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Coquetel abre a exposição Panorama Arte BH
Assunto:
GALERIA GUIMARÃES ROSA
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Panorama Arte BH

No dia 14 de setembro, às 20h, um coquetel na

Câmara Municipal de Belo Horizonte marcará a abertura da exposição Panorama Arte BH, na Galeria Guimarães
Rosa. Até o dia 24 deste mês, os visitantes poderão conferir obras de dez expressivos representantes do atual
cenário das artes plásticas na capital.
A mostra apresenta 19 trabalhos de pintura em técnicas e formatos variados dos artistas plásticos Adão Rodrigues,
Selma Weissmann, Mauro Silper, Iara Abreu, Hogenério, Abreuvalle, Luiz Pêgo, Rosana Mendes Campos, Graça
Malveira e Ronaldo Mendes. Segundo a organizadora da exposição, Cristina Fonseca, ?o encontro de artistas tão
diversos em suas linguagens e aspectos estéticos foi possível por estar pautado no princípio da liberdade expressiva?,
representando a diversidade e a riqueza da produção pictórica em Belo Horizonte.
De acordo com Cristina, a mostra não tem a pretensão de restringir o universo das artes plásticas belo-horizontinas a
este panorama, mas reúne nomes que se consolidaram no cenário artístico da cidade utilizando a pintura como meio
principal de sua expressão individual. Alguns deles como Selma Weissmann, Adão Rodrigues e Mauro Silper são
contemporâneos de uma geração, enquanto outros como Abreuvalle e Luiz Pêgo têm trajetórias mais recentes, mas não
menos relevantes. Já Hogenério está completando, em 2010, 30 anos de carreira.
Cada um dos artistas possui uma forma própria de se expressar através de seus traços e cores, que produzem
diferentes sensações e remetem o observador a conceitos como modernidade, urbanidade, delicadeza, encantamento.
Sem se caracterizarem por um tema específico, as obras trazem diferentes linguagens e aspectos estéticos, mas,
segundo Cristina, mantêm um interessante diálogo entre si, proporcionando um olhar plural sobre a prática artística
recente no campo da pintura.
Múltiplas linguagens

Com forte influência da pop art, lúdicos e coloridos, os trabalhos de Hogenério resgatam e homenageiam heróis das
estórias em quadrinhos. O artista e publicitário Adão Rodrigues desenvolve em sua pintura a temática popular, visando à
preservação do patrimônio cultural. ?Quero sempre contar a história de meu povo de tal maneira que as pessoas vejam
um pouco além da dureza dos concretos que cercam os grandes centros urbanos?, explica ele.
Mauro Silper apresenta obras abstratas nas quais o domínio das composições e o rico uso das cores criam formas que
se perdem no imaginário de quem as observa. Abreuvalle transfere para a tela sua experiência como escultor, utilizando
a geometria como inspiração. A professora de arte e pintora Selma Weissmann retrata a marcante figura feminina
envolta em atmosfera onírica, de enlevo e mistério (foto) .
Objetos, frutos e flores compõem as luminosas telas de Graça Malveira. Iara Abreu mostra em sua Série Aspectos
Urbanos, a dinâmica e o cotidiano citadino e seus contrastes. Essa temática também foi abordada delicadamente por
Rosana Campos quando representa os aglomerados e morros que circundam as cidades. Já Luiz Pêgo retrata, na obra
São Francisco, a religiosidade como influente característica em sua pintura.
Religiosidade também presente, de forma pontual, na exuberante arte naïf (ingênua, em francês - caracterizada por uma
estética individual, espontânea, ?não acadêmica?) de Ronaldo Mendes.
Serviço
Com entrada franca, a exposição pode ser conferida até o dia 24 de setembro, das 8 às 19h, na Galeria Guimarães
Rosa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, à av. dos Andradas, 3.100, no bairro Santa Efigênia. Para mais
informações, contatos com a organizadora Cristina Fonseca pelos telefones (31)3225-7998 e (31)8852-4919, ou ligue
para a CMBH (3555-1122).
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