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NOTA PARA A IMPRENSA 

Lisboa, 28 de setembro de 2017 

OCEANOGRAFIA E MAIS 
OBRAS DE MARINA BINDELLA 

 

Continuam as exposições de arte contemporânea no Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, que apresenta 

xilogravuras da artista Marina Bindella na exposição ‘Oceanografia e mais: obras de Marina Bindella’, com a 

curadoria do Prof. Claudio Zambianchi, docente de História da Arte Contemporânea na Universidade La 

Sapienza de Roma. 

A inauguração, que conta com a presença da artista e do curador, está prevista para quinta-feira, 28 de 

Setembro às 19h00, na antiga Capela do Instituto Italiano, na sua sede de Rua do Salitre, 146 em Lisboa. 

 

A Exposição inclui uma seleção de xilogravuras, pinturas a óleo, desenhos, aguarelas e o Livro de artista 

Oceanografia, onde a artista acompanha com as suas xilogravuras quatro poemas de José Saramago 

dedicados ao mar. O volume foi realizado exclusivamente para a exposição organizada no Instituto Italiano 

de Cultura de Lisboa. 

 

No seu texto crítico, Claudio Zambianchi ao falar do signo de Marina escreve que ele ‘quer que chame ou não 

à memória do mundo visível, sempre possui uma qualidade evocativa, obtida por meio do uso de um signo não 

gestual, mais próprio da poeira atmosférica, que não tem caráter “existencial” e porém clássico. A ação direta 

da buril na chapa, da caneta na folha, do pincel no suporte é filtrada pelo rigor do método e é recreada, 

traduzida e sublimada nos contrastes luminosos, num jogo de tramas e signos que modulam de forma subtil 

a quantidade de luz’ e também ‘Cada signo possui em Marina uma morfologia específica: signos longos que 

percorrem a imagem de uma ponta à outra, vírgulas minúsculas, tramas e enredos… Se eles são o resultado 

de uma ideia inicial nascida de uma emoção suscitada pela natureza ou pela memória, nas práticas do 

trabalho o conteúdo interior não se expressa numa efusão incontrolada, mas realiza-se mediante um domínio 

rigoroso dos meios e processos atentos, artesanais. É a moralidade interna do trabalho de Marina composta 

pela mistura da imaginação com a tenacidade, a paciência e o método’. 

 

Marina Bindella nasceu em Perugia. Licenciou-se em História de Arte e especializou-se em Xilogravura na 

Scuola delle Arti Ornamentali di S. Giacomo de Roma, cidade onde atualmente vive e trabalha. Participou 

em importantes exposições de xilogravuras, no contexto das quais ganhou numerosos prémios. É docente de 

Xilogravura na Academia de Belas Artes de Roma. O seu trabalho artístico abrange um leque muito amplo, 

que vai da xilogravura à pintura. Entre as últimas exposições individuais recordam-se aqui aquelas 

realizadas no Museo Laboratorio di Arte Contemporanea da Università La Sapienza di Roma em 2015 e no 

Museo di Castelvecchio de Verona em 2017. 

 

Para a biografia completa de Marina Bindella consultar o site www.marinabindella.com 

http://www.marinabindella.com/
http://www.iiclisbona.esteri.it/IIC_Lisbona


 

Exposição patente é 27 de outubro de 2017 

de 3ª a 6ª: das 10h00 às 12h30; 

de 3ª a 5ª: das 16h00 às 18h00 

Encera: segundas, sábados, domingos e feriados 
 

 

©Marina Bindella, durch die zum Kamm gespaltene Erde, 2002-03 

 

Para mais info: www.iiclisbona.esteri.it; imprensa.iiclisbona@esteri.it 
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