O rosa é mais claro…
Exposição individual de Leila Bokel
Em sua frenética e incansável pesquisa por materiais, a artista passou a lidar com tecidos e fios de
diferentes texturas - lãs, linhas, couros e barbantes. Como consequência Leila Bokel entendeu a
singularidade dos fios, e, concluiu que um trabalho jamais sobreviveria sem essa diversidade.
Esta inquietação a mobilizou para além das tintas e suportes tradicionais, e, ao produzir esses
emaranhados, surgiu seu trabalho recente, com novas cores, nuances, texturas, bem como, outras
sensações e percepções: experiências sensíveis partilhadas pela suavidade das cores e composições. Os
materiais passaram a dialogar e se tocar. Essa organicidade resultou num entendimento que vai além do
habitual, onde os elementos da vida se unem e se entrelaçam em uma construção poética e visual.
__
Leila Bokel
Nascida no Rio de Janeiro, graduada em Letras- Português / Inglês pela USU. Possui formação artística
pela Escola de Artes visuais do Parque Lage. Participa de exposições desde 2006 no Brasil e no exterior,
a artista é membro da Circle Foundation for The Arts e tem obras premiadas em Dubai e na Bienal de
Dortmund, na Alemanha.
__
ABERTURA
Sábado, 18/05/2019, das 16h às 22h.
Em exposição até 28/05/2019.
Horário de atendimento:
Segunda a sexta das 11h às 20h.
Sábados e domingos mediante agendamento prévio.
www.PONDER70.com/agendar
11 98123 6798

sem título
180cm x 23cm x 20cm
acrílica e tecido
2015
R$ 2.500,00

sem título
70cm x 45cm x 20cm
técnica mista
2019
R$ 3.360,00

sem título
38cm x 22cm x 20cm
tinta acrílica e tecido
2014
R$ 1.800,00

sem título
85cm x 55cm x 30cm
técnica mista
2019
R$ 3.500,00

sem título
100cm x 50cm x 30cm
técnica mista
2019
R$ 3.080,00

sem título
75cm x 18cm x 15cm
técnica mista
2016
R$ 1.800,00

sem título
75cm x 20cm x 13cm
técnica mista
2016
R$ 1.800,00

sem título
tamanhos variados
técnica mista
2019
R$ 550,00 maiores / R$ 450 menores

sem título
170cm x 22cm x 20cm
acrílica e tecido
2015
R$2.500,00

sem título
170cm x 22cm x 20cm
acrílica e tecido
2015
R$2.500,00

sem título
180cm x 26cm x 12cm
acrílica e tecido
2015
R$ 2.500,00

