
 

 

 

ESPAÇO CULTURAL CITI EXPÕE OBRAS DE BRAZ DIAS  

E ASTRID SALLES 

“Braz Dias e Astrid Salles: o flautista azul e os estandartes” fica em exposição 

de 21 de outubro a 3 de janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 11 de outubro de 2013 - O Espaço Cultural Citi recebe, entre os 

dias 21 de outubro e 3 de janeiro, a exposição de Braz Dias e Astrid Salles, sob 

a curadoria do crítico de arte Jacob Klintowitz. Entre pinturas e estandartes, o 

público poderá conferir mais de 30 obras dos artistas. 

Com uma trajetória envolvendo estudos de desenho com Rossi e de pintura 

com Laghi e Barrenechea, Braz Dias teve a oportunidade de trabalhar com 

Capogrossi, em Roma, além de frequentar a renomada Scuola de Ilustrazione 

del Libro, em Urbino, na Itália. Além de mostras pelo Brasil, as obras de Braz 

Dias já foram expostas em diversas galerias na Europa, como a Galerie F. 

Könning, na Alemanha, e a Galerie Hunziker, na Suíça. 

Astrid Salles, por sua vez, expõe no Brasil desde 1965 e, na Europa, desde 

1987. Suas peças, com influências indígenas, conquistaram importantes 

reconhecimentos, como o Prêmio CLIO da Academia Paulistana de História e o 

Prêmio Brasil-Extremo Oriente, e estão expostas em galerias e museus do 

Brasil, Europa, Canadá e Ásia. 



Para a artista, a exposição de estandartes simboliza comemoração e alegria.  

“A proposta dos estandartes é trazer a dança da terra. O estandarte é uma 

peça leve, maleável, para ser levada dançando ao som de atabaques”, afirma 

Astrid. 

A união decorrente da poesia das pinturas de Braz Dias e os festejos dos 

estandartes de Astrid Salles podem ser conferidos em “Braz Dias e Astrid 

Salles: o flautista azul e os estandartes”, em exposição no Espaço Cultural Citi. 

Relato 

“Sabemos de uma terra que está logo ali, próxima de nós, mas, apesar disto, ela está 

além e nunca a alcançamos. O pintor Braz Dias nunca precisou procurar por ela, não 

necessitou de nenhum cartógrafo, pois ele simplesmente vem de lá. É por isto que a 

sua pintura não é nostalgia, a alma com saudade da terra natal, da mítica Ítaca ou o 

tropismo em busca da pátria ideal.  

A delicada e precisa fatura da pintura de Braz Dias está a serviço do registro da poesia 

de uma constelação visual extremamente rara. Na verdade, tão rara quanto a edição 

de um só exemplar, já que só ele canta esta gesta, a minuciosa descrição deste lugar, 

até então desconhecido, onde existe limpeza absoluta das cores, harmonia de formas 

suaves e personagens líricos, como o homem equilibrista, o pássaro da manhã, a 

mulher flor, o flautista, o boneco articulado e todas as portas e janelas se abrem para 

uma paisagem azul iluminada por um sol eterno. 

Há um som subjacente nas pinturas e nos objetos de Astrid Salles. O ritmo visual é tão 

essencial neste trabalho que ele forma/cria uma tessitura que estrutura e delimita o 

seu destino. É o alfabeto desta escritura. A razão da aproximação da artista com as 

formas gráficas da cultura indígena se deve a afinidade com o seu desenho marcante 

e a capacidade de tornar o signo em símbolo. Os dados do cotidiano se tornam 

narração do permanente.  

Os estandartes e os objetos-serpentes de Astrid Salles são a expressão amadurecida 

desta identificação com o ritmo melódico da linguagem pictórica. Ela os constrói com 

os elementos banais que existem ao seu redor e com o diálogo com a natureza mítica 

da elaboração indígena e a alegria das manifestações populares. Astrid Salles não 

recupera a cultura mítica ou reconstrói o folclore. Ela simplesmente utiliza os mesmos 

princípios para inventar o ritmo melódico dos seus objetos”, afirma Jacob Klintowitz. 

 

Espaço Cultural Citi 

O Espaço Cultural Citi é a galeria pública visitada mensalmente por cerca de 50 mil pessoas que trafegam 
pela Avenida Paulista e região. Mantém desde 2005 a sua vocação de mostrar obras de arte no centro 
vital de São Paulo. Passaram por ali as obras de nomes consagrados, como Fernando Pacheco, Rubens 
Matuck, Luis Martins, Mary Carmen, Yutaka Toyota, Neto Sansone, Antonio Helio Cabral, Ivo Perelman, 
Anca Gavris, Fernando Araújo, César Romero, Taísa Nasser, Marcello Grassmann, Rubens Gerchman, 
Luiz Paulo Baravelli, Gregório Gruber, Romero Britto, Newton Mesquita, Odetto Guersoni, Ivald Granato, 
Takashi Fukushima, Caciporé Torres, Sérgio Lucena, Antonio Peticov, Maurício de Sousa, Claudio Tozzi, 
Marcello Nitsche, Odilla Mestriner, Aldemir Martins e Shoko Suzuki, além de jovens que se firmam como 
Luciana Maas, Maurício Parra, Carola Trimano e Manu Maltez. 
 
Endereço: Av. Paulista, 1111, térreo 
Visitação: 2ª a 6ª feira, das 9 às 19h; sábados, domingos e feriados, das 10 às 17h 



 

Entrada franca.  
Acesso para pessoas com deficiência pela Alameda Santos, 1146. 
 

Sobre o Citi 

O Citi, banco global líder, tem aproximadamente 200 milhões de contas de clientes em mais de 160 

países e jurisdições. O Citi disponibiliza para pessoas, corporações, governos e instituições uma ampla 

variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao consumidor, 

serviços bancários corporativos e de investimento, corretagem de valores e administração patrimonial.  

Para mais informações sobre o Citi, favor acessar: www.citibank.com.br | Twitter: @CitiBrasil | YouTube: 
www.youtube.com/CitiBrasil | Blog: http://citibrasil.wordpress.com/ | Facebook: 
www.facebook.com/CitiBrasil 

# # # 

G&A Comunicação Empresarial 

Natasha Bonomi – natasha@gaspar.com.br – 11 3065-3047 
Vanessa Lage – vanessa@gaspar.com.br – 11 3065-3041 
 
Assessoria de Imprensa Citi Brasil 

Paulo Sampaio – paulo.sampaio@citi.com – 11 4009-2267 
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