FUNDAÇÃO STICKEL E GALERIA MARCELO GUARNIERI COMEMORAM OS 80 ANOS DE
LUIZ PAULO BARAVELLI COM A EXPOSIÇÃO BARAVELLI 80

Luiz Paulo Baravelli completa 80 anos de vida. A data, longe de passar em branco, será
celebrada por uma história repleta de cores e arte: a Fundação Stickel e a Galeria Marcelo
Guarnieri apresentam a exposição BARAVELLI 80, com cinquenta e sete trabalhos que
traduzem a singularidade do artista ano a ano, ao longo de toda sua carreira (de 1965 a
2022).
Com um caráter evolutivo e educativo, a mostra traz os trabalhos em ordem cronológica. Por
um lado, o público terá a chance de acompanhar a evolução do artista e os diálogos
construídos por cada peça com o momento em que foi criada. Por outro, poderá perceber a
sua identidade única, pois as obras formam uma unidade coesa e convergente – uma
característica inerente ao trabalho de Baravelli é o retorno a antigas ideias e projetos, todos
minuciosamente catalogados em seus ricos cadernos.

Sobre o artista

Pintor, desenhista, escultor e gravador, Luiz Paulo Baravelli nasceu em São Paulo, em 3 de
outubro de 1942.
Estudou desenho e pintura na FAAP e arquitetura na FAUUSP, onde conheceu Wesley Duke
Lee. O professor influenciou de forma relevante a carreira artística de Baravelli e é uma de
suas maiores referências, especialmente na incorporação entre a iconografia pop e a
pintura tradicional.
Com Wesley, Baravelli também se
aprofundou no desenho de observação,
técnica fundamental para a sua obra.
Junto a Fajardo, Nasser e Resende,
Baravelli fundou, em 1970, a Escola
Brasil:, projeto vanguardista de ensino
da arte. A escola deixou um legado
inestimável para a arte contemporânea
brasileira e influenciou gerações de
artistas.
O trabalho de Baravelli é marcada pelo
seu conhecimento em arquitetura, no

desenvolvimento dos seus projetos, no uso da geometria e na escolha por materiais não
convencionas (como fórmica, madeira e ferro), recortados para compor a imagem
imaginada pelo artista. São as chamadas pinturas-objeto.
Suas obras fazem parte dos acervos do Museu de Arte Contemporânea (MAC) e do Museu
de Arte Moderna de São Paulo (MAM), além de terem sido expostas em diversos museus e
bienais, como a Bienal de São Paulo e a Bienal de Veneza.

Espaço Fundação Stickel

Serviço
Baravelli 80

Espaço Fundação Stickel
Rua Nova Cidade, 195, Vila Olímpia – São Paulo, SP
Abertura: 29 de outubro de 2022 às 20h
Em cartaz até 04/02/2023
Segunda a sexta feira, das 11 às 18h
Sábado, das 14 às 17h
Gratuito
Realização Fundação Stickel e Galeria Marcelo Guarnieri
As peças estarão à venda no local
Preços sob consulta
Informações à imprensa
Galeria Marcelo Guarnieri – Hussein Himi – (11) 98893-1454 – hussein_rimi@hotmail.com
Fundação Stickel – Anderson Cintra – (11) 98586-0251 – andersoncintra@gmail.com
Fundação Stickel
Rua Nova Cidade 193
São Paulo SP 04547-070
+55 11 3083-2811
fundacaostickel.org.br

