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TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE INAUGURA ARTZ V QUINTA DIA 09

Sentir com o olhar – Pintura e Fotografia de António Rodrigues

A escola de línguas The English Centre, inaugura nas suas escolas de
Caldas da Rainha e Benedita a ARTZ V – o seu grande evento anual
dedicado às artes plásticas, na sua V edição, a decorrer entre 09 até 24
do corrente, este ano dedicado pela segunda vez a um só autor, com a
apresentação de duas formas de expressão: pintura e fotografia da
autoria de António Rodrigues.

António Rodrigues defende que sendo a arte uma forma de comunicação
que se quer acessível a observadores variados encontra uma via
privilegiada numa expressão que usando a estrutura da tradição clássica
sobre ela opere as transformações que os grandes temas actuais e a
condição humana determinam como matéria de reflexão que, no
entender do pintor, deve ser a preocupação do artista. As emoções mais

intensas que o ser humano experimenta, as tragédias, as vitórias, o
confronto com os seus limites e os sucessos e as derrotas, são temas
fundamentais para que uma obra provoque ao observador um processo
de comunicação, servido por um envolvimento emocional que qualifique a
experiência da observação do trabalho como válida.

Nesta exposição, poderão ser vistas diversas pinturas a pastel com temas
que variam entre retratos de pessoas e animais e composições um pouco
mais complexas, com temáticas baseadas em temas clássicos.

Quanto à fotografia, António Rodrigues, já se lhe dedica desde 1975, data
em que se iniciou na Associação Portuguesa de Arte Fotográfica, em
Lisboa, num percurso de quase quarenta anos em que acompanhou todas
as alterações que a tecnologia foi trazendo à criação fotográfica sem que,
no entender deste fotógrafo, isso altere seja o que for nos pressupostos
de comunicação que sendo evidentemente diferentes, por motivos de
ordem contextual e técnica, se podem enunciar de forma semelhante à
da pintura. Temos assim, a partir do mesmo olhar, opções e resultados
bastante diversos dos que nos apresenta na pintura. A fotografia de
António Rodrigues é na sua quase totalidade monocromática, porque, diz
o fotógrafo, através dessa depuração melhor revela a alma do que
fotografa. E o que fotografa quase sempre são temas simples que oscilam
entre paisagens bucólicas e detalhes da natureza, por vezes tão singelos
que nos levam a vê-los com um novo olhar.

A diversidade e qualidade dos trabalhos expostos são motivos bastantes
para uma visita à galeria do The English Centre e uma visita guiada pelo
percurso da exposição com o autor sob consulta através do telefone 262
842 924.

A exposição vai estar patente ao público até 24 do corrente, podendo ser
visitada de segunda a sexta das 09.30h ás 13.00h e das 14.00h às
19.00h.

A ARTZ V conta com os patrocínios da Zurich e Obimédia, apoios da
Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Ginja de Óbidos, Loja da Ginja,
Gazeta das Caldas, Jornal das Caldas, Jornal Mais Oeste, Rádio Mais

Oeste, Rádio Benedita Fm, Centro Comercial D. Carlos I, Companhia
Agrícola do Sanguinhal, Relgráfica, Ordenar Ideias – Publicidade e
Comunicação, e com a participação da Academia de Fotografia do Colégio
Rainha D. Leonor.

