K U B I K G A L L E R Y

Flávia Vieira
Blush

18 Setembro 2020 - 14 Novembro 2020

No dia 18 de Setembro, pelas 19h, no KUBIKULO (Rua da Restauração nº12,
Porto) inaugura a intervenção “Blush” de Flávia Vieira.

“If she be made of white and red, Her faults will ne'er be known, For blushing
cheeks by faults are bred, And fears by pale white shown”
William Shakespeare, Love’s Labour’s Lost, Act I, Scene 2, 1597.

Blush encontra no pigmento da maquilhagem um sentido político, na medida
em que participa de uma operação simbólica e ritualística. Seja em contextos
ocidentais (na esfera individual, no teatro...), bem como em contextos não-ocidentais (pintura corporal nas culturas indígenas), a maquilhagem é a
expressão de uma fantasia, de um disfarce, de um artifício, de uma ação fake.
É nesta “cosmética” conferida pelo pigmento que uma “máscara” identitária é
construída.

Outras exposições e feiras de arte:
16 Novembro - 18 xxx 2020
Concerto a Céu Aberto
Manoela Medeiros
KUBIKGALLERY
22 - 27 Setembro 2020
Parallel Vienna
Viena, Áustria

Flávia Vieira (1983, Braga, Portugal)
Flávia Vieira trabalha com têxtil, cerâmica e fotografia. O seu trabalho combina a ideia de objeto final com os seus processos de criação, destacando as

14 - 18 Outubro 2020
Drawing Room Lisboa
Lisboa, Portugal

fronteiras entre o artístico e o artesanal, o erudito e o popular.
Estou Artes Plásticas – Pintura na FBAUP, participou do Programa Independente de Estudos de Artes Visuais da MAUMAUS, desenvolveu o seu mestrado em Comunicação e Artes na NOVA - FCSH e, mais recentemente, concluiu
o seu doutoramento em Poéticas Visuais e Processos de Criação na
UNICAMP em São Paulo.
Expõe regularmente desde 2010 em Portugal e no Brasil, destacando-se as
exposições “FOCUS: Portugal” com curadoria de João Ribas na ArtToronto
(2019), “Pandã” no Auroras, São Paulo (2019), “Hopes and Fears” com
curadoria de Marta Mestre na KUBIKGallery, Porto (2018) e “Chama Plural”
com curadoria de Isabella Lenzi no Consulado Português em São Paulo
(2016). Participou nas residências artísticas FAAP - Fundação Armando
Álvares Penteado em São Paulo (2014) e na Cittadellarte - Fondazione
Michelangelo Pistoletto, em Biella (2008).
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