
DESASSOSSEGO

Exposição de estreia "DESASSOSSEGO" em Leiria, 
Portugal por Gianfranco Gallucci e Lucia Friedrich

Com a sua primeira exposição em Portugal, Gianfranco 
Gallucci e Lucia Friedrich irão apresentar novos trabalhos 
em Fotografia e Pintura. Com "Desassossego", Lúcia e 
Gianfranco mostrarão retratos metafóricos e literais do 
significado da inquietude. Como fundamento, para além 
da experiência individual do seu significado, o "Livro do 
Desassossego" de Fernando Pessoa funciona como 
referência fundamental, contribuindo ainda mais para a 
incorporação da cultura portuguesa e com ela 
expandindo, para além do contexto subjectivo, a definição 
que o Desassossego carrega.

Escolhendo intencionalmente criar esta exposição em 
duo, Lúcia e Gianfranco incluirão duas modalidades de 
meios complementares (pintura e fotografia) para 
executar a sua visão, expandindo a linguagem visual, e 
alargando o espectro de acessibilidade de todo o corpo de 
trabalho.

DECLARAÇÃO DO ARTISTA

"Queremos falar sobre a inquietude resultante da sua 
ambiguidade. Pois, como expressão física, a inquietação 
não se revela tão livremente como outros sentimentos, 
medo, alegria, raiva,...há uma subtileza quase elegante à 
superfície, e debaixo dela, sob a pele, actua sobre o estado 
de espírito com forte força. Por definição associada a 
conotações negativas tais como mal-estar, angústia, 
preocupação, perturbação, descomposição, etc... a sua 
base carrega ao mesmo tempo o potencial de 
transformação e mudança. 

Um mensageiro, rápido a transmitir uma reacção instintiva 
a uma situação exposta, ou a um colonizador, aqui para 
ficar e agir profundamente sobre o estado de espírito que 
assumiu, como é magistralmente executado no "Livro do 
Desassossego" de Fernando Pessoa, que através da sua 
abundante exibição das infinitas facetas do mal-estar 
existencial reforça a profundidade e o poder enigmático 
por detrás da inquietude. O potencial de desconforto 
cativa-nos, porque requer mudança. ”

INFORMAÇÕES GERAIS

Abertura da exposição: 25.02.2023 16h
Duração até: 30.04.2023

Endereço:
Centro Civico de Leiria
Cidade Criativa da Música
Rua Barão de Viamonte
2414-006 Leiria
Portugal

SOBRE OS ARTISTAS

GIANFRANCO GALLUCCI
(nascido em 1981) fotógrafo independente italiano, criou 
projectos em todo o mundo (Auschwitz, Sérvia, Roma, 
Beirute, Paris, Japão, etc.) o seu corpo de trabalho é 
fortemente influenciado pela literatura e filosofia que 
tratam de temas humanitários e questões 
contemporâneas.

https://www.gianfrancogallucci.com

LUCIA FRIEDRICH
(nascida em 1994 em França) metade alemã / croata, 
actualmente centra a sua investigação através da pintura 
no corpo e na persona, através do indivíduo, bem como do 
colectivo e da sua relação mútua.

https://www.luciafriedrich.com
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