AMILCAR DE CASTRO NA SILVIA CINTRA + BOX 4

Para celebrar os 30 anos de representação no Rio de Janeiro da
obra do escultor mineiro Amilcar de Castro (1920/2002), a galeria Silvia
Cintra + Box 4 preparou uma exposição com alguns trabalhos inéditos e
curiosidades do processo criativo deste grande artista brasileiro.
Faz parte da mostra uma série de 10 desenhos em papel com
esboços das esculturas feitas por Amilcar ao longo da década de 80. Nos
desenhos é possível ver anotados cálculos, prováveis títulos das peças e
até o telefone de fornecedores. Outros dois desenhos maiores e uma
maquete, chamada carinhosamente por ele de “peteca”, mostram os
testes do artista para a famosa “escultura de vidro” criada da década de
80 e que também está na exposição.
Outro destaque da seleção é o tampo de uma mesa de madeira
usada por Amilcar como apoio para fazer as telas. Depois que esse tampo
ficava bem “sujo” de tinta, o artista então fazia de fato uma pintura sobre
essa memória de camadas. Ao longo de sua carreira foram feitos 15
tampos que eram consideradas por Amilcar suas únicas pinturas, já que
suas telas eram chamadas por ele de desenhos.
No campo das esculturas, a surpresa fica por conta de uma grande
obra em aço cor-ten dos anos 50, uma das primeiras feitas em grande
formato, e uma pequena escultura em granito, a única nesse material em
toda sua trajetória. Completa a exposição três desenhos sobre tela da
série de linhas, realizadas na década de 90.
A exposição de Amilcar de Castro no Rio de Janeiro acontece junto
a outra homenagem ao artista. Durante a feira Frieze NY, a galeria irá
apresentar um grande estande apenas com obras do escultor feitas entre
as décadas de 70 e 80.

INAUGURAÇÃO – 19 DE ABRIL
PERÍODO DA EXPOSIÇÃO – 19 DE ABRIL A 27 DE MAIO, SEGUNDA A SEXTA, DAS 10h
ÀS 19H; SÁBADOS, DE 12H ÀS 18H

