NOTA DE IMPRENSA

[11/03/2013]

EXPOSIÇÃO “COM FIGURAÇÕES” DE JOAQUIM LOURENÇO

Inserida na programação de exposições do Município de Aljezur para 2013, dia 16 de Março pelas
17:00h inaugura-se, no Espaço+, mais uma excelente. Exposição, desta vez, de Joaquim Lourenço.
Joaquim Lourenço nasceu em Belver em 1951.
É membro fundador do Grupo Artever, onde expõe desde 1981 e Membro fundador do Nuance-Grupo
Multimédia.
Está citado no livro “Who’s Who In International Art”.
Representado no Museu Diogo Gonçalves em Portimão, A25Abril, C.M. Amadora, C.M. Coruche,
Bélyegmúzeum – Stamp Museum em Budapeste e em várias coleções particulares em Portugal,
Espanha, E.U.A., Argentina, Brasil, Venezuela, Trinidad e Tobago, Hungria, França e Bélgica.
Com Figurações foi o título escolhido pelo autor para esta exposição. Tal como afirma José Mourão “ao
observar-mos a escolha sentimos que a preposição com, ao lhe apor qualquer coisa (neste caso
figurações), obriga que se tenha de encontrar o seu contraponto - a preposição sem -. E é desta
dicotomia que as obras de Joaquim Lourenço se afirmam em presenças e em ausências…”
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Também, pelas 17:00h do dia 16 de Março, inaugura-se, na sala de Leitura do Espaço+, uma Exposição
de Fotografia de Vítor Jesus e Francisco Oliveira.
Vítor Jesus, nasceu em Portimão em 1971 e reside em Aljezur. O gosto e curiosidade pela fotografia
surgiu desde muito cedo.
Técnico de Informática e autodidata em fotografia, dedica parte do seu tempo livre à fotografia de
natureza e paisagem urbana.
Francisco Oliveira nasceu em Lisboa em 1955. Sobre o seu trabalho, Thomas Richard (Crítico de Arte)
escreveu: “…o artista explora através da fotografia o seu e os corpos daqueles e daquelas que, não só
servem de modelo para a conceção dos seus desenhos e pinturas como se transformaram em objetos
de desejo nas instalações que apresenta nas suas exposições…”

José Manuel Lucas Gonçalves
Vereador do pelouro da Cultura
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