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Wir freuen uns sehr, Sie zu dieser Ausstellung in unserem Kulturhaus einzuladen.

PELE HAUT PEAU

13.8. bis 8.10.2009

   

Fábia Lívia de Carvalho, Lucas Kunz, Elisabeth Schiess
Mit unseren Gästen aus Brasilien:
Célia Araújo, Sidney Azevedo, Dyógenes Chaves, Amélia Couto,
Chico Dantas, Adriano Franco, Berta Klüppel, Alena Sá
Vernissage:

Donnerstag, 13 August 2009, 18h
Es spricht Robert Schiess, Basel

Dauer der Ausstellung:                 13. August bis Mitte Oktober 2009
Öffnungszeiten:
				

Mittwoch bis Samstag: 14h–18h
Donnerstag: 14h–20h
So wie nach Vereinbarung unter
Telefon: 061 311 44 79

Führung durch die Künstler
Gespräche und Events jeweils Donnerstag Abend ab 19:00
Die tagesaktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.brasilea.com
Die permanente Sammlung Walter Wüthrich ist geöffnet.
Die Künstler danken:

I
BRASILEA
Stiftung Brasilea
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Depois de ter sido realisada em João Pessoa no final de 2007, a exposição estará a vista na Fundação Brasilea em Basel
à partir da metade de Agosto.
O núcleo do grupo de artistas é composto pela Brasileira e Suíça Fábia Lívia de Carvalho, pelo Suíço originário de
Munique, Alemanha, Lucas Kunz e pela Suíça de Basel Elisabeth Schiess. Os três mostrarão em Basel os trabalhos sobre
o tema PELE HAUT PEAU expostos no Brasil, complementados com novos trabalhos sobre o mesmo tema. No Brasil a
exposição foi acrescentada com trabalhos de artistas locais, resultantes do Workshop ministrado por eles. Estes trabalhos também serão expostos em Basel.
Dyógenes Chaves, Berta Klüppel e Sidney Azevedo também virão à Basel para mostrar novos trabalhos.
O tema será tratatado através de fotografias, video, instalações e relêvos nos quais tanto a pele vegetal, humana ou
animal, como simplesmente a superfície de um objeto será pesquisada mais de perto. Erótico assim como sequêncial,
mítico assim como racional, formam interseções com as semelhanças, paralelidades e características próprias dos
artistas participantes em suas maneiras criativas de proceder.
Robert Schiess

Projeto «Pontos de Vista»
Tema

PELE HAUT PEAU

Foi no ano de 2006 que escrevi o projeto de arte «Pontos de Vista I». E foi também através de arte que Leonardo da Vinci expressou seu pensamento, o mesmo que me fascinou na literatura do livro «Aprenda a pensar com
Leonardo da Vinci» de Michel J.Gelb, que me inspirou como motivo fundamental para escolha do tema principal
de meu projeto: «la Curiositá». A curiosidade que precisamos cultivar, que sem a qual não obteríamos amplos
conhecimentos. Especialmente no que se diz respeito à Leonardo, homem de elevado conhecimento e sabedoria
espiritual, pesquisador e grande mestre em várias disciplinas, a curiosidade se torna evidente. Leonardo pesquisava sobre tudo o que a sua curiosidade lhe permitia, sob os diferentes aspectos, para chegar à uma conclusão
sobre o tema, objeto escolhido.
A Arte, meio de expressão, permite que artistas de culturas diferentes ultrapassem os limites da linguagem falada ou escrita, ocasionando uma troca de valores e conhecimentos sob diferentes pontos de vista. Através da
arte podemos estimular a reflexão ào pensamento filosófico e à questões: como e de que modo vivemos, o quê
fazemos?
Também com intensão de pesquisar, de compartilhar da curiosidade e explorar o tema sob aspectos diferentes,
assim como Leonardo nos aconselha, resolvi primeiramente convidar Lucas Kunz e Elisabeth Schiess e desenvolver juntamente com eles novas idéias e novos pontos de vista. Como tema da exposição e do workshop (parte do
projeto para J.Pessoa), propus o tema «Pele» porque desde 2003 eu fotografo flores sobre a minha própria pele
e também por se tratar de um tema muito rico, com diversas possibilidades de interpretação.
Desde 1992 tenho regularmente hóspedes, colegas artistas convidados, de outros Países, para realisarmos exposições juntos e mostrar-lhes João Pessoa, minha cidade de origem, bem como a nossa cultura.
Foi o incentivo de meu colega Diógenes Chaves que me levou à inscrever o projeto «Pontos de Vista» no concurso público do Estado. O projeto foi escolhido pelo juri e o Governo do Estado da Paraíba, através do Fundo
de Incentivo Cultural Augusto dos Anjos, foi nosso patrocinador e possibilitou a realisação do meu projeto em
João Pessoa no final do ano de 2007.

