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Salon d'Automne de Paris 2017

http://www.youtube.com/watch?v=pVSBvwRREPY

Parchemin VI

Le Désert de l’Âme
Nous sommes au XXI ème siècle et dans cette ère de la communication
L’homme est seul!
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L’humanité em fuite de la méchanceté vers une mer d’incertitudes...
Seule la Beauté sauvera le Monde!
Oeuvre en légère tissage de fils de alumine, tissés main.
Légers aussi, bleus avec de la peinture automobile, qui essayent
de retenir les sables et les minerais...
Des bateaux imaginaires dans une mer d’incertitudes...
Des mains fragiles à soutenir... peut-être...
Bénédictions de Dieu
Pour tout le Monde
Pour le Monde entier!
Maria Flavia Gonçalves Bicalho

PergaminhoVI (tradução)

O deserto da alma
Nós estamos no século XXI e nessa era da comunicação
O homem está só!
A humanidade em fuga da maldade para um mar de incertezas...
Só a beleza salvará o mundo!
Obra em leve tessitura com fios de alumínio tecidos à mão.
Leves também azuis de tinta automotiva que tentam reter as areias e os minérios...
Barcos imaginários num mar de incertezas...
Mãos frágeis a sustentar ...talvez...
Bênçãos de Deus
Para todo mundo
Para o mundo inteiro!

Maria Flavia Gonçalves Bicalho
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{module [110]}

1º Salão de Outono da América Latina

O salão contou com a presença de Noël Coret presidente do Salão D'Automne França -Brasil,
e escritor especializado em ARTE!

Os curadores:

Claude Martin Vaskou e Eliana Minillo.

Realizacao:

Salão de Outono França -Brasil e Instituto Victor Brecheret.

Producao Executiva :

Maria Clara Perino

jurados:
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Especial França: Noël Coret.

Do Brasil: Daisy Peccinini, Cecira Armitano, Eliana Minillo, José Armando Pereira da Silva, Luís
Bayon Torres.

Organização e Administração Geral:

Cidô Brecheret.

{module [101]}

http://www.youtube.com/watch?v=yACEpVq1sog

Leylah Frank homenageia Maria Flavia Bicalho
Por Angela Magarian, New York

Para homenagear a consagrada artista mineira, Maria Flávia Bicalho, que esteve
recentemente em New York, Leyah Frank recebeu um grupo de convidados para um coquetel
na Sala da Lareira do Bryant Place, onde foram exibidas as obras premiadas da artista.
Varias peças foram vendidas, para alegria de Maria Flavia, que não escondia sua felicidade,
pois estava expondo pela primeira vez em New York. O elegante evento contou com a
presenca do Embaixador Sergio Duarte, que reside em BH.
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Terça-feira, 9 de outubro de 2012 - Material do blog
ws.blogspot.com.br

daquidaline

{module [102]}

{module [76]}
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