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Anterior

Vem aí o Festival Varilux de Cinema Francês
2016.

Próximo

III Jornada literária de autoria negra chega à UnB
na quarta.
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Esculturas do sírio Zahed Taj-Eddin
aportam em Brasília.
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Divulgação.

O escultor sírio Zahed Taj-Eddin abre a mostra Investigações Arqueológicas neste

sábado (28 de maio) na Oto Reifschneider – Galeria e Escritório de Arte (CLN 302). O

público pode conferir mais de vinte peças do artista cuja formação passou por países como

Síria, Itália, Alemanha e Inglaterra – em química, arqueologia e restauro. A exposição pode

ser visitada até o dia 15 de junho.

Zahed trabalha primordialmente com cerâmica de alta temperatura. Sua obra reflete a

riqueza de sua formação: nela importam tanto as histórias e os mitos quanto a forma e a

técnica. Seu uso das cerâmicas e óxidos metálicos nos remete a tempos passados, uma

retomada moderna da essência estética do Belo no mundo antigo.

Com exposições em Londres, Munique, Amsterdã, Brasília, Doha, suas obras fazem parte

de importantes coleções europeias, árabes e latinas. O último a adquirir seis de suas

esculturas, seus shabtis de faiança egípcia, foi o londrino Victoria and Albert Museum.

Serviço: Investigações Arqueológicas de Zahed Taj-Eddin

Data: Abertura 28 de maio (sábado) às 17 horas

Visitação: Até 15 de junho – Terça-Quarta: 17h-21h e Quinta-Sábado 15h-21h

Local: Oto Reifschneider / Galeria e Escritório de Arte (SCLN 302 Bloco “E” Loja

41 – Asa Norte)

Entrada franca.
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Like 95

Marcelo Camara apresenta mostra
individual na 508 Sul

O Jardim Secreto de Amílcar de
Castro aporta no CCBB Brasília

Pinacoteca de São Paulo inaugura
exposição com mais de 60 obras de
Adriana Varejão
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EDITOR PICKS POPULAR POSTS

Arnaldo Antunes, Móveis
Coloniais de Acaju e Sistema
Criolina de graça...
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Ilustradores CientíIcos se unem
na mostra “A Diversidade do
Cerrado”.
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Organização, Perú Sabor y
Tradición promove “El Primer
Festival Peruano en...
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