Magdalena Jitrik
20 Maio — 21 Junho 2008
Projeto no 2ª piso

Press Release
Magdalena Jitrik Abertura: 20 de Maio, 2008: 19:00 – 22:00 hs Até: 21 de junho, 2008 Local:
Galeria Luisa Strina – Piso II Rua Oscar Freire, 502 Horários de Funcionamento: Segunda a Sexta:
10:00 – 19:00 hs Sábados: 10:00 – 17:00 hs Magdalena Jitrik magicamente consegue justapor uma
série de eventos históricos que aconteceram a mais de 120 anos atrás.
Inspirada pelo trabalho do pintor e poeta argentino Xul Solar intitulado “Socialismo”, Jitrik, em
suas pinturas, se refere ao movimento em 2004 a favor das 6 horas diárias de trabalho, mas
também ela olha para eventos menos recentes: as Três colagens (‘Acontecimientos en Turquía’,
‘Plaza Lorea’, ‘El Primero de Mayo’; 2007) nos lembra dos eventos iniciados em Maio de 1986, em
Chicago e seu resultado de impacto global. Seus desenhos trazem as ilustrações e imagens de
livros históricos, informações relativas a diversas entrevistas pessoais e tiradas da Internet. O
interesse específico da artista repousa na típica cena de “uma assembléia num recinto, um orador
falando e depois a polícia atirando. Esta mesma cena tem se repetido por toda parte, não apenas
no dia 1° de Maio, mas ao longo de inúmeros acontecimentos, desde a greve inicial realizada no
Haymarket Square em 1986.” O trabalho de Magdalena Jitrik, definitivamente mostra sua
influência construtivista e abstrata: “Dos Cruces, 2008” é uma homenagem a Malevich. Suas
investigações em história são descritas de maneira monumental e frágil ao mesmo tempo.
Magdalena Jitrik (nasceu em Buenos Aires, 1966) exposições mais recentes: Fondo de Huelga,
Oficina Proyectista, (Buenos Aires, 2007), Donaciones, Adquisiciones y Comodatos, Museo de
Arte Latino Americano de Buenos Aires, (Buenos Aires, 2007) and Arte erótico en la Oficina
Proyectista, OP, (Buenos Aires, 2007).
PISO I e III: DAVID HAINES Para mais informações e material de imprensa favor contatar:
CRISTINA HAAPALAINEN I haapalainen@galerialuisastrina.com.br I +55.11.3088-2471.

Link
www.galerialuisastrina.com.br/exposicoes/magdalena-jitrik

+ 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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