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Artista paranaense participa da Mostra no Japão
Erica Kaminishi participa da mostra com o projeto 'Mi Casa, Su Casa', escolhido por meio de um criterioso processo seletivo

internacional

A artista plástica paranaense Erica Kaminishi, 31 anos, participa da principal mostra

japonesa de arte contemporânea, a 'Aichi Triennale 2010', que será inaugurada no

próximo dia 21 de agosto na cidade de Nagoya, no Japão.

Com o tema "Artes e Cidades", a mostra inaugural traz importantes nomes da arte

contemporânea mundial como o belga Jan Fabre, o chinês Yang Fudong e a japonesa

Yayoi Kusama.

Além da mostra de artes plásticas, Aichi Triennale 2010 traz também a dança, o teatro e

o cinema contemporâneo. Um dos destaques na mostra de filmes é o diretor tailandês

Apichatpong Weerasethakul, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes deste

ano.

Erica participa da mostra com o projeto 'Mi Casa, Su Casa', escolhido por meio de um

criterioso processo seletivo internacional no início deste ano. O projeto consiste na

montagem de um enorme quebra-cabeças (ao todo 1520 peças) através da participação

do público. Cada pessoa que visitar a exposição, além de colaborar com o projeto,

ganhará alguns brindes exclusivos produzidos pela artista.

Com o projeto Mi Casa, Su Casa, a artista recebeu o Prêmio Mostra de Artistas no Exterior, no Programa Brasil Arte Contemporânea realizado

pela Fundação Bienal de São Paulo.

Desde 2005, Erica vive no Japão, e atualmente desenvolve seu doutorado em Artes Visuais pela Tama Art University, em Tóquio. Apesar da

distância, a artista vem ganhando também destaque no cenário brasileiro de artes com exposições realizadas no Museu de Arte Contemporânea

do Paraná e no Museu de Arte Moderna da Bahia. Recentemente, recebeu o prestigiado Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2010.

Para o próximo ano, a artista apresenta o projeto Jardim na Galeria Flávio de Carvalho, no complexo Funarte em São Paulo.

'Informações':

A mostra Aichi Triennale 2010 ficará aberta do dia 21/08 a 31/10/2010

http://aichitriennale.jp/en/

Bonde. O seu portal


