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TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE APRESENTA ARTZ VI
ESBOÇOS DO DESIGN VAI ESTAR PATENTE AO PÚBLICO DE 15 JUNHO
A 06 JULHO

Na próxima sexta-feira dia 15 junho pelas 18.00h, o The English Centre
inaugura a 6ª edição do ARTZ, exposição de artes plásticas que a escola
de línguas abre as suas portas desde 2006, dando a conhecer talentos da
região no seu edifício, sede em Caldas da Rainha, situado no nº 89 na
Rua Heróis da Grande Guerra.

Este ano com o título: Esboços do Design, a ARTZ vai mostrar uma
retrospetiva de trabalho do designer caldense Rui Diogo, nascido em
1976.

Formado pela ESAD-CR, Escola Superior de Artes e Design, Rui Diogo tem
dedicado toda a sua carreira na conceção de espaços comerciais, design
gráfico, interiores e mobiliário, disciplina que lhe é particularmente grata

e na qual deseja desenvolver obras mais vastas no futuro. Para além da
faceta de designer, Rui Diogo é ainda um apaixonado pela fotografia,
tendo frequentado um curso no Atelier Arte e Expressão, lecionado pela
Associação Portuguesa de Arte Fotográfica. O também fotógrafo vai expor
e dar a conhecer alguns dos seus trabalhos nesta área.

A ARTZ VI vai ser uma viagem ao íntimo de um criativo na disciplina do
design, acompanhando as várias etapas de projetos concretizados e com
uso prático, ou a esboços que exprimem simplesmente a veia criativa e o
sentir do autor, que, sem aparente uso prático, mostra as várias
convivências que todos nós temos no dia-a-dia com espaços e objetos, os
quais com imaginação e talento podem passar do trivial e assumir
soluções modernas, confortáveis e atrativas aos sentidos.

A ARTZ está aberta ao público em geral de segunda a sexta-feira das
09.30h às 13.00h e das 14.00h às 19.00h, podendo ser visitada uma
galeria improvisada nas escadarias centrais da escola de línguas, também
por si só um local inesperado para a produção de uma mostra artística.

A comemorar o seu 25º aniversário, o The English Centre assume-se
também como educador, muito mais do que uma escola de línguas
certificada, proporcionando o contacto com as artes criativas e semeando
o gosto pelas questões culturais junto dos seus alunos mais novos.

A 6ª edição da ARTZ conta com o patrocínio de Ordenar Ideias –
Publicidade e Comunicação e os apoios da Gazeta das Caldas, Jornal das
Caldas, Jornal e Rádio 102 FM, Loja da Ginja, Ginja de Óbidos Oppidum e
Centro Comercial D. Carlos I.

