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2016

05.04.2016 -  07:30  E MAIS.. .  FOTO & ARTE  COMENTE!

A artista italiana Romina de Novellis em sua performance "La Gabbia" - vem ver mais aqui!

O Kreëmart preparou algo bem especial pro preview pra imprensa e convidados do
SP-Arte 2016, que acontece em 6/04! O coletivo traz a artista italiana Romina de
Novellis pra apresentar a sua performance ,”La Gabbia” (“A Gaiola”), onde ela senta
sem roupas com 500 rosas brancas dentro de uma gaiola feita de madeira e arame, e
pouco a pouco, empurra essas flores pelas aberturas e assim, constrói “paredes” em
sua volta!

Veja também: as silhuetas do século 20 em exposição!

Pra comemorar a colaboração, o Krëemart ainda convidou a marca de fragrâncias
Arquites pra desenvolver um perfume inspirado na performance! Ele vai ser
vendido no dia por US$ 110 cada (cerca de R$ 392) e vem acompanhado de uma rosa
comestível e cristalizada em açúcar – pra quem não sabe, o grupo sempre faz
projetos que envolvem comida. Pra conferir mais é só ir na galeria; clica na foto pra
acessar!
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