X Espaço Cultural Tecnologia e Arte da Fatec-SP – 2018
Exposição: “Ser ou não Ser”
Numa sociedade moderna, num mundo em constante alteração, onde quase a
totalidade dos serviços e grande parte dos produtos são informatizados, acabamos
nos tornando dependentes de várias tecnologias, num embuste sociopolítico e
econômico a todo custo, forçando a barra por mais empregos e no aumento da
balança comercial que resultou numa industrialização bastante agressiva. Para
complicar mais um pouco, as leis e medidas de proteção ambiental não são eficientes
e o Planeta, sofre. O Mundo sofre! O Mundo não é somente um conjunto de coisas,
como também de ações. Uma gama de domínios, que abriga a todas as áreas e feitos.
“Um mundo muito mais agitado e corrido”. O “ser humano contemporâneo”, incapaz
de contemplar ou tomar conhecimento do que cotidianamente faz de suas vidas,
como grande responsável por tudo isto, é também sua própria e grande vítima. Vive o
mal estar da pós-modernidade e do pós-humanismo. Com exceção aos imperialistas,
começa a se por tudo em check, abrindo uma discussão, nem sempre amigável,
resultando em tensões de todo tipo. O mundo está exigindo mais respeito! Também
nos lembrando de que precisamos nos esforçar para mantermos a saúde física e
mental.
O objetivo desta Exposição, além do contexto de manifesto e difusão da cultura, visa
ainda permitir um momento recôndito “Um convite para o desfrutar”. Devemos
surpreender, maravilhar, emocionar, dar uma sacudida na alma e mais ainda dar um
caráter às relações humanas com a natureza.
Se adentrarmos numa filosofia estética, ao se parar para observar um rio, uma
montanha..., ou mesmo ir mais além do que normalmente nos cerca, isto nos permite
praticar o encontro entre a matéria e o espírito, um chamamento para o despertar de
nossa consciência, conectar a “PESSOA” a seu “EU”. Praticar a imanência e iniciar essa
busca. Sair de uma conduta massificada e conduzida pelas mídias e tornar-se um Ser
consciente e responsável pelos seus atos; Ser sustentável; Ser feliz,... enfim, Ser
integrante da natureza como um todo e saber respeitá-la. “Ser ou não Ser?”
Como atividade associada, ao Congresso de Tecnologia da Fatec-SP, o Espaço Cultural
Tecnologia e Arte uma vez mais reúne artistas visuais que utilizam técnicas distintas
e que muito têm a enriquecer o repertório dos observadores, e permitir-lhes
momentos de desfrute em nossa Instituição. Este ano, em sua 10ª edição, os artistas
que apresentarão suas obras são:
Bia Black – Filha de imigrantes russos, graduada e pós-graduada em Fonoaudiologia
e Audiologia, também com cursos de Extensão Universitária em Artes e Poéticas
Visuais das Artes, incluindo outros cursos voltadas às artes visuais. Já ministrou aulas
para crianças especiais e, por 10 anos, foi professora de técnicas de pintura no MuBE.
Também faz acompanhamentos para projetos particulares em seu ateliê. Vem
participando de um grande número de exposições no Brasil e exterior. Com uma
percepção aguçada apresenta obras que captam sentimentos -são pessoas, paisagens
e objetos- que, aliados à técnica das capas, permitem uma infinidade de
interpretações.

Cleusa Rossetto – De Botucatu/SP, radicada em São Paulo/SP desde 1973.
Arquiteta, há décadas em uma carreira acadêmica e de investigação científica, a nível
nacional e internacional, lhe permite trabalhar com diversos recursos informáticos
matemáticos e de computação gráfica utilizando softwares personalizados, para a
criação de imagens complexas e inovadoras na expressão artística e visual,
incorporando modernidade nos elementos, sem se esquecer do aspecto lúdico e do
romantismo. Desde 2009 é curadora das exposições anuais do Espaço Cultural
Tecnologia e Arte da Fatec-SP. Já participou de mais de oitenta exposições, tanto
nacionais como internacionais (Áustria, Bruxelas, Espanha, Estados Unidos, Suécia,
Taiwan), sendo agraciada com vários prêmios. É membro da MAV - Mujeres en las
Artes Visuales e do Grupo pro Arte y Cultura na Espanha.
Humber Furlan – De Cáceres/MT, radicado em São Paulo/SP desde 1994. Quando
jovem tomou contato e interesse pela fotografia com seu pai então fotógrafo
profissional. As fotos ainda eram em Preto e Branco. Em 1999, já trabalhando como
docente na Fatec-SP, adquire sua primeira máquina fotográfica analógica e inicia seu
trabalho como fotógrafo amador, compondo imagens de laboratório durante a
realização de suas pesquisas científicas. Em 2010 adquire sua primeira câmara
digital e inicia nova fase e outros focos de interesse. Passa a registrar imagens do
meio ambiente e seu entorno. As imagens captadas por Humber não são
manipuladas, o que exige do mesmo muita habilidade com o equipamento e reações
rápidas para a captura das emoções do momento. Suas fotos falam por si mesmas e
geralmente garantem a atenção do observador.
Juliane Mai – Gaúcha, de Lagoão/RS, radicada em São Paulo desde fev/2015.
Bacharel em Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda, com
especialização em Design Gráfico de livros e revistas, e formação em Artes Plásticas.
Em seu currículo publicitário, assinou a diagramação, design e edição de imagens de
mais de 400 livros, distribuídos para mais de 19 países. Em 2011 abriu uma
empresa para prestar assessoria gráfica direcionada à divulgação dos trabalhos de
artistas das mais variadas linhas visuais. Também faz trabalhos de curadoria, com
instalações que conversam com as obras dos artistas. Como artista visual, participou
de 45 exposições, 7 delas internacionais, e possui um prêmio Latino Americano de
Pintura Artística. Criou uma identidade visual que usa tipos de arabescos e formas,
através de traços a mão livre, para compor "figuras", com ou sem texturas de base.
Marcio Faria – Paulistano, graduado e pós-graduado em artes plásticas. Nos últimos
anos tem dedicado sua pesquisa às formas geométricas planas tentando descobrir
novas possibilidades de organização dos planos no espaço. Busca constantemente
por volumes, proporções e linhas. O artista tem a paisagem urbana da cidade de São
Paulo como ponto de partida para seus projetos. Marcio atua nas técnicas de
escultura, pintura e desenho. Suas obras podem ser encontradas em grandes
galerias do eixo São Paulo-Rio.

Sejam bem-vindos!

Cleusa Rossetto
Curadoria, julho de 2018.
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Realização: 11 a 24/10/2018 (2ª a 6ª feira, das 10 h às 21 h).
(Sábado das 10 h às 14 h). Dia 11/10 abertura às 17 h.
O Espaço estará fechado dias 12 (6ª f.) e 13/10 (Sáb.).
Local da Exposição: Sala Verde - Av. Tiradentes, 615, Bl. A, Térreo, Bairro Luz,
São Paulo, SP, 01101-010 / (Metrô Tiradentes - Saída Fatec-SP).
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