“PORTUGAL NO FEMININO” EM EXPOSIÇÃO
NO CINETEATRO MESSIAS
A mostra, que vai estar patente de 12 de dezembro a 30 de janeiro do próximo ano, é
composta por 15 quadros de tamanho A3, com desenhos e colagens da autoria de Sérgio
Carvalho. A entrada é livre.
Mealhada, 9 de dezembro de 2015
A sala de exposições do Cineteatro Municipal Messias vai ter patente, desde o próximo dia
12 de dezembro até ao dia 30 de janeiro de 2016, uma mostra de desenhos e colagens de
Sérgio Carvalho, intitulada “Portugal no Feminino – Retratos de Mulheres Notáveis em
Folhas de Árvores”. A exposição é composta por 15 quadros de tamanho A3 e os materiais
utilizados são folhas de árvores, desde plátanos, tílias, mélias, choupos, eucaliptos, e cola de
resina. É um outro aproveitamento das folhas de outono, que passam assim a ser
protagonistas de obras de arte. A exposição pode ser pode ser visitada 5ª feiras, das 14h30
às 18h30 e 6ª feiras, sábados, domingos e 2ª feiras, das 14h30 às 18h30 e das 20h às 24h. A
entrada é livre.

Cola e folhas secas. Bastam estes materiais para Sérgio Carvalho criar verdadeiras obras de
artes. Para a realização dos trabalhos, as folhas são secas, cortadas em milhares de pedaços
quadrangulares, triangulares e hexagonais, e depois agrupadas e recortadas à medida das
imagens a retratar. Alguns quadros têm três e até quatro camadas de folhas e, muitas vezes,
de diversas espécies. Cada trabalho tem o seu tempo, já que são necessários 10 dias para secar
as folhas, 10 dias para fazer o fundo do desenho e 5 dias para compor o rosto da pessoa sobre
o fundo. Uma exposição que vale a pena visitar. As obras podem ser vistas até dia 30 de
janeiro, às 5ª feiras, das 14h30 às 18h30 e às 6ª feiras, sábados, domingos e 2ª feiras, das
14h30 às 18h30 e das 20h às 24h. A entrada é livre.
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