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RICARDO KOLB 

NADA IRREAL EXISTE  

 

DATA:  

11/02 às 20h – Abertura 

Visitação 12/02 à 04/04  

LOCAL:   Galeria33 Arte Contemporânea | Fine Art  

Endereço: R. Bento Gonçalves, 33 – Glória , JOINVILLE - SC - BRASIL | +55 47 3027-1826 

HORÁRIOS 

Atendimento com horário marcado entre 10 e 20 h 47 3027-1826 

Visitação guiada e com artista – Agendar via 47 99277-2016 

ENTRADAS 

Gratuita  
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1. BIO   

 

O artista é natural da cidade de Criciúma e residente em Joinville.  Mantém atividade intensa no 

âmbito das artes visuais desde 1985, tendo realizado uma série de exposições no Sul do país.  

Concilia seu trabalho de design industrial e artista visual, produzindo desenhos e pinturas 

aonde a linha, o plano, a camada pictórica são a parte da sua composição. 

O artista se apropria de signos e códigos da vida cotidiana e conduz, através da sua obra a 

um confronto entre a lógica e a percepção conduzindo o espectador a contemplação e 

reflexão. 
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2. EXPOSIÇÕES JÁ REALIZADAS  

 

• 2016 – atualmente  

Exposição permanente de obras na Galeria33  

Exposição / Acervo Galeria ArtArk Curitiba  

• 2014-2016  

Exposição Itinerante Arret – Rede SESC-SC 

• 2011  

-  “Diálogos com a Desterro”, na sala de exposições de longa duração. Abertura: 18 de 

agosto. Visitações até 9 de dezembro de 2011. 

- (entre)imagens – Panorama Sesc Pretexto de Artes Visuais. Galeria de Arte do Sesc Joinville 

• 2010  

- Mostra Rota Imaginária – Panorama Sesc de Artes Visuais - Galeria de Arte do Sesc Joinville 

- Elaboração do trabalho Dance para o cartaz do 28º Festival de Dança de Joinville  

• 2009  

- 10º Salão Nacional Victor Meirelles – Florianópolis/SC 

39º Coletiva de Artistas de Joinville – Museu de Arte de Joinville – Joinville/SC 

• 2008 

- Participação como artista selecionado do Projeto Schwanke: Intervenções e encontros  

- Dimensões no Desenho – Exposição Individual – Galeria de Arte Victor Kursancew – 

Joinville/Sc 

• 2007 

- Artista integrante do Documentário Gesto e Linha – Santa Cultura DVD 40 anos de Arte 

Contemporânea – Florianópolis/SC 

• 2006 

- Artista integrante do Livro Construtores das Artes Visuais, 30 artistas de Santa Catarina em 160 

anos de expressão – Governo do Estado de Santa Catarina – Florianópolis/SC 

• 2005- 1985  

Participação e premiações em diversos salões catarinenses e nacionais  
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TEXTO DE JOEL GEHLEN 

 

EXPOSIÇÃO  

NADA IRREAL EXISTE | RICARDO KOLB 

 

Você se nega a inexistir. E caso não seja assim, é irreal. 

 

Árido, quase hostil, certamente agreste. Uma soturnez rígida. Traços de carvão lascado. 

Bem poucas curvas e nenhuma polidez. A fuligem habitual paira, densa, sobre os retângulos. 

A cor entra em breves intervalos de respiração, escorre pelas bordas ou atravessa, mas sem 

lastro na forma. 

 

Espaços fragmentados, esboços de ambientes em tom escuro. Ricardo Kolb não faz 

qualquer convite. Se entrar, é por sua conta e risco. Não oferece lenitivo aos sentidos. Mas 

fornece o bisturi para autópsia de si. É preciso cortar a carne do nada até constatar a causa 

do irreal, esse sintoma que tanto agrada. 

 

Nesse campo cultivado ao acaso, conflitam a raia das referências e o incriado. Não há 

espaço para atribuições da mente. O que surge será sempre por acaso, a súbita sintonia que 

surge e distingue-se, não por ser surpreendente, mas pela monotonia com a qual contrasta. 

Uma asfixia da imaginação. 

 

Os números e letras podem ser a chave que hierarquiza, põe ordem, dá sentido e, por um 

instante, interrompem a queda no poço escuro. Você confia e sente girar o gancho da 

desossa entre as costelas. Pode doer. Mas há um barco e o leme, esse cajado que abre as 

águas do mar. 

 

Ao embarcar, leia a advertência: “Abandona toda esperança, vós que entrais!” 
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3. FOTOS E VÍDEOS  

 

 

a. ALGUMAS OBRAS DA EXPOSIÇÃO 

Link para acesso em alta resolução 

https://drive.google.com/drive/folders/11iZXbwTplour7fT6wWuu4G_u-

kcSR0y6?usp=sharing  

 

b. Link vídeos youtube falando sobre processo e exposição  

 

https://youtu.be/o2qUiQfiuSA - Vídeo mostrando as obras  

 

https://youtu.be/9_fRhkAxGa0 - vídeo mostrando os artistas, técnica  

 

 

SITUAÇÃO IDENTIFICAÇÃO TÍTULO, 

TÉCNICA, ANO 

TAMANHO 

 

 

A ponte para o 

mundo real – 

técnica mista, 

2020 

1,35x1,90 m 

    

 

 

Os dois 

mundos1x1.60

m – técnica 

mista, 2020 

1x1.60m 
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A base dos 

sonhos – 

técnica mista, 

2020 

1,35x1,90m  

    

 

 

O último passo 

– técnica mista, 

2020 

60x85cm 

    

 

 

As duas 

avaliações – 

técnica mista, 

2020 

55 x 80 cm 
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O pequeno 

jardim – técnica 

mista, 2020 

35x40 cm 

    

 

 

A condição da 

realidade – 

técnica mista, 

2020 

55x70cm 

    

 

 

A correção do 

erro– técnica 

mista, 2020 

55x70cm 
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ARTE É UM BOM INVESTIMENTO 

  

  A Galeria 33 é especializada em arte contemporânea brasileira, com produção dedicada à 

Fotografia Fine Art, Pintura e Escultura, com grande acervo próprio de obras de arte à sua 

disposição.   

Atuamos na assessoria curatorial para sua casa, espaços profissionais e auxiliamos 

colecionadores e especificadores de arte, potencializando investimentos na revenda e aquisições 

de coleções particulares e acervos públicos de arte.   

Nossas obras são exclusivas, únicas e certificadas internacionalmente, garantindo ao 

colecionador originalidade e procedência de seu patrimônio.   

O mercado de obras de arte CERTIFICADAS tem se mostrado um grande investimento a médio 

prazo, sendo seguro e de alta rentabilidade.  

 

 

 

mailto:contato@galeria33.com

