Francisco Ferro – “Paisagem Sem Ti” na Galeria Municipal de Ourém
29março | 27abril, 2014
(3ª a domingo das 09.00 às 13.00 e das 14.00 às 18.00)

As telas de Francisco Ferro, que constituem a exposição Paisagem sem ti, põem, na nossa perspetiva, a
questão da relação figura-paisagem duma forma muito particular e dinâmica, por força da fusão e difusão
do tema na paisagem: aquele, expressão da tendência gregária do humano; esta, depurada e reduzida ao
mínimo, ao simples jogo do branco e do azul. Esta abordagem da relação do tema e da paisagem implica,
dada a composição dos quadros, um convite e uma exigência de movimento por parte do espetador, que
acresce à atividade de leitura que qualquer texto estético sempre implica – impõe que o espetador
caminhe em direção à tela, pois só assim é possível entrar nela, isto é, apreendê-la e compreendê-la, na
aceção de achar-lhe um sentido, resultante do ato criativo de ver. E não chega olhar estes quadros - para
vê-los, é preciso viajar.
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 coletivas 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:
2013 – “Sono, Sonho e Desejo”, Centro Cultural Emmerico Nunes, Sines/Pátria Interiores, Lisboa.
2012 – “Erogamias em Fundo Branco”, Galeria Espaço Artever, Venda Nova, Amadora.
2006 – “Caminhar é preciso”, Galeria UmNome, Caldas da Rainha;
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.
“Paisagem Sem Ti” de Francisco Ferro, estará patente ao público até dia 27 de Abril na Galeria
Municipal de Ourém.

