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E-Motion capture | Beatrice Gallori

Yaşam, şekillerin içinde, genişleyen ufuklarda ve çoğalan eğriler 
arasında, yolların kıvrımlarında, eylemsizlikte ve kitlelerin hareket-
lerinde, sayısız değişimde, çukurlarda ve tümseklerde, asılı gergin-
liklerde, akar. Eser ise gerçek olanın ardında yatan bu bozukluğun 
arayışında, kendi varlığının bir anısı olan malzemenin titreşimlerini 
dinler. Beatrice Gallori, hücresel hareketlerin oluşturduğu heykel 
benzeri yüzeyler üzerine yaptığı çalışmaları yansıttığı tuval, ahşap 
ya da polimer plastikler aracılığı ile gözümüzün önünde hayat bulan 
organik formları yansıtır. 
Onun için ‘Motion Capture’, yaşamı ve sınırsız değişimlerini yaşa-
yan, hayati hücrelerin hareketinin “zaman atlaması”nı yeniden can-
landıran, araştırılmasının aynı maddesi olan hareketinin bir kaydıdır. 
Aynı zamanda Gallori, ‘kavram’ların ardındaki duygusal bilinci gös-
terir: Her türlü karmaşık yaşamın kökünden, organizmanın en önem-
li kesitinden, fiziksel dünyanın mekanik vizyonundan başlar, ama o; 
eserlerini tamamlamak için yansımaların ve anlamların ötesine ge-
çer. Madde, yaratılış ve dönüşüm haline gelir; insanın en derin güç-
lerini, ilkel dürtülerini, genişleyen bir evrenin bir parçası olduğunu 
gösterir ve evriminin hafızası aracılığıyla, insan ve insanla ilgili diğer 
her şey hakkında daha geniş bir bilgi sahibi olur. Böylece, insanın en 
derin güçlerini gösteren hareket, Latin kökü “hareket ve sarsıntı” yı 
koruyarak “emotional” (E-Motion) hale gelir çünkü kim olduğumuza 
ve kaderimizin ne olduğuna dair derin düşünmeyi içerir ve bireyin 
soruşturmasından toplumun soruşturmasına tümevarım tekniğiyle 
yansıtma yapar.
Beatrice Gallori bunu materyali dinleyerek ve sonsuz varyasyon-
larla deneyimleyerek yapar. Hacimli şekillerin düzenlenmesi, bir 
bileşenin etkisinin zincir reaksiyonları oluşturabileceği düşünülen 
yörüngelerde gruplaşmış kütleler ya da birbirinden izole öğeler ya-
ratır.Tuvalin sınırlarını aşabilir, heykellerde mimari olarak inşa edilen 
dengeyi yansıtabilir ve bir atak yapabilir, parçalara ayrılabilir ya da 



1 - Umberto Eco’nun “Almanacco Letterario Bompiani”de geçen La forma del disordi-
ne, Milano 1962, p.175.
2 - Bernard Berenson’un tanımladığı biçimde  “operada yaratılan unsurları, dokunma 
deneyiminden kaynaklanan benzerliğe dayalı bir zevk olarak, iş ve izleyici arasında fi-
ziksel ve duygusal bir ilişki kurmak gibi plastik ve hacimsel bir etkiyi belirtmek için ”.

