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PEÇA "A VIAGEM
NÃO ACABA
NUNCA"
No dia 25 de julho, os alunos da Oficina
de
Teatro
e
Expressão
Criativa
apresentaram a peça "A viagem não
acaba nunca".
Atendendo à evolução da situação
pandémica no concelho de Santiago do
Cacém, a apresentação foi reservada
apenas aos familiares dos alunos.
Em breve contamos apresentar este
trabalho ao público em geral.

EM DESTAQUE
Inscrições/
Candidaturas abertas
Para saber mais aceda ao nosso site:
www.fundacaocaixagricolacostazul.com

DOAÇÃO DE
BRINQUEDOS
A Exposição "Hospital de Bonecas" teve
durante a sua vigência, um espaço
reservado à doação de brinquedos.
Os
brinquedos
recebidos
foram
entregues
à
Associação
Litoral
Alentejano Solidário, que os fará chegar
às crianças carenciadas da nossa região.

VISITAS GUIADAS
EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA
Durante a Exposição de Fotografia de
Luís Magalhães realizaram-se duas
visitas guiadas exclusivas, nas quais o
fotógrafo contou as histórias por detrás
de cada fotografia e viagem.

EXPOSIÇÃO "MUDAR DE PELE",
DE ANTÓNIO GALRINHO
Entrevista a António Galrinho
Como surge a Pintura na sua vida?
Terá surgido por volta dos onze-doze anos, através do meu irmão (que
tem mais sete anos do que eu) que começou a pintar com uns amigos, e
que também compravam bons livros de pintura. Essa dinâmica fez-me
despertar o gosto pela arte, que se mantém até aos dias de hoje.

Em 2014 abdicou de uma carreira como professor para se dedicar à
pintura e à escrita. A que se deveu esta decisão?
Eu gostava e ainda gosto muito de ensinar, mas ao fim de muitos anos
comecei a sentir uma grande saturação, pelo excessivo trabalho
burocrático, e uma grande frustração, por estar sempre a adiar ou a
deixar incompletos os meus projetos de pintura e de escrita. Então
percebi que só deixando o ensino conseguiria ficar com tempo e com
disponibilidade mental para me entregar a sério a essas paixões.

Na Exposição “Mudar de Pele” apresenta obras incrivelmente grandes. Tem um gosto especial por criar obras de
grandes dimensões?
Trabalbar em grandes dimensões é uma opçâo recente que me está a agradar muito. Comecei com algumas
experiências sem nada de rebuscado, que logo se tornaram num importante espaço de interesse e dedicação.

É nítido que a figura humana está sempre presente nas suas obras. Porquê?
Por opção de gosto a figura humana é o meu motivo de excelência. Gosto doutros temas mas quando trabalhados
por outros pintores, mas a mim só a figura humana interessa. A arte desumanizou-se, mas eu preciso duma arte
com forte presença humana.

"Mudar de Pele" de António Galrinho
Exposição de Pintura em Grandes Formatos
Nesta exposição, António Galrinho apresenta obras em
dois suportes: tela e tecido. Oito telas ilustram canções
infanto-juvenis do cancioneiro popular português,
quatro retratam rostos em quadrículas que lembram a
azulejaria portuguesa e numa dúzia de tecidos, que
chegam a atingir aproximadamente 3 metros.

setembro 2021

