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Por meio dos esforços da galeria Jan Arnold e curador Pedro Henrique de Melo, e sob os auspícios do programa Artist-in-
Residence Q21 MuseumsQuartier, o artista plástico Fábio Baroli foi convidado para uma residência no renomado complexo 

 sod mu ,iloraB oibáF ed ohlabart O .omixórp oriereveF ed sêm o etnarud ,airtsuÁ ,aneiV me  reitrauQsmuesuM suesum ed
destaques da feira SP-Arte 2016 segundo materia da revista digital Artsy , tem recebido crescente apreciação no Brasil 

 saud raicnuna ed rezarp o met dlonrA naJ airelag a ,oleM ed euqirneH ordeP rodaruc o moc oãçarobaloc mE  .sona so etnarud
exibições do artista durante sua estadia em Viena. 

Nascido em Uberaba, Minas Gerais, Fábio Baróli atingiu grande reconhecimento nos últimos dez anos por meio de seu 
trabalho em óleo sobre tela. Lidando com conceitos que variam do voyeurismo e eroticismo à questões sobre vernicularismo 

 sodibixe mébmat sohlabart sues odnet ,4102 me  apiP oimêrP odatiepser o odaerual o iof oibáF ,litnafni oiránigami o e
recentemente no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. 
Durante o mês de Fevereiro, o público vienense terá a chance de se familiarizar com diversos aspectos do trabalho de Fábio 
Baroli por meio de duas exibições distintas, onde o curador Pedro Henrique de Melo e a galeria Jan Arnold apresentarão 
diferentes temas e escopos do trabalho do artista.

Com abertura marcada para 9 de Fevereiro, às 19 horas, a exibição Goliath apresentará as séries de pinturas à óleo Vendeta e 
Intifada, onde crianças são representadas lutando batalhas urbanas com armas de brinquedo substituindo armas reais. Com 
curadoria de Pedro Henrique de Melo em colaboração com a galeria Jan Arnold, a exibição, que se dará no espaço frei_raum 

 ad  otcapmi od onrot me oãssucsid a ratnemof acsub - reitrauQsmuesuM suesum ed oxelpmoc od ortned- ecaps noitibihxe 12Q
violência urbana em jovens e crianças, uma “batalha injusta” aos moldes da parábola de Davi e Golias.

Já no dia 23 de Fevereiro, Fábio Baroli apresentará ao público europeu um desdobramento da série Quando a Seca Entra, em 
exibição intitulada When the Drought Arrives. A exibição será composta por telas criadas durante sua residência na Áustria, 
relacionando essa experiência à obras anteriormente produzidas para a série baseada em fotografias analógicas encontradas 
em álbuns de família. 
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“WHEN THE DROUGHT ARRIVES“

Abertura: Thu Feb 23, 19-22h
Exibição: Feb 24 - March 16, 2017

Local:
Jan Arnold Gallery, MQ - Electric Avenue,
Museumsplatz 1, A-1070 Vienna

“GOLIATH“

Abertura: Quinta, 9 de Fevereiro, 2017 19:00 
Exibição 7102 ,ht82 -  01 beF :
Horários: Terça à Sábado, 13:00 – 19:00

Local:
frei_raum Q21 exhibition space,
MuseumsQuartier Wien, 
Museumsplatz 1, A-1070 Vienna


