EAV
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2010

A exposição do artista Thiago Rocha Pitta é de interesse da Escola de
Artes Visuais por representar importante pesquisa no campo das artes
visuais. O artista, um dos mais destacados de sua geração, começou a
trabalhar nos anos 90 e realizou relevantes mostras no Brasil e no
exterior. Em 2006 o artista recebeu o Prêmio SESI - CNI Marcantonio
Vilaça e participou da Bienal de Singapura. Em 2008 realizou
exposições em Tokio, Berlin e em 2009 na Galeria Meyer Riegger, na
Alemanha.
;
A proposta de exposição encaminhada pela Tisara, produtora
representante do artista para o evento, está de acordo com os objetivos
traçados pelo Plano Diretor da Escola e foi aprovada pela Comissão de
Projetos, composta por Alexandre Sá, Guilherme Bueno e Ricardo
Basbaum.
A exposição ocupará o espaço das Cavalariças da Escola entre os dias
11 de junho e 12 de setembro do presente ano.
Mauro Saraiva, produtor da Tisara, é representante exclusivo do artista
no projeto e está apto a viabiliza-lo junto à Escola uma vez que sua
atuação é reconhecida no campo da arte, conforme comprovado no
currículo em anexo.

Claudia Saldanha
Diretora
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