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ESPACIALIDADES SENSÍVEIS:
0 OLHAR SOBRE CORES, FORMAS E UNHAS

As obras de Gene Johnson, artista norte-americano, 
residente no Brasil, México e New York, em diferentes 
suportes revelam, em um primeiro olhar, formas, planos, 
linhas c texturas que singularizam a produção do artista; 
tais características, após esses instantes primeiros, se 
diluem na complexidade técnica da composição, revelan
do a magnitude e maturidade de seus trabalhos. Dando o 
suporte aos desdobramentos que Johnson vai tangen- 
ciando ao longo de uma experiência sensível que parece 
não ter conclusão, possibilitando ao espectador a criação 
de novos estados sensíveis da arte, de corpo e do próprio 
ato de contemplar ambos.
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Entre as técnicas recorrentes ao artista destacam-se as 
colagens que revelam aberturas, justaposições, sobre
posições, precisões de planos e linhas que hora cruzam 
o suporte direcionando o olhar para a espacialidade da 
tela; na qual a contemplação do todo se torna pertinente, 
criando campos magnéticos/estéticos.

Assim, percebe-se na produção de Johnson uma transição 
a-direcional entre corporeidade e espiritualidade ao ori
ginar intervalos irregulares que estabelecem laços entre 
as questões filosóficas e as estruturas poéticas em uma 
obra de arte, relações entre limites e necessidades. Esculpe 
fronteiras cujos limites desaparecem na originalidade da 
possibilidade de construção das mesmas a partir de um 
possível espaço de representação impermanente.

ANDRÉS I. M. HERNÁNDEZ
Curador e crítico de arte
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ABERTURA
16 DE MARÇO DE 2017 | QUINTA-FEIRA, ÀS 19H

VISITAÇAO 
17 DE MARÇO A 9 DE ABRIL DE 2017 

DE TERÇAS A DOMINGOS, DAS 10H ÀS 19H
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