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HONRA EM TELAS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA NO THE ENGLISH CENTRE

O The English Centre volta a ser palco de mais um evento artístico.
Desta feita, chegam às suas escolas da Benedita e Caldas da Rainha
pinturas do artista Lobo Dubosk que, em telas de diferentes dimensões
e técnicas expressa os seus sentimentos no actual momento da sua
vivência artística.

Mais de 30 trabalhos preenchem as instalações das escolas, dando mais
arte e cultura à quadra natalícia que se aproxima.

Natural de Lisboa, Lobo Dubosk desde cedo descobriu em si o apelo pela
arte, preferindo ocupar a sua infância a ‘criar’ ao invés de ‘brincar’,
como todos os rapazes da sua idade. Chegado à adolescência parte para
o Brasil, onde reside cerca de 17 anos e vive as experiências mais
marcantes do seu percurso artístico. A estudar no Centro de
Criatividade de Curitiba é lá que tem a sua maior oportunidade naquele
que seria o seu início de carreira: trabalhar com o escultor Elvo Benito
Damo.

De volta a Portugal, tem desenvolvido inúmeros trabalhos em áreas tão
distintas como a escultura, música, publicidade ou cenografia, sendo
galardoado com prémios em Nova Iorque, Cannes, Brasil e Portugal.

A exposição ‘HONRA’ resulta não só de um estado de espírito, mas de
um sentimento de graça para com as gentes da região Oeste, que
sempre acolheram o artista com hospitalidade. Contrapondo a sua
renúncia a exposições, esta iniciativa, tal como tudo na sua vida, surge
num momento especial e inspirador, em tudo merecedor

da mostra

agora patente ao público, podendo ser visitada nas instalações do The
English Centre até ao próximo dia 18 na Benedita e até ao final do ano
nas Caldas da Rainha. A entrada é livre e aberta a todos os amantes da
arte, para além dos alunos da escola e familiares, podendo as obras ser
adquiridas no local.

FOTO 1 – LOBO DUBOSK, ARTISTA PLÁSTICO JUNTO A UM DOS SEUS TRABALHOS

