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THE ENGLISH CENTRE
COMEMORA 10º ANIVERSÁRIO
DA ARTZ
PINTURA E CERÂMICA DE VICTOR MATA EM
EXPOSIÇÃO NA ESCOLA DE LÍNGUAS DE 3 A 24
DE JUNHO
No ano em que comemora dez anos daquele que é o seu grande evento
anual dedicado à promoção das artes plásticas junto dos seus alunos e do
público em geral, a escola de línguas The English Centre acolhe a obra de
um grande criador da região com um portfólio invejável e multifacetado
com destaque para a arte sacra onde tem desenvolvido trabalhos de vulto
no restauro e decoração de igrejas.

O Obidense Victor Mata com vasta obra como pintor, ceramista, músico e
poeta, desenvolvida ao longo de quase 40 anos é o grande protagonista
da ARTZ 2016. Com obra reconhecida centrada em quatro grandes eixos

do seu imaginário: pintura, cerâmica, poesia e música tem concentrado
todos os seus esforços criativos, numa procura constante de novas
linguagens de expressão artística, a partir do seu atelier em A-dos-Negros
que agora revela ao público.
A dar cor à escadaria da escola, o artista apresenta um conjunto de
pinturas onde as formas geométricas são uma constante que flui por cada
quadro ao sabor da sua irrequieta imaginação e uma mostra de painéis e
telhas em cerâmica, seus trabalhos mais recentes.

Ao longo da última década o The English Centre acolheu na sua
improvisada e “inesperada” galeria os trabalhos de dezenas de artistas
regionais e nacionais, com os quais desfrutou grandes momentos de
cultura, convívio e introdução nos mais variados estilos e abordagens
artísticas desde a pintura ao desenho, do design à escultura e da serigrafia
à fotografia. A ARTZ é um projeto com um balanço de todo positivo.

A exposição estará aberta ao público de segunda a sexta-feira das 09.30h
às 13.00h e das 14.00h às 19.00h para que todos os alunos, encarregados
de educação, amigos do The English Centre e público anónimo, possam
desfrutar do trabalho artístico de Victor Mata nesta décima edição da
ARTZ.