parçaları birleştirebilir, aşınmış ve dönüştürülmüş malzemelerin içsel 
patlamaları onların yapısal ruhunu yansıtır. Bu nedenle, eserin özü ve 
ilişkisi aynı zamanda, sanatın temelinde, her zaman, bir Dionysyalı yı-
kımın ve gerçekliğin yaratılmasının değerini ele alan, var olanın ayrış-
masından başlayarak bir araya getirme çalışması vardır. Bu sebeple, 
yüzey cilalanmış, parlak ve aynalı bir görünüme renkler kullanılarak 
getirilmiş olsa bile, şekillerin geometrik mükemmelliğini  umursamaz.
Sanatını canlandıran, heykel ile resim arasındaki dengede “dokunsal” 
olarak tanımlanabilen yapay unsurlar, nesnelerdeki doğal dinamizmi 
yeniden canlandırır, aynı zamanda yapılan nesnelerin plastik-kromatik 
mükemmelliğine de bakar. Günümüz yaşamının her alanına yayılan 
estetiğin muazzam dejenerasyonunda, yapaylık ile doğallık arasında-
ki karşılıklı etkinin, süspansiyon ve hayatın itici gücünü yaratan şey 
olduğunu söylemektedir. 
Gallori’nin çalışmalarının geldiği yol, şans eseri olarak moda ve tasa-
rıma bağlı bir formasyona dayanmaz, form, boşluk ve ışık arasındaki 
ilişkiyi araştırmak için bir başlangıç noktasıdır. Monokrom resimleri 
tuvali ve panoyu ışığın ve değişkenliğin etkisi ile üç boyutlu bir dene-
yime dönüştürür. 
2010’da doğal hareketleri incelemeye, heykellerinde kristalleşen 
renkleri hapsetmeye,  zamanın görselleştirilmesi için yeni yansımalar 
eklemeye ve hedeflenen bakış açısına nüfuz etmeye başladı. Mater-
yaller ve farklı teknikler üzerine deneyler yaptıktan sonra, 2011 yılında 
canlı maddenin en düşük ortak paydası, DNA’nın koruyucusu hücre-
lerin hareketlerini incelemeye başladı.
Bunu yaparken, 60’lı ve 70’lı yılların nesnel sanatından teknik öne-
rilerine, çizgi ve geometrik şekillere, pop-art’ın estetiklerine, kinetik 
sanatın öncülerinin hareketin çalışılmasına dikkat çekerek ve doğal 
fenomenleri yöneten fiziksel yasaların araştırılmasıyla bağlantılı belirli 
bir çağdaş kavramsal sanatla bağlantı kurarak kendini geliştirdi ve 
her şey eşi görülmemiş bir sentezle yeniden işlendi. Bu sentez sonu-
cunda da güçlü etki yaratan, stil sahibi ve yaşamın tanımlanamayan 
ve esrarengiz tiyatrosunu hücrelerin dansıymışçasına anlatan özel bir 
sanatçıya dönüştü.



E-Motion capture | Beatrice Gallori

Inside the shapes, between the expanse of horizons and the curves 
that multiply, in the meanders of paths that are created and move 
away, inside the simple geometric figures, in the inertia and in the 
movement of the masses, in the innumerable changes of direction, 
in the craters and agglomerations, in the suspended tensions flows 
life. Under the surface of the work; one listens the vibrations of a 
material that is a memory of one’s own existence, in search of that 
form of “disorder*1 that lies behind the reality. Through the study of 
cellular movement, Beatrice Gallori shows organic forms that seem 
to germinate under our eyes with her sculptural surfaces made on 
canvas or wood and with plastic polymer.
Her Motion Capture is a registration of the movement that is the 
same substance of her investigation, which goes through life and 
its infinite changes, recreating a “time lapse” of movement of vi-
tal cells, stopped in progress. At the same time Gallori shows the 
emotional consciousness behind things: she starts from the origin 
of every form of complex life, from the substantial unit of living or-
ganisms, from a mechanical vision of the physical world, but she 
lands to reflections and meanings that go beyond. Matter becomes 
creation and transformation, it shows the most remote forces of 
human being, its primordial impulses, that it’s a part of a universe 
that expands, and through the memory of its evolution; it makes a 
wider knowledge of human being and of the things available. Thus, 
showing the most remote forces of the human being, the movement 
becomes “emotional” (E-Motion), keeping its Latin root “moves and 
shakes”, because it involves a deep reflection of who we are and 
what our destiny is, and from the investigation of the individual, it is 
projected towards our society.
Beatrice Gallori does this by listening the material and experiment-
ing through infinite variations. The arrangement of the volumes cre-
ates groups of masses or isolates elements, suggesting trajectories 



In doing so, she blends in her language suggestions from the ob-
jective art of the sixties and seventies, pop aesthetics with lines 
and geometric shapes and bright colors, with an attention to the 
study of movement that comes from the premises of kinetic art and 
then developed in a certain contemporary conceptual art, linked to 
the investigation of the physical laws that govern natural phenome-
nons. Everything is reworked in an unprecedented synthesis, which 
becomes a very special, stylistic figure with a strong impact, to talk 
about the theatre of life, indefinable and enigmatic, like the dance 
of a cell.

