DADOS DA EXPOSIÇÃO
Nome da Exposição: Grafite sobre papel: temas variados
Data da Exibição: 9 a 31 de março de 2020
Local: Espaço Cultural da Biblioteca Central
Realizou Vernissage?
☐ Sim
☒ Não
AUTORIA
Supervisão: Sara Mesquita Ribeiro
Organização: Cláudia de Fátima e Rejaine Pereira
Artista (s): Jorge de Azevedo
Biografia do (s) Artista (s):
Desde sua infância, Jorge de Azevedo mostrou um pendor natural para as artes.
Autodidata, como sempre foi, procurou aprender continuamente os princípios
fundamentais do desenho artístico. Nesse esforço, descobriu e se espelhou em
artistas consagrados, como Eyvind Earle, Frederic Remington e Walter Foster. Tem
como meta de longo prazo se um dos promotores da arte figurativa no Brasil. Esta é
sua primeira exposição individual, motivo de sentir-se honrado e agradecido à
Universidade Católica de Brasília.

TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
Desde tempos imemoriais, os humanos se expressam pelo desenho e, intuitivamente,
têm como alvo replicar como pode as características daquilo que vê – o conhecimento
acumulado ao longo de milênios levou isto ao seu ponto culminante. Agrada ao ser
humano representar na superfície de um papel, de uma placa de madeira ou mesmo
em um paredão de pedra temas comuns, como animais, vegetação e, naturalmente,
os outros de sua própia espécie. Nesta mostra a técnica predominante das obras
finalizadas e esboços presentes é a do grafite sobre papel. O objetivo é, sobretudo,
fazer notar o potencial de um material tão prosaico, assim como sua versatilidade na
arte ilustrativa dentro da era contermporânea. O lápis de grafite continua tão útil aos
artistas como era há mais de 450 anos, aquando de sua invenção. Por fim, o desejo
pessoal do artista é de que os visitantes desta exposição cosigam, ainda que
momentaneamente, distrair-se de suas preocupações contidianas e perceber como
mesmo a arte despretensiosa em seus objetos de estudo pode elevar e dignificar a
alma humana.
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