PRESS RELEASE
GALERIA PILAR APRESENTA
'LAMA e ARCO-ÍRIS AZUL e ROSA'
Artista CELIO BRAGA
Abertura: 28 de março
Visitação: 29 de março a 11 de maio

Sem título (Azul&Rosa), 2018 . Lápis de cor sobre tecido costurado a mão . 90 X 88 cm
A Galeria PILAR tem a honra de apresentar a exposição 'LAMA e ARCO-ÍRIS AZUL e ROSA' do
artista CELIO BRAGA. Nessa terceira individual do artista na galeria, serão apresentadas dez
obras inéditas especialmente desenvolvidas para essa exposição, entre desenhos feitos em
lápis de cor aplicados diretamente sobre tela crua e uma potente instalação ocupando
diretamente o piso da galeria.
A instalação faz uma alusão a recente tragédia ocorrida em Brumadinho (MG), suas causas,
consequências e desdobramentos. Já os desenhos sobre tela, em sua maioria azul e rosa,
assim como o trabalho composto pelas 07 cores do arco-íris, abordam de maneira poética e
delicada a situação de vulnerabilidade pela qual passa, atualmente, a comunidade e a
temática LGBT.

A foto mostra o detalhe de uma das peças, feito a partir de tecidos costurados, que
compõem a instalação desenvolvida para a exposição.

COMENTÁRIO CRÍTICO
POR Douglas de Freitas, curador.
A produção de Célio Braga se debruça fundamentalmente no desenho. Seus bordados,
objetos, fotografias, instalações e pinturas se constituem por desenhos. Ainda que em
pequenos traços e fragmentos, é ele o responsável por formar manchas e superfícies,
possíveis peles que amplificam a discussão de corpo intrínseca aos trabalhos.
O corpo na obra do artista é força e fragilidade. Na exposição apresentada na Galeria Pilar, os
desenhos de Célio Braga, realizados compulsivamente sobre tecidos previamente tingidos
pelo artista com fragmentos de lápis de cor crescem, ganham a escala do corpo, e a
dimensão monumental de céu, mar, ou ainda, pele. O corpo aqui também é ferramenta
política. Tudo se constitui em tons de rosa ou azul, e em um dos trabalhos, assumem a
imagem da bandeira LGBT, em uma delicada discussão de gênero.
A potência de Célio está na delicadeza. Está em desenhar ao longo dos dias a beleza e os
dramas de viver no mundo em que vivemos, de estar vivo. De lembrar que somos únicos,
mas que ao mesmo tempo, somos todos.

CELIO BRAGA
Graduado em 2000 em Artes Plásticas pela Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Holanda,
Célio Braga já participou de inúmeras exposições coletivas e individuais na Europa, EUA e
Brasil. Seu trabalho integra a coleção permanente do Stedelijk Museum de Amsterdam,
Tilburg Textile Museum, CODA-Apeldoorn Museum, AMC Collection Amsterdam, ROTASA
Collection-EUA entre outros.

SERVIÇO
Exposição:
Artista: CELIO BRAGA
Inauguração: 28 de março, 19h as 22h
Visitação: 29 de abril a 11 de maio
De terça a sexta, das 11h às 19h
Sábados, das 11 as 17h
Galeria Pilar
Rua Barão de Tatuí, 389 - Vila Buarque - SP
Metrô mais próximo - Estação Santa Cecília ou Marechal Deodoro
Fone: 11 36617119
www.galeriapilar.com
Informações adicionais:
Elisio Yamada/Henrique Miziara
Fone: 11 36617119
elisio@galeriapilar.com | henrique@galeriapilar.com