1 - Umberto Eco, La forma del disordine, in “Almanacco Letterario  Bompiani”, Milan 
1962, p.175.
2 - Remembering Bernard Berenson’s definition “in order to indicate the elements whi-
ch create in the opera a plastic and volumetric effect such as to establish a physical 
and emotional relation between the work and the viewer, based on a pleasure similar to 
that deriving from the experience of touch”.

in which the influence of a component can create chain reactions. 
It can explode until it crosses the boundary of the canvas, it can 
reflect the balance built architectonically in the sculptures and gives 
it a leap, it can break down and emerge in small elements, and it 
can create implosions of material which, eroded and transformed, 
shows its structural soul. At the base of the artwork, which is the 
essence and relation at the same time, there is always a work of as-
sembly starting from a decomposition of the existing, almost taking 
on the value of a Dionysian destruction and creation of reality. For 
this reason she does not care about geometric perfection of the 
shapes, even if the surface has a perfectly polished finish, is shiny 
and mirrored by the countless shades of colour.
The artificial elements which animate her art, that can be defined as 
“tactile”2, are in balance between sculpture and painting, recreate 
the dynamism inherent in things, at the same time looking at the 
plastic-chromatic perfection of the objects made by industries and 
at the massive devolution of the aesthetics, which pervades every 
area of the contemporary life, as if to say that the mutual influence 
between artificiality and naturalness is what creates suspension 
and propulsion of life.
The path which Gallori’s work comes from, is not rooted in a for-
mation linked to fashion and design by chance but a starting point 
to investigate the relationship between form, space and light. Her 
monochrome painting transforms the support; from canvas or 
board, into a three-dimensional experience, which relates to the ef-
fect of light and its mutability.
In 2010 she began studying natural movement, searching to lock 
it in sculptures that crystallize paint flows, inserting a new reflec-
tion on the visualization of time, sublimated and interpenetrated 
in a precise vision. After having experimented with materials and 
different languages, in 2011 she started the study of movement of 
the cells, like the lowest common denominator of animating matter, 
guardian of DNA and therefore a primary element of investigation 
on the existing. 



SOCIETY enstalasyon / Farklı Boyutlar / Tuval Üzerine Karışık Teknik, Polimer / 2016 
Detail installation SOCIETY / variable size / mixed media on canvas, polymer / 2016







HUMAN@territory / 100 x 100 cm / Tuval Üzerine Karışık Teknik / 2017 
HUMAN@territory / 100 x 100 cm / mixed media on canvas / 2017

hand//steps / 100 x 100 cm / Tuval Üzerine Karışık Teknik / 2017 
hand//steps / 100 x 100 cm / mixed media on canvas / 2017



1 - Umberto Eco, La forma del disordine, in “Almanacco Letterario  Bompiani”, Milano 
1962, p.175.



BANG / 100 x 100 / Tuval Üzerine Karışık Teknik / 2015 
BANG / 100 x 100 cm / mixed media on canvas / 2015

NAKED@DEFENCE / 100 X 120 CM / Tuval Üzerine Karışık Teknik / 2017 
NAKED@DEFENCE  / 100 x 120 cm / mixed media on canvas / 2017





GRAVity / 40 x 40 x h30 cm / Tahta üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Demir / 2017 
GRAVity / 40 x 40 x h30 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, iron / 2017

EXO//genous / 40 x 40 x h30 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Demir / 2017 
EXO//genous / 40 x 40 x h30 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, iron / 2017



MELTING / 150 X 150 cm / Tuval Üzerine Karışık Teknik
MELTING / 150 x 150 cm / mixed media on canvas / 2016

FLUXcells / 80 x 80 cm / Tuval Üzerine Karışık Teknik / 2017 
FLUXcells  / 80 x 80 cm / mixed media on canvas / 2017





//SLOPE / 30 X 30 X 22 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Plexiglas / 2018
//SLOPE / 30 x 30 x 22 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, plexiglas / 2018

