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ARTZ REGRESSA AO THE ENGLISH
CENTRE
8ª EDIÇÃO DEDICADA À AGUARELA

A academia de línguas The English Centre inaugura na sede da sua
escola em Caldas da Rainha, na próxima sexta feira, dia 30, pelas 18h00,
a 8ª edição da ARTZ, este ano inteiramente dedicada à aguarela com o
título: PROVOCAndo a ARTE, tornando-se num acontecimento cultural
que tem lugar desde 2006 e que passou a fazer parte da agende cultural

da cidade. Dedicada aos seus alunos em particular e aberta ao público
em geral, esta edição da ARTZ expõe os trabalhos de quatro aguarelistas
de Caldas da Rainha que trabalham e estudam, em conjunto, os
segredos e técnicas sob a orientação do aguarelista António Bártolo, ele
também com trabalhos expostos, mestre no jogo de cores, na
valorização

dos

contrastes

cromáticos,

pessoa

dotada

de

uma

simplicidade e humanidade cativantes, nunca impondo o seu caminho,
mas procurando valorizar as tendências de cada um.

Alcida Morais, Marla Chaves, Maria Gonzaga, Ana Luisa Frazão e António
Bártolo mostram em conjunto 25 trabalhos retrospetivos dos seus
interesses e tendências artísticas, todos unidos na paixão pela pintura. A
exposição está patente ao público de segunda a sexta das 09.30h às
13.00h e das 14.00h às 19.00h.

Sendo o ser humano composto por múltiplas vertentes e sensibilidades,
mais cedo ou mais tarde, em cada um dos artistas emergiu o amor pelas
artes. E foi tão forte esse amor que obrigou os intervenientes na
presente exposição a agir e a sair do seu espaço de conforto, procurando
“pôr a lume” possíveis tendências artísticas que satisfizessem as suas
almas. Uma força interior muito poderosa “obrigou” cada um a encontrar
na pintura um caminho para expressar essa sua sensibilidade.

Com tais pré-requisitos foi fácil criar um grupo e manter a sua coesão.
Os laços que os unem vão mais além do que a mera aprendizagem de
uma técnica. Curioso é observar que diferentes ritmos de trabalho e
interesses tão diversificados nos temas tão discrepantes entre si, no
conjunto funcionam muito bem, permitindo uma aquisição/partilha de
conhecimentos significativos para cada um, enquanto aprendizes de
aguarelistas.

É deste modo que cada um dos 5 artistas participantes deseja partilhar
com os visitantes da 8ª edição da ARTZ a iniciativa cultural do The
English Centre, um pouco da sua alma manifestada através das suas
obras.

A Artz 2014 conta com os patrocínios de Obimédia, Ordenar Ideias e
Oppidum Ginja de Óbidos e com os apoios de Gazeta das Caldas, Jornal
das Caldas, Rádio 102 FM, Centro Comercial D. Carlos I, Cª. Agrícola do
Sanguinhal e Loja da Ginja.

