Obras de arte inspiradas na campanha “Quilômetros de Histórias” da
Goodyear são apresentadas em exposição global
Serão apresentadas mais de 40 peças produzidas por 19 artistas latino-americanos
durante o reconhecido evento internacional Art Basel Miami

Dezembro, 2014 – Lançada no final de 2013, a campanha Quilômetros de histórias foi criada
para aproximar o consumidor da Goodyear e destacar o papel desempenhado pela empresa
nas vidas das pessoas, sendo um parceiro de confiança nos seus trajetos diários e na
realização de sonhos. Com essa inspiração, 19 artistas latino–americanos da Argentina, Brasil,
Colombia, México, Uruguai e Venezuela, foram convidados para representar histórias em obras
de arte durante o reconhecido evento internacional Art Basel Miami, entre os dias 5 e 7 de
dezembro de 2014. São mais de 40 peças originais produzidas com rodas, pneus e sonhos.
Entre os artistas se destacam duas pintoras brasileiras, Eliana Barbosa e Silvana Soriano,
reconhecidas pelo seu trabalho contemporâneo e diferentes formas de representação.
“Os quase cem anos de operações da Goodyear na América Latina, 95 anos no Brasil,
apresentam uma história de trabalho duro, perseverança, criatividade, capacidade de
adaptação e inovação para se posicionar em uma das regiões mais desafiadores e dinâmicas
do globo. Tantos quiôlmetros de histórias foram construídos por homens e mulheres, famílias
que acreditaram na empresa e que tem trabalhado em estreita colaboração com a Goodyear
para alcançar o crescimento e fortalecimento da empresa na região”, conta Neivia Justa,
Diretora de Comunicação América Latina.

A exposição iniciará em 5 de dezembro em um evento privado para convidados e estará aberta
ao público gratuitamente nos dias 6 e 7 de dezembro. Para saber mais sobre a campanha
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http://goodyearkilometrosdehistorias.com/bz_PT/ .

Agenda: Art Basel Miami - Exposição de Arte “Quilômetros de Histórias”
Data: 5-7 de dezembro, 2014
Local: Galería LMNT - 59 NW 36th St. Miami, FL 33127 Midtown/Wynwood/Design District
Horário: 11h – 20h (Horário local de Miami)
Mais informações: 305-572-9550 www.lmntartsmiami.com/
Informações sobre as pintoras brasileiras:
Eliana Barbosa, brasileira, estudou Sociologia na Universidade Federal do Paraná e Artes na
escola Art Studio, de Leonardo Pardon, em Miami Beach, Flórida (EUA). Ela também se
especializou em pintura e restauração de obras de arte em Lisboa e Paris, e em residências
particulares. Seus trabalhos foram publicados na Architectural Digest, Elle Décor, Veranda e
Florida Design, em livros como American Style e Décor Yearbook, e
nos livros de Juan Montoya, um dos 100 maiores decoradores de
interiores do mundo. Barbosa se dedica a capturar a beleza em telas
grandes, criando pinturas de características distintas e atraentes por
meio de uma dinâmica mistura de cores.
Apresenta: Quadros e luminária projetando - luz no caminho dos seus
sonhos!
Silvana Soriano nasceu no Rio de Janeiro, Brasil. Ela trabalha como gravadora, pintora e
professora de arte. Soriano iniciou os estudos em gravura e pintura na Escola de Artes Visuais,
centro de formação de muitos artistas brasileiros, no Rio de Janeiro, em 1980. Obteve um
diploma de bacharel em arte-educação na Universidade Bennett, Brasil, em 1988. Sua
experiência no ensino inclui universidades, escolas públicas e oficinas
particulares. Soriano faz exposições e gravuras há mais de 20 anos.
Participou de inúmeras mostras individuais e em grupo no Brasil,
Espanha, França, Estados Unidos e Cuba. Ela também é professora
de arte certificada pelo Departamento de Educação do Estado da
Flórida, EUA.
Apresenta: Seringal (plantação de borracha) Para este método
variado de pintura, as texturas dos pneus foram impressas
como um pano de fundo e trabalhadas sobre fotos de livro de
arte.
Outros Artistas:
Argentina – Mariano Costa Peuser y Carolina Lorruso
Brasil – Silvana Soriano y Eliana Barbosa

Colombia – Nector Mejía, Jeison Sierra y Teresa Currea
México – Jimena Montemayor, Karim Abud, Amanda de la Rosa, Iliana
Paimanes, Norma Gallegos, David Troice, Jennifer Troice, Carlos Bazán y Julia
Newman (colaboración con Fernando Garcia)
Uruguay – Agustina Casas
Venezuela – Myriam de Hernandez y Miguel Prypchan
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