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TODA A VASTA POSSIBILIDADE
DE NADA SER
THE ENGLISH CENTRE PROMOVE IX EDIÇÃO
DA ARTZ DE 05 A 26 DE JUNHO

TODA

A VASTA POSSIBILIDADE DE NADA SER podia ser um livro, neste

caso é uma exposição em que a fotografia e o texto se entrelaçam entre
si. Organizada pelo The English Centre, vai estar patente ao público na
sua escola em Caldas da Rainha de 5 a 26 de junho a IX edição da ARTZ,
com inauguração na próxima sexta feira, dia 5 pelas 18h00. A ARTZ
2015 é inteiramente dedicada ao trabalho de António Catarino, um
apaixonado pela fotografia, numa exposição que conta uma narrativa de
instantes colhidos através de imagens e palavras que ecoam uns nos

outros, como reflexos de espelhos posicionados a partir de ângulos
divergentes.

Sociólogo de formação, formador por vocação, fotógrafo por paixão e
escritor por natureza, assim se define António Catarino que retrata Jorge
Alves, uma personagem do seu imaginário pessoal que se multiplica em
vários futuros e destinos, conforme vai optando pelas diversas
alternativas que se abrem diante de si e se voltam a ramificar uma e
outra vez, sem fim. Esta é uma dicotomia que vai desafiar a imaginação
de alunos, encarregados de educação e público em geral, ao longo dos
vários patamares que acolhem as obras do artista, durante as três
semanas que vai estar patente ao público, com visitas acompanhadas
pelo autor por marcação.

A ARTZ é o grande evento cultural do The English Centre que já entrou
no calendário das atividades culturais de Caldas da Rainha, na qual a
escola de línguas aposta essencialmente na promoção do gosto pela arte
e pela cultura junto dos seus alunos, essencialmente os mais novos.

A exposição está aberta ao público em geral de segunda a sexta-feira
das 09.30h às 13.00h e das 14.00h às 19.00h.