Foi em Novembro de 2007 quando inauguramos a exposição na FUNESC, Fundação Espaço Cultural da Paraíba.
Nós mostramos,Lucas, Elisabeth e eu, pontos de vista completamente diferentes um dos outros. Durante a inauguração do projeto, extendi o convite à outros colegas propondo-lhes um diálogo com nossas obras expostas ou
simplesmente com o tema do workshop. Este convite não se dirigiu apenas à artistas plásticos e sim (à lembrar
Joseph Beuys que ao seu modo disse: «todos nós somos artistas no organismo da sociedade») à todos interessados em colaborar com criatividade dentro de sua própria área.
Os trabalhos resultantes do workshop em João Pessoa foram selecionados e integrados em diálogo com nossos
trabalhos já existentes no início da exposição. Isso possibilitou uma segunda mostra, onde os pontos de vista dos
nossos colegas participantes do workshop complementaram e enriqueceram a exposição.
Queremos encorajar outros colegas e novos participantes a atuar com curiosidade e criatividade em nosso projeto. Desejamos trabalhos que mostrem novos pontos de vista sobre o tema «Pele» e que possívelmente proporcionem diálogo com o que apresentamos em João Pessoa, Brasil e em Basel, Suíça.
Para continuar o projeto e poder mostrá-lo além das fronteiras, dependemos também de outros espaços expositivos   (Museus, Galerias, Fundações e Instituições Culturais), bem como da contribuição de patrocinadores e Embaixadas.
À todos que se interessarem em colaborar com nosso projeto e obter mais informações, por favor entrar
em contato através do meu email: fabialivia@gmail.com

Floresta Negra, Setembro de 2009
Fábia Lívia de Carvalho

Vernissage
Quinta-feira, 13 de Agosto de 2009

A Fundação Brasilea foi criada em 22 de setembo de 2003,
na Basilea.
Objetivos: construção, operacionalização e manutenção de
um Centro Cultural para o apoio e promoção da cultura brasileira, principalmente através de shows e exposições de arte
e fotografia, e de um museu sobre o artista plástico Franz
Widmar, com uma exposição permanente de suas obras.
A Fundação está empenhada em
atingir seu objetivo trabalhando juntamente com outras instituições da
„Região Basiliense”, assim como com
brasileiros estabelecidos na Região.
(Texto/Emblem: Website Brasilea)

Discurso de Robert Schiess, Curador da exposição em Basel

Presença da TeleBasel

Visitantes na inauguração

Onório Mansutti, Membro do conselho da Fundação Brasilea, dirigise ào público.

Robert Schiess em entrevista com a TeleBasel

Manequin:
Fábia Lívia de Carvalho
«Over my Skin II.»

Fábia Lívia de Carvalho usando o modelo Over my skin I.

A exposição no primeiro andar, da esquerda para a direita: ào fundo as fotografias de Elisabeth Schiess. Mais a frente os trabalhos «La Morte fragile et Eros» e a Instalação «vom inneren Außen und äußeren Innen» de Lucas Kunz, no manequin o trabalho «Over my skin» e totalmente à direita na parede «Skin over skin» de Fábia Lívia de Carvalho

Fabia Lívia de Carvalho: Da série «À Flor da Pele», Caleidoscópio, 2009

Fábia Lívia de Carvalho:
«Over my skin I.»

