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Press Release
Uma pintura de Federico Herrero é uma intervenção cromática no mundo, da tela à cidade. à primeira
vista, esta pintura gentil aparenta propiciar atos de contemplação. O artista parece propor uma cena
que, não podendo ser o sublime, pudesse ser uma festa sensorial do fulgor das cores. Os campos de
cor se atraem, se desdobram em contínuo, se agregam ou ganham coesão harmônica. Azuis, tons de
verde, rosas, cores quentes se defolham como camadas de energia que se ajustam no espaço como
uma propagação epidêmica e quase música.
Paulo Herkenhoff
A Galeria Luisa Strina tem o prazer de apresentar a primeira exposição individual de Federico
Herrero na galeria. Compõem a mostra uma série de pinturas inéditas de dimensões variadas, um
volume de concreto e madeira e uma grande instalação site-specific, na qual o artista desafia a
convenção tradicional do espaço expositivo transformando o chão da galeria em uma tela.
As pinturas abstratas de Herrero – monocromáticas ou multi-coloridas – fazem referência à
tradição norte-americana da Colour-Field Painting, assim como a Tropicália, em particular a
maneira de trazer vida à arte e ao ambiente, através da interação com as cores incorporando a
paisagem e o cotidiano à arte.
O artista faz uso de distintos materiais, como pintura a óleo, acrílico, canetas marcadoras, plumas
e spray em um mesmo trabalho.
Federico se apropria das pinturas deixadas por terceiros nas ruas e as incorpora em seu
vocabulário visual sob o nome de “pinturas telepáticas”. Como forma de retribuir e democratizar
seu trabalho, realiza intervenções no espaço público, assim devolvendo em parte o que foi
encontrado ao acaso.
A pintura de Federico se insere na paisagem urbana – desde a pintura da fachada de um prédio
no centro de São Paulo; pilares de uma ponte em Medellín; pinturas de ônibus em Tóquio;
cabanas de pescadores na Basiléia; o fundo de uma piscina em Havana; até uma parede em ruínas
em Veneza.
Federico Herrero (1977) é nascido San José, Costa Rica, onde vive e trabalha. Exposições
individuais recentes incluem: Sies + Höke, Düsseldorf (2014); Proyectos Monclova, Cidade do
México (2014); La casa encendida, Madri (2014); 21st Century Art Museum, Kanawaza, Japão
(2012); Contemporary Art Gallery, Vancouver (2011); Casa de America, Madri (2011); Kunstverein
Freiburg, Alemanha (2008) e CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, São Francisco (2008).
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Exposições coletivas recentes incluem: Pangea II: New Art From Africa and Latin America,
Saatchi Gallery, Londres (até Setembro 2015); Under the Same Sun: Art from Latin America
Today at the Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York (2014); P33 – 33º Panorama da Arte
Brasileira, Museu de Arte Moderna de São Paulo (2013), Para/site, Hong Kong (2011) e Art
Parcours, Basel (2011).
Seu trabalho é parte das coleções do Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York; Hara
Museum of Contemporary Art, Tokyo; 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa.
O artista, ainda em 2015, terá seu trabalho apresentado na Unlimited, parte da feira de arte de
Basiléia dedicada a trabalhos em larga escala.
Abertura: Terça-Feira, 02 de junho, 19-22h
Período de exposição: 03 de junho a 25 de julho de 2015
Horário de visitação: Segunda a Sexta das 10 às 19h / Sábados das 10 às 17h.
__
Para mais informações favor entrar em contato com Flávia França
flavia@galerialuisastrina.com.br

Link
www.galerialuisastrina.com.br/exposicoes/27925

+ Info
Galeria Luisa Strina
Rua Padre João Manuel 755
Cerqueira César 01411-001
São Paulo SP Brasil

Fone: +55 11 3088–2471
info@galerialuisastrina.com.br
www.galerialuisastrina.com.br
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