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Acontece em Basiléia (Basel)

Dica Cultural em Basiléia >>

Exposição de Gerhard Richter na Fondation Beyeler

De 18 de maio a 07 de setembro

A mostra abrange os principais períodos de Richter, desde 1966 

a trabalhos muito recentes, nunca vistos antes em público. O 

visitante é convidado a descobrir uma centena de pinturas 

figurativas e obras abstratas. Richter é visto hoje como 

provavelmente o mais importante artista de nosso tempo. 

Trata-se da maior exposição vista até hoje na Suíça deste 

alemão, nascido em 1932 em Dresden e que vive em Colônia.

www.fondationbeyeler.ch/ 

 
Exposição “Pequenos Formatos”, de 06 de agosto a 13 de setembro

Artistas representados e convidados expõem na Via Thorey trabalhos em diversos suportes e linguagens. Uma 

ótima oportunidade para o visitante interagir, colecionar e presentear!

O polonês Jorge Zalszupin, de 92 anos, é um dos grandes designers 

brasileiros. Chegou ao Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, no 

carnaval de 1950. Arquiteto de formação, se encantou pela 

arquitetura moderna brasileira.

 

O livro “Jorge Zalszupin: Design Moderno no Brasil” mostra uma parte 

de sua trajetória no país, com criações que, como a autora Maria 

Cecília Loschiavo revela, foram desenhadas na década de 50 para 

suprir a falta de mobiliário que dialogasse com as casas modernas que 

ele projetava. E logo depois, para atender às encomendas de Niemeyer 

para a nova capital, Brasilia. Algumas poltronas de Zalszupin foram 

inspiradas nas colunas do Palácio da Alvorada e outras, como as 

amarelas, foram criadas para atender ao Supremo Tribunal Federal.

A Art Basel acontece na cidade homônima entre os dias 19 e 22 de junho 

e é reconhecida no universo da arte como a mais importante das feiras, o 

Olimpo da arte mundial.  Às margens do Reno, Basiléia é considerada a capital 

cultural da Suíça.

As melhores galerias do globo mostram ali o que há de mais relevante dos 

grandes mestres da arte moderna, da mais recente geração de estrelas 

emergentes ou contemporâneas. A feira é uma verdadeira corrida de ávidos 

colecionadores e instituições em busca da aquisição dos mais celebrados 

artistas e de sua mais recente produção.

Não deixe de passear no lago de Zurique, sentir o ambiente e observar o 

cotidiano local desta cidade, a maior da Suíça, que é exemplo de civilidade e 

qualidade de vida. 

Dê uma passada no Kronenhalle, restaurante imperdível 

com um bar legendário. 

Conhecido mundialmente, desde 1924 é reduto de pessoas interessantes, onde 

você pode comer e beber admirando  pinturas de Picasso, Chagall, Ferdinand 

Hodler, entre outros, numa atmosfera única de arte e gastronomia. Mesmo se não 

desejar jantar, vale a pena conferir o bar, onde os barmen preparam coquetéis com 

paixão e elegância, numa verdadeira encenação orquestrada.

www.kronenhalle.ch/ 

Estando em Zurique...

Anote na agenda

www.artbasel.com

Cores, 1973
Pertence à Coleção Daros da Butzke
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