
VOCÊ ESTÁ EM:
Governo >> Secretaria de Cultura e Relações Institucionais

Jorge Miño chega a Blumenau com a "Sinfonia do espaço" 
Artista argentino reforça a evolução estética e material do meio fotográfico como linguagem criativa. Compartilhar no WhatsApp

Uma das três mostras internacionais que será apresenta na 4° Temporada de Exposições do Museu de Arte de

Blumenau (MAB), com abertura marcada para 5 de setembro, é do argentino Jorge Miño. Sua vinda ao vale é

resultado da parceria estabelecida entre o MAB e o crítico de arte e curador internacional Massimo Scaringella. A

noite multicultural também apresentará obras de talentos da Finlândia, Itália, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do

Sul e Distrito Federal. O evento começa às 19h com a tradicional conversa com os artistas. A programação contará

com o lançamentos de livros, declamações de poemas e apresentação musical. A entrada é franca

A exposição “Sinfonia do espaço” destaca a evolução estética e material do meio fotográfico como linguagem criativa.

Na pesquisa artística de Jorge Miño, portanto, a sua percepção do mundo se repete, para o conhecimento das

grandes cidades através das distintas preocupações, estéticas, éticas e sociais. Sua obra fala de "objetos"

elementares, partes da arquitetura urbana, tanto periférica quanto central, tanto material quanto humana.

A síntese de sua pesquisa são os ícones materiais de uma cultura básica e, dependendo do caso, de inovação ou

decadência social. A arquitetura da vida como um "objeto" da vida cotidiana é, portanto, o momento decisivo de seu

trabalho, consciente ou inconsciente. Ele constrói seus trabalhos pensando em geometrias austeras, mas neutras,

como bases vitais de interrelação e envolvimento com sua visão interior da sociedade velada por uma visão, às vezes

rarefeita da cor, ou pela presença da matéria como uma percepção estrutural.

Sobre o artista 

Natural de Catamarqa, Jorge Miño vive e trabalha em Buenos Aires. Possui formação em Belas Artes. Em sua

trajetória artística, apresenta exposições individuais na Argentina e Estados Unidos. Sua obra chega à cidade em

decorrência de uma parceria com o curador independente Massimo Scaringella. Este personagem é organizador de

eventos culturais e possui mais de 30 anos de atividade na Itália e no Exterior. Apresentou artistas italianos e

estrangeiros, muitos deles pertencem à geração mais jovem, mas hoje já valorizados no cenário internacional.

Saiba mais

Abertura da 4ª Temporada de Exposições no MAB

Quando: 5 de setembro, quinta-feira

Horários:

19h: conversa com os artistas expositores

20h: abertura da 4ª Temporada de Exposições do MAB, lançamento de livros, declamação de poemas e apresentação musical

Visitas: até 24 de outubro, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Visitas mediadas: podem ser marcadas pelo telefone 3381-6176

Classificação indicativa de idade: Livre

Entrada franca

Expositores

Não é possível voltar o relógio, de Hannu Palosuo (Finlândia)

Sinfonia do espaço, de Jorge Miño (Argentina)

Além do sinal e da matéria, de Alex Caminiti (Itália)

Sanagê Pele e Osso, de Sanagê (DF)

Entre o mundo maravilhoso e fabulações, de Andréa Brächer (RS)

Hipótese Gaia, do Coletivo Duas Marias (PR)

Ilhas levadiças, de Jan M.O. (SC)

 

Lançamento de livros

“Um olhar sobre fatos históricos”, de autoria de Álvaro Correia
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