
No dia 21 de Setembro, pelas 16h00, a Kubikgallery (Rua da Restauração nº6, Porto) 

inaugura a exposição “Arde el instante para tu vientre” de Bianca Lee Vasquez.  

A ideia para a exposição de Bianca Lee Vasquez, “Arde el instante para tu vientre”, 

surge no seguimento dos mais recentes incêndios florestais na Amazónia. A experiencia 

pessoal da artista deste momento cultural, não foi apenas sobre a insustentável desflor-

estação desta complexa comunidade de organismos vivos, mas também sobre um 

momento único de consciência coletiva da preservação e do consumo global de soja e 

carne. Este novo trabalho questiona quem são as principais personagens e industrias 

que empurram e puxam na direção da destruição da Amazónia. No entanto, os materi-

ais e composições ilustram o ato de equilibrar o coração do agave, que personifica a 

floresta tropical, recorrendo a uma analogia presente no trabalho da artista: tecer teias 

entre a natureza e a experiência humana. 

Bianca Lee Vasquez (1983, Florida, EUA)

De descendência Cubana e Equatariana, vive e trabalha actualmente em Paris.

A sua abordagem multidisciplinar abrange a performance, fotografia, vídeo, escultura e 

a instalação performativa para revelar interações contemplativas entre o corpo e o 

mundo natural. 

O seu processo de trabalho é uma espécie de prática ritual que procura tecer teias entre 

a relevância das experiências recuperadas e a sociedade moderna.

Na transferência de composição das suas instalações ou intervenções, ela restabelece 

um vínculo visual e sensorial que remonta ao nosso instinto primordial.

Já expôs em diversos espaços como o Palais de Tokyo em Paris, França; Z42 Arte in 

Rio de Janeiro, Brasil; Carré Latin Festival nos  Jardins du Palais Royal, França; Institu-

to Valenciano de Arte Moderno em Espanha; o Musée National Eugène-Delacroix em 

Paris.
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Outras exposições e feiras de arte:

21 Setembro - 9 Novembro 2019

Movimento Coaxial

Pedro Vaz
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26 - 29 Setembro 2019

Viennacontemporary, Viena, Austria

09 - 13 Outubro 2019

Drawing Room, Lisboa, Portugal

25 - 27 Outubro 2019

Art Toronto,Toronto, Canadá

19 - 21 Novembro 2019

LOOP Barcelona, Barcelona, Espanha


