigrafia, os artistas apresentarão várias técnicas sob diferentes suportes. E na 
gravura em metal e xilo, os artistas apresentarão técnicas tradicionais e alternativas.
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