


Looking and feeling

Artists have the capacity of “looking and feeling”, transforming their
emotions in artifacts which they materialize in all shapes and forms.

Quoting Almada Negreiros, “the right to feel in art is reserved to the
individuals that feel for many”. This “feeling for many” drives people
to the contemplation of artistic creations, seeking for human souls’
conditions, or states of the world.

Four plastic artists – Clementina  Almeida de Moura, Fernanda Nobre,
Manuela Neto and Rosário Roque – represent the “feeling for many”
around Women’s condition in painting and sculpture.

Their works bring to mind the unfortunate current media images of
women leaving to unknown destinations ,with their children or their
parents, ignoring if there will be a return to their homes and to their
men who have stayed behind.

Looking and feeling for many…mothers, daughters, sisters, women
who carry the strength of starting anew, represented in the artistic
creations of four women.

 

Manuela Oliveira, june 2022 



Olhar e sentir

Os artistas têm a capacidade de ”olhar e sentir”, e de transformar
as suas emoções em signos que materializam num qualquer
suporte.

Citando Almada Negreiros, “só tem direito de exprimir o que
sente em arte, o indivíduo que sente por vários”. É esse “sentir”
partilhado por um coletivo, que leva as pessoas a contemplarem
criações artísticas, procurando rever-se nessa codificação de
estados de alma humana, de estados de alma do mundo.

Quatro artistas plásticas – Clementina Almeida de Moura,
Fernanda Nobre, Manuela Neto e Rosário Roque – sentem “por
vários” a condição da mulher, que apresentam em trabalhos de
pintura e de escultura.

As obras apresentadas provocam um “sentir por várias”

anónimas que desfilam em imagens diariamente nas notícias. É
impossível não pensarmos nessas mulheres que partem, com os
filhos, com os pais, não sabendo para onde, ou se haverá um
regresso e um reencontro com os homens que ficam.

Olhar e sentir por várias…mães, filhas, irmãs, mulheres com a
força dos recomeços, na arte de quatro mulheres.

Manuela Oliveira, junho 2022



Clementina Almeida de Moura
(Porto, 1949)

Nasceu no Porto. É diplomada em Pintura pela Escola de Artes
Decorativas António Arroio e licenciada em Artes Plásticas – Pintura
pela ESBAL. 
Foi professora de Educação Visual durante 5 anos.
Reside na Bélgica desde 1979.
Esteve presente em diversas exposições individuais e colectivas na
Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália, Portugal, Estados Unidos e
está representada em várias publicações.
Foi premiada em diversas ocasiões.

"Combino de uma maneira forte, forma e cor, sensações e emoções
para capturar o instante, numa aliança entre o pensamento e a
realidade, entre a mensagem e as cores, entre a densidade das cores
sobre a tela e o efeito visual. 
Tento transmitir aos outros as suas próprias emoções, fazendo-os vibrar
no espaço de um momento, tocando na sua sensibilidade para
regressar ao essencial … a vida."



Passagem
óleo sobre tela

60 x 80 cm



Fernanda Nobre
(Pernes, 1949)

Nasceu em Pernes, Santarém. Frequentou as Escolas Superiores de
Belas Artes de Lisboa e Porto, onde concluiu a Licenciatura em
escultura. Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. Leccionou
o 3º ciclo e Ensino Secundário e encontra-se aposentada. É autora de
três livros didácticos do ensino secundário da área das artes. Tem
executado trabalhos em barro, gesso e madeira, alguns passados a
gesso, betão ou a bronze, estes na posse de particulares.
Exposições em que participou: Lisboa - Soc. Nacional de Belas Artes;

Paris – Fundação C. Gulbenkian.; 2018 – Ordem dos Médicos, Porto.
2019 – Associação 25 de Abril em Lisboa; Fundação A Lord, Lordelo.;
Academia Marzzocco . Florença (imagens); 2020 - Arte Color Passion
Gallery – Roma;  Ad-Art - Roma (on-line ); Biancoscuro - Art content -

Parma; 2021- Ad-Art – Roma (on-line); Biancoscuro Art content (on-

line) - Parma

Citando Henry Moore, no Catálogo Fundação Calouste Gulbenkian,
1981, "o artista deve impor algo de si próprio e as suas ideias ao
material, compreensivelmente, mas não passivamente. De outro modo
estará apenas a comportar-se como as ondas. Deve haver uma marca
humana e uma ideia humana".
 

"Nestes volumes tentei representar a expressão de sentimentos que
julgo reconhecer nos outros. A dor de alguém que sentiu a vida ruir, o
peso do sofrimento por não conseguir ultrapassar a barreira que se
ergueu ou a memória de um percurso que culminou em desilusão. Mas
também o sorriso da esperança, a alegria da felicidade ou a paz pelas
metas alcançadas. "



Desespero
gesso

39 x 39 x 29 cm



Manuela  Neto
(Paredes de Viadores)

Nasceu em Paredes de Viadores, Marco de Canaveses.
Curso Superior de Pintura pela ESBAL 

Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, com viagens de estudo a
Paris e Londres.

Participou em diversas exposições coletivas, nomeadamente:
Exposição Magna na ESBAP; Exposição Magna na ESBAL; Exposição
de Pintura na ESBAL; Exposição de Arte Moderna no Pavilhão de
Congressos do Estoril – 3º Prémio; Exposição na Fundação Cupertino
de Miranda – Vila Nova de Famalicão; Casa das Artes – Fundação de
Serralves, Porto

Durante o seu percurso de professora do Ensino Secundário, dedicou-

se sempre à Pintura, participando em várias Exposições Colectivas e
Individuais no Porto, em Lisboa, Rio de Janeiro, S. Paulo, Nova York e
Fundação Alord-Paredes.
Reformada do Ensino Secundário, continua a dedicar-se à Pintura.

 "Quando eu pinto eu sei. / Mas…eu não sei. / A incerteza é a / 
 / minha certeza. / No fundo quando / pinto, não penso / senão 

 em pintar./ Para mim o mundo  / visual conta muito: / o vocabulário,
 o ritmo / e o pulsar do / coração, são uma / constante."



Esperando
 Óleo sobre tela 

100 x 80 cm.



Rosário Roque
(Vila Flor)

Natural de Vila flor, Trás-os-Montes, residente no Porto. É licenciada
em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Lecionou o 3º Ciclo do Ensino Secundário. Atualmente  aposentada.
Participou em várias exposições individuais e coletivas em Portugal,
Itália e Espanha.
Algumas obras de pintura constam em documentos públicos.  Tem
recebido alguns prémios pelos seus trabalhos.

 
"Projetando-me ou procurando um refúgio na minha pintura, crio
metáforas, onde converto a experiência visual numa série de formas e
figurações, por vezes ambíguas, simultaneamente reais e virtuais, que
desafiam a perceção do espetador.
Com a pintura, procuro descrever segmentos de uma realidade
visionária e surreal com saída para o campo infinito do imaginário."
.



Transitar entre as histórias
Acrílico sobre tela

100 x 79,5 cm



Olhar e sentir
 

por dentro do corpo a massa de que é feito o avesso 

dele.

Ossos músculos nervos veias

tudo o que está no corpo  e mundo é

a pintura contém e depõe na tela e

se acaso aí o pintor deixou reservas

nesse sem nada o avesso do mundo se

recolhe e mostra a face.

 

 

 

Júlio Pomar, in "TRATAdoDITOeFEITO"

 


