Francisco Ferro – “Caminhar é preciso” na Galeria UmNome

18Fevereiro> 29Março, 2006
Caminhar é preciso é o título da nova exposição de pintura de Francisco Ferro que a Galeria UmNome, nas Caldas da Rainha, inaugura
no próximo dia 18 de Fevereiro, dando continuidade à reflexão desenvolvida pelo autor, nos seus anteriores exposições “Sob o Signo
do Não” (2005), “Sentimento em Diferido” (2003), “Arqueologias do Ser” (2002) e “Silêncios” (1998).
O motivo da vida como viagem é agora o tema do conjunto de telas expostas por Francisco Ferro – viagem onde todas as
possibilidades podem ser inscritas/escritas no branco, cor que é simultaneamente vazio e plenitude, princípio e fim, negação e
afirmação; viagem que é caminhada solidária; viagem que não é uma mera idealidade vazia pois parece demandar-se algo de concreto e
objectivo.
Se em anterior exposição – Sob o Signo do Não – Francisco Ferro mostrava um universo que poderia ser interpretado de uma
perspectiva negativa, pessimista – confirmando assim em certa medida o próprio título – agora, ao contrário, aqui, vislumbra-se um
rasgo de esperança no horizonte branco e a expectativa de uma futura alegria.
Francisco Ferro nasceu em Ourique. Licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, cidade onde
reside e trabalha. Do seu curriculum constam já inúmeras exposições colectivas nas quais vem participando desde 1974. À sua primeira
exposição individual, no Núcleo Cultural da Câmara Municipal, Sines, em 1984, seguiram-se várias outras, de que se destacam as mais
recentes:
2005 – “Sob o Signo do Não”, Galeria CeutArte – arte contemporânea, Lisboa;
2003 – “Sentimento em Diferido”, Galeria CeutArte – arte contemporânea, Lisboa;
2002 – “Arqueologias do Ser”, Galeria de Arte da Fundação Marquês de Pombal, Linda-a-Velha;
1998 – "Silêncios", Galeria d' Arte Iosephus, Lisboa.
“Caminhar é preciso” de Francisco Ferro, estará patente ao público até dia 29 de Março na Galeria Umnome – arte contemporânea.

