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FALTAM 7 DIAS PARA O DIA DE DOAR

O DIA DE DOAR, 30 novembro 2021, está chegando!
Celebrando a solidariedade, a data é uma mobilização global em prol da cultura da
doação. Presente em mais de 80 países, o Dia de Doar acontece no Brasil desde
2013, com organização da ABCR.
Desde 2017 marcamos presença criando ações com o objetivo de engajar os
nossos públicos e parceiros nesta campanha.
Acreditamos que ARTE TRANSFORMA e sua doação muda mundos!

saiba mais

ACONTECE NO ESPAÇO FUNDAÇÃO STICKEL

Sobre a exposição
O poeta e artista visual madrilenho faz a sua primeira individual em São Paulo,
com 16 obras entre poesia visual, objetos, fotografia, caligrafia, textualidade e
desenhos. A mostra se apoia em dois eixos magnéticos, o verbal e o visual,
criando a poesia ampliada que marca o trabalho e as pesquisas de Navas.

Sobre o artista
Artista plástico, poeta, escritor, crítico e editor, Adolfo Montejo Navas, homem
de muitas faces, concilia interesses e ações em frentes variadas,
frequentemente entrecruzando-as, o que faz com uma desenvoltura e
fertilidade capaz de nos deixar encolhidos num canto. Produz muito e
incessantemente, sobretudo desde que se mudou para Iguaçu, optando por
um ambiente mais calmo, menos tumultuado, próprio para a criação de sua
obra e de seu filho, Leonardo, bem distante do Rio de Janeiro, cidade

trepidante e arrebatadora, onde se fixou no começo da década de 1990,
deixando para trás sua Madrid natal. Inicialmente conhecido por suas críticas
no âmbito da música e das artes plásticas, rapidamente impôs-se como
curador de mostras afinadas, como as de Paulo Bruscky, Anna Bella Geiger,
Nelson Leirner e Victor Arruda, entre muitos outros.
Pois tudo isso não conta nem metade da história: Adolfo revelou-se um poeta
consumado, artífice das palavras, da poesia visual, além de objetos insólitos,
resultantes do seu modo desconcertante de abordar o mundo, cujas
referências mais diretas são o norte americano Joseph Cornell e o belga
Marcel Broodthaers. Em suma, nosso Navas singra pelos signos como bom
descendente do Poema-Processo, urdindo caligrafias situadas entre o
desenho e a escritura, com um olhar sobre os objetos digno de um Julio
Cortazar; numa palavra, estamos diante de um artista camaleônico.
Texto de Agnaldo Farias

Sobre a visitação
Aberto ao público até 17/12/2021
De segunda a sexta-feira das 10 às 18h, sábados das 11 às 15h
Rua Nova Cidade, 195, Vila Olímpia, São Paulo
Obrigatório uso de máscara

Educativo realizado na Escola Estadual Condessa Filomena Matarazzo
com os professores da instituição

Visita guiada realizada no Espaço Fundação Stickel com educadores da
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

EXCLUSIVO MÚLTIPLO LUTO/LUTA

Idealizado pelo artista Adolfo Montejo Navas, a obra “Luto/Luta” é uma réplica
portátil de obra desenvolvida (site specific) para o espaço da Fundação Stickel
na ocasião da exposição “de tudo, apartes” com curadoria de Agnaldo Farias.

Feita em madeira MDF e acabamento em pintura automotiva a escultura mede
36cm de altura e possui uma base de 9cm X 9cm. Foram produzidas apenas
20 peças, e todas são numeradas e assinadas pelo artista.
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RETOMADA PRESENCIAL DOS CURSOS
Desde março de 2020, os cursos Olhares Sobre a Cachoeirinha (módulo
básico e intermediário) e Arte de Juntar Pedaços, estavam suspensos
devido à pandemia. Seguindo os protocolos de prevenção, retomamos as
atividades dos três cursos no final de outubro - neste ano com aulas práticas
presenciais e teóricas online, a partir de 2022 estaremos 100% presenciais.
As atividades retomadas são realizadas na Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha, que é administrada pela Poiesis, instituições com as quais
temos parceria desde 2012.
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