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AS ARTES ENTRE AS LETRAS

Artistas

Objectivamente Belo!
Aconteceu! Esta é a primeira palavra, a segunda é sucesso.
No passado sábado Águeda marcou o calendário cultural nacional, com a inauguração de uma mega colectiva de arte onde seis dezenas de artistas disseram presente na
Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, que promove e acolhe este verdadeiro festival de cores, expressões e texturas até dia 27 de Dezembro.
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imónides de Cós, poeta grego, dizia
que a poesia é uma pintura falante e
a pintura uma poesia muda. Podemos
ler um poema como uma imagem falante e
podemos ler uma poesia, numa muda imagem. Na pintura está presente a função dominante, a função poética que lhe confere a «insígnia» de objecto estético. É um hipertexto. E é por isso mesmo que mergulhamos e perdemo-nos nas telas. Estes inquietos Outonos que nasceram dia 25 com um
frenesim de emoções, levaram Mateus Augusto Araújo dos Anjos, Presidente do Conselho de Administração da Fundação, a dizer que esta colectiva “tenta ser um valioso contributo para a reflexão sobre o nosso
Tempo: questões de sobrevivência social /
cultural.” Porque criação artística é também
intervenção. Alertas, luzes de alarme!
Um dos grandes impulsionadores do movimento Estações d’Arte, e uma das pessoas
que mais teima em fazer da cultura um presente constante é Vieira Duque, conservador do museu da Fundação. Para Vieira Duque estes “Outonos Inquietos, (…) são mostra de artes nas legítimas preocupações dos
artistas e dos agentes culturais em transpor
este momento histórico de inquietude
e o reencontro da essência humana e do
nosso Mundo. Promovendo, assim, em conjunto com todos os
agentes proactivos das sociedades contemporâneas, novos ou reformulados paradig-

mas assentes no Belo.”. Já Duarte Fiadeiro,
Professor, conferencista, investigador académico, doutorando de Estudos do Património da Universidade Católica do Porto, elogia a fundação e “o seu conservador de há
muito que nos habituaram a esta desinquietação, a esta forma de nos obrigar à viagem.
Tem-no feito quer pelas mostras, o mais variadas, daquilo que de melhor e nas mais
diversas das áreas da arte ela conserva como memória do tempo e da vida, bem como o tem, exemplarmente, conseguido pelas mais desafrontadas realizações que nos
convocam aos
anversos e ao meditarmos nas nossas quietudes sempre pouco convenientes.”. Luísa
Prior, Artista Plástica e Curadora
da Exposição Outonos Inquietos considera
a arte “a via que nos liberta e afasta do tédio
e das submissões, é uma das poucas satisfações que nos restam, como um grande símbolo de Liberdade!... Unidas todas as vontades, foi possível preencher o espaço digno do
Museu, de uma forma bastante harmoniosa.
A diversidade das expressões das obras é
uma das virtudes desta exposição. Por detrás das variadas soluções estilísticas e diferenciados tratamentos cromáticos, a sensibilidade dos artistas presentes redimensiona em cada construção plástica, ampliando
as fronteiras da nossa percepção. Este empreendimento tem tudo para fixar-se no rol
dos grandes eventos culturais.” Assim, nesta exposição não são estudos que encontramos, mas arte feita que se perpetuará. Vence a imortalidade da obra.
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