Fábia Lívia de Carvalho: Da série «À Flor da Pele», Caledoscópio, 2009

Fábia Lívia de Carvalho: «Over my skin II.»

Da direita para esquerda: «Peles», «Skin over skin» e «Under my skin», 2009 de Fábia Lívia de Carvalho

Lucas Kunz
Instalação «vom äußeren Innen
und inneren Außen»

Lucas, Elias und Miriam Kunz

Lucas Kunz
Instalação «vom äußeren Innen und inneren Außen»
À direita: «La Mort fragile et Eros»

da série «La Mort fragile et Eros»

Vista para o espaço expositivo
Na parede: «La Mort fragile et Eros»

Elisabeth Schiess com suas fotografias e
à esquerda as suas fotos e visitantes na inauguração

Por-do-sol na galeria e trabalhos de Lucas Kunz aqui à esquerda		

  e a direita «Under my skin» de Fabia Livia de Carvalho

Fábia Lívia de Carvalho: «Under my skin». À direita: um detalhe.

Térreo da Fundação: aqui
nossos hóspedes brasileiros
estão representados por seus
trabalhos.

Da esquerda para a direita:

Adriano Franco, Amélia Couto Córdula, Dyógenes Chaves, Sidney Azevedo, Dyógenes Chaves

Página à direita,

sobre as vitrines:
Alena Sá
«Pele da pintura»
à direita e à frente:
Amélia Couto Córdula
sem título
sobre as colunas, quase invisível,
trabalhos em acrílico de
Sidney Azevedo
«Metraton»
Diogenes Chaves: «Pele da Mata»

Dyógenes Chaves, «Pneumotórax» detalhe

Objetos sobre as colunas: Sidney Azevedo, «Metraton»									
								

Adriano Franco, «Tão distane–Tao distante»

esquerda:
Sidney Azevedo, «Metraton»
direita:
Célia Araújo, «Pele de ovo»

Aqui à esquerda trabalhos de Berta Klüppel e na parede à direita Sidney Azevedo com «Metraton»

Berta Klüppel diante de suas fotografias «Cajueiro, o curador ferido»

Trabalhos de Alena Sá
«Pele da pintura»

Video de Chico Dantas. Um filme à partir da performance da dançarina
Angela Navarro durante a inauguração do projeto Pontos de Vista I em
João Pessoa, Brasil, 2007.

Elisabeth Schiess:
Hirzbodenweg 46
CH– 4052 Basel
Telefon: +41 61 311 44 79
elischiess@swissonline.ch
http://www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/5547

Lucas Kunz
Buchenacker 10
D–79692 Sallneck / Kleines Wiesental
Telefon: +49 7629 1500
kunz.lucas@gmail.com
www.regioartline.org/index.php?p=av&L=0

Fábia Lívia de Carvalho
Phone: +41 793209722
fabialivia@gmail.com
www.regioartline.org/index.php?p=av&L=0

Fábia Lívia de Carvalho

Lucas Kunz

Elisabeth Schiess

Vita

Vita

Vita

Fábia Lívia de Carvalho nasceu em 1961 em João Pessoa, Capital da Paraíba situada na
Costa Atlântica do ensolarado e tropical Nordeste do Brasil; cidadã Suíça, vive e trabalha há 20 anos em seu lar Europeu. Estudou Psicologia na Faculdade de Ciências
Humanas Esuda em Recife e na Escola de Formação Profissional de Educadores da
Infância, Fachschule für Familienergänzende Kleinkinderziehung em Zurique. Tem sua
formação artística no MAM do Rio de Janeiro e na Faculdade de Design de Basel. Atuante nas artes com pintura, desenho, fotografia, objetos, gravuras, livros de artista e
instalações. Sócia da Visarte (Associação de Artistas Profissionais de Basel) e membro
do comité Forum Künstlerbuch Basel. Desde 1986 expõe em galerias e museus e
instituições culturais na Suíça, Europa, Brasil e Estados Unidos. Atualmente fotografa
flores sobre a própria pele. É autora e curadora da própria arte e de seus projetos.

