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Contemplado pelo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2014 — Atos Visuais 
Funarte Brasília, a exposição apresentada na Galeria Fayga Ostrower é uma cola-
boração entre André Severo e Paula Krause que resulta em uma grande instala-
ção baseada na desconstrução de uma série de imagens, textos e filmes que os 
artistas  vem produzindo há mais de uma década.  
 Apostando no espaço concentrado da sala de exposição como um lugar 
de projeção para o processo poético, o projeto tem o tempo e a memória como 
elementos latentes de sua estruturação e busca dar testemunho da impondera-
bilidade da experiência criativa e de sua eminente relação com os condicionan-
tes espaciais e temporais que definem algumas de suas possibilidades de apre-
sentação.  
 Elaborado através de uma cuidadosa seleção de elementos visuais e tex-
tuais que se mantiveram referenciais para os artistas , tanto em suas pesquisas 
criativas individuais, quanto nas propostas que produziram conjuntamente, a 
instalação insere-se, ainda, na dinâmica de questionamento entre as instâncias 
processuais e os suportes de registro dos trabalhos poéticos que os artistas vem 
realizando (através, principalmente, de produções audiovisuais e do registro de 
performances e ações vivenciadas diretamente na paisagem), e passa a ser tam-
bém uma investigação sobre as possibilidades associativas e dissociativas de 
objetos poéticos dentro do ambiente expositivo. 
 
 
 
GALERIA FAYGA OSTROWER  
Complexo Cultural Funarte Brasília  
Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural  
Brasília-DF (entre a Torre de TV e o Centro de Convenções)  
 
VISITAÇÃO  
06 de agosto a 20 setembro de 2015  
De segunda-feira a domingo, das 9h às 21h  
 
 
Informações (61) 3322-2076 / 3322-2029  
atosvisuais@funarte.gov.br  
www.funarte.gov.br  
 
 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PROIBIDA A VENDA 

 Realização: 

 Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2014 — Atos Visuais Funarte Brasília 