_SLAM / 30 x 30 x 22 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Plexiglas / 2018
_SLAM / 30 x 30 x 22 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, plexiglas / 2018



STRA//in / 30 x 30 x 22 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Plexiglas / 2018 
STRA//in / 30 x 30 x 22 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, plexiglas / 2018

GAZE / 30 X 30 X 22 CM / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Plexiglas / 2018 
GAZE / 30 x 30 x 22 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, plexiglas / 2018



non//STOP / 30 X 30 X 22 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Plexiglas / 2018 
non//STOP / 30 x 30 x 22 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, plexiglas / 2018

@SLAP / 30 X 30 X 22 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer, Akrilik Panel, Plexiglas / 2018
@SLAP / 30 x 30 x 22 cm / mixed media on wood, polymer, acrylic panel, plexiglas / 2018



Dimension//trasformation / 24 x 30 x 15 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik , Polimer / 2017 
Dimension//trasformation / 24 x 30 x 15 cm / mixed media on wood, polymer/ 2017



Layer//action / 24 x 20 x 13 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer / 2017 
Layer//action / 24 x 20 x 13 cm / mixed media on wood, polymer/ 2017



evolve@action / 115 x 25 x 17 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer / 2017 
evolve@action / 115 x 25 x 17 cm / mixed media on wood, polymer / 2017

trans@action / 110 x 28 x 17 cm / Tahta Üzerine Karışık Teknik, Polimer / 2017 
trans@action / 110 x 28 x 17 cm / mixed media on wood, polymer / 2017



parçası oldu. Aynı yıl, “Damlama”lardan biri olan Milk Walking, sanat eleştirme-
ni Arturo Schwartz tarafından, Sotheby’nin Kudüs’teki İsrail Müzesini destek-
lemek amacıyla Sotheby’nin Çağdaş Sanat Müzayedesi için seçildi. Milan’daki 
seramik koleksiyonu Linguaggi büyük bir coşkuyla karşılandı. 2011 yılında Art 
Verona’ya ve daha sonra Luigi Pecci’deki Artisti a KM 0’a katıldı. Prato’daki 
Çağdaş Sanat Müzesi, çalışmalarını ve ‘I miei respiri’ başlıklı bir videosunu ser-
gilemektedir.
2012 yılında Prato Tekstil Müzesi’nin iş birliğiyle Prato Eyaleti tarafından des-
teklenen Triko uluslararası günü için özel olarak hazırlanmış doğaçlama bir 
enstalasyon sundu. Hem İtalya’da hem de yurt dışında galeriler ve sergiler ile 
çalışmaları yoğunlaştı. Çalışmalarından biri, çağdaş bir sanat konteyneri olan 
BAU10 için seçildi ve Floransa’daki Ulusal Kütüphane’nin Zavattini Koleksiyo-
nu’na girdi.
2013 yılında çalışmalarını çeşitli sanat fuarlarına götüren ve kitlesini genişleten 
Armanda Gori Arte Galeri’yle (PO) iş birliği yapmaya başladı. Eserleri evrimleşti 
ve olgunlaştı. Tuvalleri, tek renkli, temel ve saf malzemelerle yaratılmış ustaca 
eserlerdi. Prato Collective Urbana Vestigia, diğer ifade biçimlerini ve videoları-
nı denemesine vesile oldu. “Human Crisis” adlı eseri, Kültür Bakanlığı ve Eşit 
Fırsatlar Bakanlığı tarafından Uluslararası Kadına Şiddete Son Verme Günü için 
bir sembol olarak seçildi ve heykellerinden bir tanesi Prato ana meydanında 
sergilendi. 2013’ün sonunda, solo gösterisi Time Lapse, Armanda Gori Arte 
galerisinde Valerio Dehò tarafından açıldı. Gallori çalışmaları; hücre ve onun 
mutasyonlarını, moleküler hareketin durgun kareleri çerçevesinde yürütülüyor 
ve bu da ona insan farklılıklarını ve yaşamın kendisini keşfetme fırsatı veriyor.
2014 yılında Pietrasanta’daki Armanda Gori Arte Galerisi’nde üç adet karma 
kolektif sergiye, Rosso Contemporaneo, Plastica Italiana, Differenze adlı eser-
leriyle katıldı.
2015 yılında Evolve-ING ve Plastica Italiana gösterileri ile Arezzo’daki Çağdaş 
ve Modern Sanat Kenti Galerisi’nde; Venedik’te Photissima; Pietrasanta’daki 
Armanda Gori Arte Galerisi’nde Mikroskop; Prato’daki Duvar Resmi Müzesinde 
BIOsphere; Torino’daki Riccardo Costantini Çağdaş Sanat Galerisi’nde “Fark-
lılıklar” başlıklı kişisel bir sergi ve Sassuolo’daki hastanenin koğuşlarında “Ori-
gins” başlıklı bir sergi düzenlemiştir. Lara&Amp ile işbirliği yaparak Rino Costa 
Arte Contemporanea, Valenza’da ve Riccardo Costantini Contemporary Tori-
no’da sergiler düzenledi. 2016 yılında Bologna’daki ArteFiera’da çalışmalarını 
sergiledi ve bu sergiler Gallori’yi hem ulusal hem de uluslararası pazara tanıttı. 
2016 yılında, BOOM başlıklı çalışması Milano’daki Bocconi Üniversitesi’nin ka-
lıcı koleksiyonunun bir parçası oldu. Haziran ayında Luca Beatrice’in küratörlü-
ğünde Padua’daki Vecchiato Arte Galerisi’nde The Cell’i gösterdi. 2016 yılının 
sonunda Luca Beatrice ve Maurizio Vanni’nin küratörlüğünü yaptığı solo şovu 

