Choque Cultural apresenta…

TANGO 360º por Tec

TANGO 360º é uma exposição diferente, cruzada pelo isolamento e distanciamento social e
pelo momento presente que estamos vivendo. As obras reunidas na individual do artista Tec
foram pintadas antes da pandemia de coronavírus, entre novembro de 2019 e fevereiro deste
ano. Isso significa que o contexto histórico presente não teve impacto na produção das telas,
que será apresentada a seguir.

É a primeira vez que vamos abrir o ateliê do artista, que ocupa um velho galpão na Travessa
Camaragibe, no bairro Barra Funda, ao grande público -- uma maneira de estreitar os laços
fraternos entre o visitante e o artista, rompendo assim com as fronteiras desses ambientes
mais reservados e intimistas. A ideia de fazer nesse lugar é também de aproximar as pessoas
ao universo e processo de criação de Tec, que está refletido em cada uma das 18 telas
inéditas em exibição.

Natural de Córdoba, Tec vive em São Paulo há oito anos. Seu trabalho carrega a vantagem do
olhar múltiplo de quem está dentro e fora num instante único. Já há algum tempo, é o ritmo da
capital paulista que dá o tom de suas criações. A mostra apresenta ao público um recorte da
produção mais recente do artista, que toma sua relação com o mundo que o cerca como
inspiração para suas criações.

“ Na exposição Tango 360º, o artista Tec retoma a pintura com toda a força. Como se
estivesse num vôo de pássaro, Tec cria paisagens de cidades imaginárias. Imagens quase
abstratas, com nuances que se observa de perto, e blocos de cor que se vê melhor de longe.
Imagine-se sobrevoando as telas em um drone que sobe e desce. Sendo virtual, a exposição

Tango ganha muito, pois permite que você faça uma boa simulação desse rasante remoto,
pontua Baixo Ribeiro, diretor da galeria Choque Cultural”.

Para colocar o projeto em sintonia com o momento atual, onde as plataformas virtuais para
visitação já eram uma tendência, o artista montou a exposição em 360º para ser percorrida
por meio do celular ou do computador, complementada com imagens e vídeos de drone e
conteúdo online e de caracterização das obras.

A inauguração da exposição virtual acontece com um pre-opening dia 11/07 (sábado) para
convidados via plataforma Zoom, às 15h. No encontro, o visitante irá conferir em primeira
mão a individual do artista que irá comentar sobre a nova produção e o processo de criação.
A experiência contará com a mediação de Baixo Ribeiro, curador e diretor da galeria Choque
Cultural.

No dia 15/07, o artista se reunirá com a jornalista Julia Flamingo, diretora da plataforma de
arte Bigorna, que vive em Lisboa desde 2018. No bate-papo, a ser realizado no perfil do
instagram de Tec (@tecfase), os dois refletem sobre as práticas artísticas contemporâneas
e o lugar da arte hoje.

SITE: https://www.tecfase.com/tango360/

ZOOM: encontro do artista Tec e do galerista Baixo Ribeiro para convidados
Dia: 11/07 (sábado)
Horário: 15h

LIVE: encontro do artista Tec com a jornalista Julia Flamingo
Dia: 15/07 (quarta-feira)
Horário: 17h

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tecfase

