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Museu de Arte de Goiânia abre individuais no Palácio da Cultura
Exposição começa na terça-feira (4), às 19h, na Praça Universitária.
Artistas Marcelo Henrique e Marcos Branquinho apresentarão os trabalhos.
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Desenho em acrílico: "Lacrimoso 01".
(Foto: Jake Vieira)
O Museu de Arte de Goiânia (MAG) abre na terça-feira (4), às 19h, no Palácio da Cultura, na Praça Universitária, em Goiânia, as individuais
simultâneas com os artistas Marcelo Henrique e Marcos Maria Branquinho.
Marcelo Henrique apresentará novas séries de trabalhos de desenhos realizados em tinta acrílica, guache, giz cera, nanquim e giz pastel aplicados
em suportes como papéis, adesivos e tecidos.
Marcelo afirma que para criar suas "crônicas visuais" se inspira em cenas retiradas do cotidiano. Imagens midiáticas e “comerciais” do cinema de
vanguarda, ilustrações de moda, literatura infanto-juvenil e contos folclóricos completam seu repertório imagético.
No dia da abertura, Marcos Maria Branquinho apresentará a performance InMediAto, baseada na formulação do crítico de arte norte-americano
Hal Foster, em que o artista vê na fantasmagoria de formas antigas de arte e nas imagens da mídia contemporânea, a figura da história.
Além da apresentação da performance, a exposição de Marcos Maria Branquinho é composta por objetos relacionados com o cotidiano
iconográfico do artista e também por dois vídeos inéditos que serão apresentados durante todo período da mostra.
saiba mais
Catalão (GO) realiza Congadas em louvor a Nossa Senhora do Rosário
Artista plástico de Goiás abre mostra 'Ver o peso' no Rio de Janeiro
As exposições fazem parte do Programa de Exposições de 2011 e da programação da II Revirada Cultural realizada pela Prefeitura de Goiânia.
Artistas
Marcos Maria Branquinho, de 43 anos, mora em Goiânia. Bailarino, há dez anos migrou para artes visuais realizando pesquisa em video e
performance. O artita apresenta seus trabalhos em instituições culturais e em espaços urbanos.
Marcelo Henrique tem 38 anos e também mora em Goiânia. É ilustrador e artista plástico. Realizou várias exposições coletivas e fez publicações e
campanhas de arte e moda. Iniciou sua carreira na metade da década de 90.
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Abertura: Terça-feira (4), às 19h
Visitação: 5 de outubro até 11 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 17h30
Local: Palácio da Cultura
Endereço: Palácio da Cultura, Praça Universitária, Setor Universitário, Goiânia
Agendamento: (62) 3524-1734

Link
Seu nome
Seu e-mail
Enviar para
Comentário 140 caracteres

Verificação de segurança
Atualizar imagem
Digite os caracteres ao lado para enviar

Seu Nome
Seu E-mail
Cidade onde reside
UF
Gênero
M
F
Assunto
Mensagem

atualizar imagem
Digite as palavras ao lado para enviar sua matéria
enviar mensagem
Seu voto foi efetuado com sucesso
escreva seu comentário
fechar
Seu nome
Ao enviar qualquer comentário às notícias, o usuário declara-se ciente e aceita integralmente o termo de uso.
Seu comentário 300caracteres
Digite as letras ao lado

enviar comentário

Login Para enviar seu comentário, é preciso ser cadastrado na Globo.com
fechar
Login / E-mail

03/10/2011 08:10

G1 - Museu de Arte de Goiânia abre individuais no Palácio da Cultura ...

3 de 3

http://g1.globo.com/goias/noticia/2011/10/museu-de-arte-de-goiania-ab...

usuario e senha não conferem
Senha
enviar
Esqueci minha senha
Não sou cadastrado na Globo.com » Quero me cadastrar agora
Seu comentário foi enviado e aguarda aprovação.
escrever novo comentário
comentários Não perca tempo e seja o primeiro a comentar esta notícia.
escrever comentário « voltar para a matéria
Comentários encerrados.
Não é mais possível comentar nesta matéria.
mais comentários
voltar ao topo
primeira página do g1
Novo ponto eletrônico é adiado para janeiro de 2012
Medida que deverá ser adotada por empresas foi adiada pela 4ª vez.
Bolsas na Europa caem com dados da economia grega
Grécia diz que descumprirá metas do FMI
País demitirá 30 mil funcionários públicos
Cabo diz que se arrependeu de atirar em juíza
Pesquisa sobre imunologia leva o prêmio Nobel
Trio investigou a defesa do corpo humano.
Shopping
Artigos Esportivos
Informática
Eletrônicos
Celular
Ofertas

Extra.com.br
Pen Drive Sandisk Cruzer
Blade...

03/10/2011 08:10