Beatrice Gallori 1978 yılında Montevarchi’de doğdu.

1996 yılında Prato’da “Cicognini” Enstitüsünde “Klasik Çalışmalar” başlığı al-
tında bitirme sertifikasını aldı. 2001’de moda ve tasarım tutkusu onu, Moda Ta-
sarım ve Triko üzerine uzmanlaştığı Floransa’daki Polimoda Enstitüsü’ne götür-
dü. Moda eğitimi alırken resim yapmaya istek duymaya başladı: ilk eserlerinde 
geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak hem içgüdüsel hem de duygusal bir 
yaklaşımla tuvallerine genişlik ve canlılık kazandırdı. Malzeme kullanma konu-
sundaki doğal yeteneğini bu eserlerinde ortaya koydu.
2009 yılında Vetrina-Prato’daki Collective Arte Giovani Talenti Emergenti’nin 
genç yeteneklerin sergilendiği ve küratörlüğünü Giovanni Faccenda’nın yaptığı 
oluşumun katılımcısı oldu.
2010 yılında Bettaknit markası için elle boyanmış trikolar üretti. Daha sonra bu 
ürünler bir koleksiyona dönüştü. Bu tecrübesinden yola çıkarak, ürettiği ürünleri 
kavramsallaştırmaya başladı. Tuval üzerinde, hareketi yaratmanın imkanlarını 
araştırmaya ve momentumu sergilemeye çalıştı. Bütün bunların sonucunda da 
üçüncü boyuta çıkarak heykellerini üretmeye başladı. Zamansız boyutta boya 
tanelerini hapsetti, anın içinde kristalleşmelerini daha tuvale düşmeden yaka-
lamayı başardı. 
2011’de Red-ing Future’a yaptığı heykel, Premio Combact kataloğunun bir 



