A
galeria
Bergamin&Gomide
apresenta
a
exposição
Serpa
+
Zalszupin.
O carioca Serpa e o paulista de origem polonesa, Zalszupin, até onde se sabe não se conheciam, mas é
surpreendente a simetria no trabalho de ambos. Enquanto Serpa recortava a tela em tiras e quadrados,
Zalszupin recortava as folhas de jacarandá baiano para construir tampos de mesas executados para a
L'Atelier. O período coberto pela obra de Zalszupin se inicia nos anos 1950, período de glória da arquitetura
brasileira.
A paleta de cores encontrada em estudos de Serpa, da década de 1950 e 1960, parece ter sido transferida
para os revestimentos escolhidos por Zalszupin para seus estofados. Até os tampos em mármore bege
Bahia, o preferido de Zalszupin, se assemelham a pintura livre e mais abstrata desenvolvida por Serpa no
início dos anos 1960.
A intenção da mostra é expor as semelhanças entre o desenho industrial do designer Jorge Zalszupin e a
prática artistica de Ivan Serpa, durante os anos mais prolíficos de suas carreiras, entre as décadas de 1950 e
1970.
O artista que nos anos 1950 criou o Grupo Frente, e teve como pupílos nomes como Lygia Clark, Lygia Pape
e Helio Oiticica, ao lado de um dos maiores nomes do desenho nacional, pioneiro na utilização de
compensado curvado no Brasil, demonstra a genialidade alcançada por estes mestres.
A galeria pretende apresentar uma integração despretenciosa entre o trabalho de cada artista. Em suas
paredes, estarão cerca de 25 trabalhos de Ivan Serpa, entre pinturas e desenhos, produzidos entre os anos
1950 e 1970. As 17 peças de mobiliário serão ambientadas informalmente, como dispostas em uma
residência.
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