
 

CATRINAS – Alice Freire e Georgia Vilela 

Exposição de desenhos, pinturas, colagens  e objetos de duas artistas que retratam figuras femininas que 

flutuam pelo universo do fantástico, do inconsciente e transitam em mundos fictícios. 

 

O projeto Individual de dois pretende reunir dois artistas da galeria Invest.art por mês em uma única 
exposição no Mezanino Cultural do TU. Na primeira edição as obras escolhidas promovem um inegável 
diálogo entre as novas séries das artistas Alice Freire e Georgia Vilela. 
 

A este encontro celebra-se o feminino dentro de uma perspectiva poética, biográfica e inspirada na 
cultura popular, na l iteratura e na arte. Expondo um conto de fada pessoal os trabalhos evidenciam 
sentimentos de aprisionamento, separação e conexão com a natureza.   

Alice Freire nasceu em 1981, em São Paulo, onde vive e trabalha. Em 2003 participou do 35º Anual de 
Arte FAAP e em 2009 das exposições Um lugar: cinema, no Cine SESC e Nos limites da Arte, na Fundação 
Nacional das Artes (FUNARTE). 

Nascida em São Paulo, em 1963, Georgia é formada pela FAAP. Participou de importantes exposições 
coletivas como Tripé Palavra - SESC Pompéia, 37ª anual de artes da FAAP (1º premio) e Individuais no 

Centro Cultural São Paulo e no Museu Metropolitano de Curitiba. 

A INVEST.ART E O TU - MERCADO DE ARTE E MODA 

A galeria Invest.art conta com 22 artistas, selecionados por Tato DiLascio. Pioneira no comércio 

eletrônico de obras de arte, seu objetivo é facil itar o acesso aos trabalhos de jovens artistas, 
despertando interesse em pessoas pouco familiarizadas com arte contemporânea e com a nova geração 
de artistas, atingindo também apreciadores e colecionadores.  

O TU é uma loja e galeria de arte e moda integrada. O acervo reúne produtos de artistas e estil istas de 

várias partes do mundo e atendem ao público feminino, masculino, teen, infantil. Pode-se ainda 
encontrar peças para casa, jóias, assessórios e presentes. O TU também comercializadas virtualmente 
seu acervo através do site da Invest.art. 

O Mezanino Cultural do TU comporta manifestações e eventos, ampliando o universo artístico da 
cidade. Este é o local que a Invest.art apropriou-se para o projeto Individual de dois  que acontecerá 
todo mês até 2011. 

SERVIÇO 
CATRINAS – Alice Freire  e Georgia Vilela 
Data da abertura – 24/03/2010 – 20hs. 

Visitas  – de 25/03/2010 até 04/04/2010 
Local – TU Mercado de arte e moda - Mezanino Cultural  
Endereço - Av. Pedroso de Morais, 793– Tel. 2528-3261 
Horário de funcionamento do espaço – das 10 as 21hs. 

Domingos e feriados das 11 as 20 hs. 
Mais informações: Tato DiLascio – Tel.: (11) 8171-2121 ou tatodilascio@invest.art.br  
www.invest.art.br / www.tumercadodearteemoda.com.br  
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