“CORE”, Lu.C.C.A. Müzesi’nde açıldı.
Mart 2017’de Galeri Lara&Amp, Valenza Rino Costa’da kişisel sergisi “Others”ı 
sergiledi. Aralık 2017’de BAG’a Milano’daki Bocconi Üniversitesi’nde yaptığı 
BOOM çalışmasıyla katıldı.
2018’de Beatrice Gallori, çalışmalarını geri dönüşümlü ahşap ve polimer ile 
yaptığı heykel alanına kaydırdı. Bunun sonucunda, yaşamın rizikosunun altı-
nı çizmek için aynalar arasında süzülen küresel formlar ve monolitler arasında 
oluşan denge oyununda var olan heykeller yarattı. Ocak 2018’de Angelo Crespi 
küratörlüğünde  LA TRIENNALE DI MILANO’da kişisel sergisini düzenledi. “Bi-
ological Rules” adlı çalışması Catanzaro’daki, MARCA Museo delle Arti’deki IL 
MILLENNIO È MAGGIORENNE sergisi için eleştirmen Luca Beatrice tarafından 
seçildi. Bu sergi Fabbrica Eos’un Milano Galerisi tarafından da desteklendi ve 
bu destek sayesinde de iş biliğine dayalı ilişkileri başladı.
MARCA’da sergilediği VAST enstalasyonları Rocco Guglielmo Vakfı tarafından 
satın alındı. Ocak ayında, Lara & Amp Galerisi ile birlikte; Rino Costa, ArteFiera 
Bologna’da Alessandra Frosini’nin küratörlüğünde Gaze adlı bir enstalasyon 
sergiledi. Ayrıca yapıtlarından ikisi  Lu.C.C.A. (Lucca Center of Contemporary 
Art) ve MAS (Museum dello Splendore of Giulianova)’ın kalıcı koleksiyonlarına 
katıldı.
Ayrıca 2018 başında, Aria Art Gallery – Floransa, Londra, İstanbul -  ile iş birliği 
yaparak Floransa’daki bir grup sergisine katıldı. Bu süre zarfında da E-motion 
Capture adlı kişisel çalışmasının hazırlıklarını tamamladı. E-motion Capture ser-
gisi Alessandra Frosini’nin küratörlüğünde Nisan ayında Aria Art Gallery İstan-
bul’da sanat severler ile buluşacak. 
Bearice Gallori Lara&Amp; Rino Costa Contemporary Art (Valenza), Vecchiato 
Arte (Padova / Pietrasanta), Fabbrica Eos (Milano) ve AriaArtGallery (Floransa 
/ Londra / Istanbul) gibi galerilerle İtalya ve dünyanın farklı yerlerinde çalışmak-
tadır. Eserleri 2018 yılı boyunca galerilerde, özel koleksiyonlarda ve müzelerde 
sanat severlerle buluşmaya devam edecektir.

Beatrice Gallori was born in Montevarchi in 1978.

She got her Leaving Certificate in Classical Studies at the “Cicognini” Institute 
in Prato in 1996.
In 2001, her passion for fashion and design led her to attend the Polimoda 
Institute in Florence, where she specialized in Fashion Design and Knitwear. As 
she studied fashion, she developed an appetite for experimenting with paint-
ing: her first works portrayed her natural ability to use matter, conferring width 
and life to her canvases, through both instinct and emotional drive, using re-
cycled materials.
In 2009 she was part of the collective Arte in Vetrina-Prato, Giovanni Talenti 
Emergenti, an exhibition of young talents, curated by Giovanni Faccenda.
In 2010 she created some hand-painted knitwear designs for the brand Bettak-
nit which they developed as a full collection afterwards. Following this experi-
ence, she started to conceptualize her work, focusing on the possibility to cre-
ate motion on canvas in an attempt to freeze and display the momentum. So 
her first sculptures of the third dimension were born, drips of paint trapped in a 
timeless dimension, crystallized in the fragment of an instant, before they drop.
In 2011, her sculpture To Red-ing Future became part of the catalogue Premio 
Combact. In the same year, one of her “drips”, Milk Walking, was chosen for 



