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Bienal de Pintura
curadoria Ricardo Ramalho
Com vernissage dia 17 de Junho 2015 , quartafeira as 19:30, a Galeria Virgilio apresenta a Bienal de
Pintura. Uma exposição que dá ênfase a esse suporte tão tradicional nas artes, buscando abordar a
atualidade da técnica, os limites e as influências da pintura em outros meios.
Foram selecionados dezoito artistas de várias procedências. São dez independentes: Augusto
Citrângulo, Ciro Cozzolino, Dalia Rosenthal, Eduardo Verderame, Fernanda Barros, Ricardo Alvez,
Rodrigo Machado, Rubens Zaccharias Jr, Sergio Spalter e Tulio Tavares. E oito artistas representados
pelas Galeria Lume, Mezanino, Paralelo e Virgilio: Alex Flemming, Andre Rigatti, Danilo Oliveira, Luiz
Monken, Manoel Veiga, Marcelo Comparini, Paulo D’ALessandro e Ulysses Bôscolo. Somos gratos ao
apoio destas galerias e aos artistas pela participação.
Por que uma Bienal de Pintura?
Com a proliferação de programas de técnica específica como as feiras internacionais de fotografia (vide
SPArte/Foto), inúmeras galerias de fotografia, galerias de gravura, circuito SP Estampa, o festival
Video Brasil, o FILE (festival de linguagem eletrônica), feiras de publicações artesanais (PLANAMIS) e
editoras de livros de artista, como a Tijuana, fica mais do que justificada a Bienal de Pintura,
especialmente se considerarmos que a pintura, embora em notável recuperação, perdeu uma fatia de
mercado para a fotografia e outras midias, desde o final dos anos 90. Vamos torcer para que a Bienal
seja mesmo uma bienal, isto só saberemos daqui a dois anos. Visto que sobre periodicidade nem a
importante Bienal de São Paulo é infalível, acredito que a Bienal de Pintura pode se tranquilizar sobre
essa responsabilidade. O nome da mostra é pomposo e institucionalizante, como convém a uma
estratégia de valorização dos artistas e do tema perante novos públicos: a pedra fundamental está
lançada.
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