Marina Saleme
Figurantes
Press Release
Marina Saleme (1958, São Paulo) vive e trabalha em São Paulo. Para a quinta exposição individual
de Marina Saleme na Galeria Luisa Strina, a artista irá apresentar uma série de desenhos, pinturas
e fotografias que tem trabalhado desde 2009.
A idéia de apagamento na obra de Marina Saleme é constante. As imagens são construídas pela
negação e resgate. Através da alternância de diversas camadas de desenho e mancha, Saleme vai
construindo a ausência e presença das formas, por meio da sobreposição. Para esta exposição, a
artista desenvolveu 3 séries de fotos, 150 pinturas e desenhos, de pequeno formato (40x 30 cm,
cada), “Garotas” (As descabeladas), 2009-2011, que evocam situações limite (perda, abandono,
paixão e morte) a dialética da imagem, pela sua aparição e anulação das figuras. As imagens de
Saleme operam através da freqüente deslocalização e alternância de foco em situações que se
repetem em inumeras telas, questionando a relação entre a real existência e, importância dos
fatos.
As três séries “Dança”, “Sweet Home”, e “Passeio”, são fotos feitas com celular – cenas insólitas,
com paisagens e seres suspeitos, evidenciando um objeto deslocado, vazio de certezas, quase
invisível ou transparente; como as figuras apagadas das pinturas – um figurante.
Das exposições de Marina Saleme destacam-se: exposição individual “Liquid Paper, Galeria Luisa
Strina, São Paulo (2009); e as exposições coletivas “O Colecionador de Sonhos”, Instituto
Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto (2011); Liquid paper, Rhys-Mendes, Belo Horizonte (2009);
MAM 60, OCA, São Paulo, (2008); Poéticas da Natureza, Museu de Arte Contemporânea, São
Paulo, (2008), Arte Contemporânea, Aquisições recentes, Pinacoteca do Estado de São Paulo,
(2008); “Contadores”, Estação Pinacoteca, 2006, Paço Imperial (Rio de Janeiro, 1997).
Figurantes MARINA SALEME Abertura: Terça-Feira, 19 de fevereiro de 2013 19h Período de
exposição: 20 de fevereiro a 16 de Março de 2013 Horário de visitação: Segunda a Sexta das 10 às
19h / Sábados das 10 às 17h.

Link
www.galerialuisastrina.com.br/exposicoes/marina-saleme-solo-show-2013
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