the Sotheby’s Contemporary Art auction in Milan, to support the Israel Muse-
um in Jerusalem, by art critic Arturo Schwartz.
Her ceramics collection Linguaggi in Milan meet with great favour.
In 2011, she took part in Art Verona and then in the project Artisti a KM 0 in 
the Luigi Pecci Contemporary Art Museum in Prato, displaying her work and a 
video entitled “I miei respiri”.
In 2012, she presented an installation created ad hoc for the Knitwear inter-
national day supported by the Province of Prato, with the collaboration of the 
Prato Textile Museum. Her endeavours  with galleries and exhibitions, both 
in Italy and abroad, intensified. One of her works was selected for BAU10, a 
contemporary art container, and entered the Zavattini Collection of the National 
Library in Florence.
In 2013, she started collaborating with the Armanda Gori Arte gallery (PO) 
which took her works to various art fairs and broadened her audience. Her 
works evolved and matured. Her canvases were masterful works which are 
monochromatic, essential and pure materials.
The Prato Collective Urbana Vestigia was the occasion for her to experiment 
with other forms of expression and her video, Human crisis, was chosen by 
the Department of Culture and by the Department for Equal Opportunities as a 
symbol for the International Day for the Elimination of Violence Against Women 
and one of her sculptures was laid in the main square in Prato.
At the end of 2013,her solo show Time Lapse was unveiled by Valerio Dehò 
at the gallery Armanda Gori Arte. Her work gravitated around the cell and its 
mutations in the form of still frames of molecular motion which gave her the 
opportunity to delve into human differences and life itself.
In 2014 she was part of three collective exhibitions at the Armanda Gori Arte 
gallery in Pietrasanta with the works “Rosso Contemporaneo”, “Plastica Italia-
na”, “Differenze”.
In 2015 she exhibited at the Contemporary and Modern Art Town Gallery in 
Arezzo with the shows “Evolve-ING” and “Plastica Italiana”; “Photissima” in 
Venice; “Microscope” at the Armanda Gori Arte Gallery in Pietrasanta; “BIO-
sphere” at the Mural Painting Museum in Prato. A personal exhibition at the 
Riccardo Costantini Contemporary art gallery in Turin entitled “#differences” 
and an exhibition in the wards of the Hospital in Sassuolo entitled “Origins” 
drew the year to a close.
She collaborated with Lara & Rino Costa Arte Contemporanea, in Valenza and 
Riccardo Costantini Contemporary in Turin which showcased her work at the 
ArteFiera in Bologna in 2016 and other art fairs, introducing her both to the 
national and international market.
In 2016, her work titled BOOM became part of the permanent collection of the 

Bocconi University in Milan.
In June she showed The Cell in the Vecchiato Arte gallery in Padua, curated by 
Luca Beatrice.
At the end of 2016, her solo show, CORE, curated by Luca Beatrice and Mau-
rizio Vanni, opened at the Lu.C.C.A. Museum.
In March 2017 she presented her personal exhibition titled m(others) at the 
Gallery Lara & Rino Costa of Valenza.
In December 2017 she participated in BAG again with her BOOM work at the 
Bocconi University in Milan.
In 2018 Beatrice Gallori shifted her research also in the field of sculpture that 
she made with recycled wood and polymer. This creates sculptures that float 
between mirrors in a game of balance between spherical forms and monoliths, 
to underline the precariousness of life.
In January 2018, she attended to LA TRIENNALE DI MILANO with her per-
sonal exhibition, curated by Angelo Crespi, Biological Rules of the Cycle Ma-
terialmente and at the same time chosen by the critic Luca Beatrice for the 
exhibition IL MILLENNIO È MAGGIORENNE at the MARCA Museo delle Arti in 
Catanzaro with the support of Fabbrica Eos - Milan gallery -in which a collab-
oration relationship begins.
Her VAST installation on show at MARCA is acquired by the Rocco Guglielmo 
Foundation.
Also in January, together with the gallery Lara & Rino Costa presents at ArteFi-
era Bologna an installation titled Gaze, curated by Alessandra Frosini.
Two of her works become into the permanent collections of Lu.C.C.A. Luc-
ca Center of Contemporary Art and the MAS Museum dello Splendore of Gi-
ulianova.
Also at the beginning of 2018, she collaborated with the Aria Art Gallery - Flor-
ence, London, Istanbul - and participated in the group exhibition in Florence, 
while preparing the personal exhibition E-motion Capture, curated by Alessan-
dra Frosini, which will be inaugurated in April at the Istanbul gallery.
She currently works with Lara & Rino Costa Contemporary Art (Valenza), Vec-
chiato Arte (Padova / Pietrasanta), Fabbrica Eos (Milan) and Aria Art Gallery 
(Florence / London / Istanbul) presenting her works in various Italian and for-
eign fairs and through exhibition projects that will be organized in galleries and 
museum spaces throughout 2018.
Her works are present in various Italian and international private and public 
collections.
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