1959* nasceu em Starnberg, München, Alemanha. Neto do famoso Dirigente Wilhelm
Furtwängler. Estudou música na Faculdade de Pedagogia, PH Freiburg e é membro do
Freien Atelier (Atelier Livre) Kirchstraße em Freiburg, Alemanha e do Forum Künstlerbuch Basel, Suíça. Realizou estudos no atelier de Daniel Spoerri em Toscana, Itália e
em Willi-Baumeisterhaus em Marrakech, Marrocos. Teve aulas com Naomi Okamoto em
Münster e com Nelson Leiva em Freiburg, Alemanha. Tem especialização em artes gráficas. Deu aulas de Desenho na Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, Brasil.

Elisabeth Schiess nasceu em Berna, Suíça, em 28 de Junho de 1946.
Já nos tempos de escola aprendeu fotografia fotografando seus professores e colegas.
Como universitária estudou História e Letras. Depois de seu primeiro casamento mudou-se para Düsseldorf, Alemanha onde frequentou a Escola de Arte e Gráfica, Städtisches Werkseminar. Estudou Pedagogia na Universidade de Düsseldorf. Em 1975 voltou
para Basel onde se formou em Educação Pré-Escolar. Através da Fotografia Elisabeth
documentou o desenvolvimento de seus 3 filhos. Desde 1994 a camera fotográfica
tornou-se sua companheira inseparável. Desde então ela fotografa diáriamente. Durante 2 anos ela se ocupou em fotografar ovos e teve grande sucesso com o seu trabalho
de modo que suas fotografias foram publicadas no livro „ Histoires d’oeufs“ de Michèlle
Auer, Ides et calendes, Neuchâtel, 1999).
Apresentou seu trabalho em diversas exposições individuais. Frequentemente publica
suas fotos em jornais. Há 7 anos que utilisa a camera e técnica digital para preparar
suas imagens.

		

mit unseren Gästen aus Brasilien

Célia Araújo

Chico Dantas

Artista Plástica e Professora de Artes. Nasceu
em 1946 em Soledade, PB. Vive e trabalha em
João Pessoa.

Artista Plástico em Pintura, Gravura, Fotografia e
Video Arte. Professor em Arte. Nasceu em Santa
Luzia, PB. Vive e trabalha desde 1964 em João
Pessoa.

Sidney Azevedo
Artista Plástico, Professor em Arte na Universidade Federal da Paraíba. Nasceu em 1972 em João
Pessoa. Vive e trabalha em João Pessoa.
sidneyazvdo@yahoo.com.br

Adriano Franco
Fotógrafo e Professor de Arte. Nasceu em 1972
em Conceição, PB. Vive e trabalha em João Pessoa.
af.foto@gmail.com

Berta Klüppel
Dyógenes Chaves
Artista Plástico, crítico de arte (APCA/AICA).
Nasceu em 1959 em Araçagi, PB. Vive e trabalha em João Pessoa desde 1966.
dyogeneschaves@hotmail.com

Médica, Artista Plástica, Fotografa. Nasceu em
1949 em João Pessoa, PB. Vive e trabalha em
João Pessoa.
bkluppel@superig.com.br

Amélia Couto Córdula

Alena Sá

Artista Plástica, Designer e Museóloga. Nasceu
em 1960 em Recife, PE. Vive e trabalha em
Olinda
acouto@hotmail.com

Artista Plástica e estudante de Design de
Moda. Pesquisadora da Cor. Nasceu em 1968
em Recife, PE. Vive e trabalha em João Pessoa desde 1970.
alenaroquesa@hotmail.com

Fotos: Lucas Kunz, Fábia Lívia de Carvalho, Elisabeth Schiess, Daniel Fust, Sidney Azevedo, Mariama Ireland. Layout: Lucas Kunz
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