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Exposição comemora Dia do Índio no memorial do MPF/ SC
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17/04/2015 - Sede de Florianópolis recebe mostra de  pinturas a partir de hoje

 

O Ministério Público Federal em Santa Catarina promove a exposição "Filho da natureza... a coragem no olhar", da artista plástica e
arquieta Maria Lúcia Mendes Gobbi, para homenagear o Dia do Índio, comemorado em 19 de abril. A mostra, organizada pelo
Memorial da Procuradoria da República, abre hoje às 16 horas, com um coquetel de frutas e chás e a presença da artista. O público
em geral poderá conhecer de perto as pinturas até dia 13 de maio, de segunda à sexta-feira, das 12 às 19 horas, com entrada
gratuita.

"Filho da natureza... a coragem no olhar" traz 11 telas com o tema indígena. O artista plástico e arte-educador Claudio Toscan Junior
ressalta que "em sua pesquisa pictórica Maria Lúcia Mendes Gobbi propõe um olhar para o índio, sua simplicidade,
expressões,tradições... Não podemos limitar o processo artístico de Maria Lúcia simplesmente como o "olhar de fora", ou retrato do
outro, do passado, distinto da própria realidade. Antes disso, a pintura é um momento de si mesma, uma possibilidade de encontro
com seu íntimo, de expressão de sentimentos, e o índio, enquanto fonte de estudo ou inspiração é uma busca das próprias raízes,
do sangue que corre em suas veias, pois descende da miscigenação mameluca".

Serviço:

Exposição "Filho da natureza... a coragem no olhar"
17/04/2015 a 13/05/2015

Horário: 12 às 19h

Local: Memorial da Procuradoria da República em Santa Catarina (MPF)
Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4876, Mezanino -Torre 1- Edifício Luiz Elias Daux - Bairro Agronômica -Florianópolis - SC

Fone: 2107-6230

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4876, Torre 1 (Gabinetes) e Torre 3 (Administração) - Edifício Luiz Elias Daux - Bairro Agronômica

Florianópolis - SC - CEP: 88025-255

Fones: (48) 2107-6100/(48) 2107-2410
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