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25 Novembro — 23 Dezembro 2009
Projeto no 2ª piso

Press Release
Abertura da Mostra Coleções 9 Curadoria Nessia Leonzini A partir do 24 de novembro a Galeria
Luisa Strina apresenta Coleções 9, uma mostra anual que começou em 2000, composta de
imagens fotográficas de alta tiragem. A série Coleções, considerada um projeto pioneiro no
universo da fotografia e das artes plásticas no Brasil, conta com a curadoria de Nessia Leonzini, e
tem como objetivo ampliar o publico da fotografia no país e a formação de novos colecionadores.
Já participaram de Coleções mais de 100 artistas, consagrados e emergentes, brasileiros e
estrangeiros. Nesta edição fazem parte 15 artistas que trabalham também em outros suportes e
representam diferentes pontos de vista, que vão do abstrato ao representacional, e utilizam um
vocabulário imagético inspirado por objetos ou situações do dia a dia ou determinados pelos
mundos da publicidade, internet e a mídia em geral. O espírito de Coleções é definido pelo
envolvimento dos artistas que produzem trabalhos específicos para o projeto e tornam possível
obras de arte a um preço acessível. Os artistas que participam de Coleções 9 são: Antoni
Muntadas Barbara Wagner Bob Wolfenson Cabelo Camila Sposati Chico Fernandes Cristiano
Mascaro Gilda Midani Henrique Cesar Jeanete Musatti José Bechara Marcius Galan Miguel Rio
Branco Neville D´Almeida Regina Vater Tiragem: cem Preço único: 400 reais Lançamento do
livro: “Manhattan: Arte Contemporânea e algo a mais”
Por ocasião da abertura de Coleções, Nessia Leonzini, que reside em Nova York, lança seu livro
“Manhattan: Arte Contemporânea e algo a mais”, publicado pela Editora BEI. O livro orienta o
leitor interessado pelas artes plásticas em Nova York, e é escrito de uma maneira pessoal e bem
humorada.

Link
www.galerialuisastrina.com.br/exposicoes/colecoes-2009
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