
EXPOSIÇÃO- ¦ INAUGURA COM MOSTRA COLETI VA DE 22 ARTISTAS

Nasceu uma galeria
para os novos talentos
¦ Lugar para jovens

que "ainda não estão

corrompidos", diz o ga-
lerista Pedro Rodrigues
•TERESA OLIVEIRA

Lisboa
ganhou um novo es-

paço cultural para lançar
jovens artistas. A VAAG -

Galeria de Arte Contemporâ-
nea nasceu do sonho do galeris -
ta Pedro Baptista Rodrigues,
que contou com o apoio do ar -

quiteto João Teixeira. Um espa-
ço de ateliê que é simultanea-
mente uma montra de talentos

emergentes.

Para a inauguração, Pedro

Rodrigues escolheu 32 trabalhos
de pintura, desenho, instalação e

escultura de 22 jovens da Facul-
dade de Belas Artes de Lisboa.

"A VAAG é uma alternativa à

rigidez das grandes galerias", ex-
plica ao CM o jovem empresário
que encontrou numa cave de

100 metros quadros - que já foi
um jardim de infância -

, o espa -

ço intimista para o encontro das
diferentes sensibilidades artís-
ticas. Um lugar que visa projetar
e dar currículo a artistas que
"produzem ao seu ritmo". "Pro-
curamos artistas que ainda não
estão corrompidos", sintetiza.

A diversidade das várias lin-

guagens artísticas espelha -se
nesta mostra. Sara Morais, 23

anos, apresenta 'Melancolia V,
pintura que a artista diz traduzir
"o êxtase emocional", uma
"desconstrução". Rita Issac, 24
anos, ousa com a instalação 'In-
versão! Ana Marreneca, 24, opta
pela fotografia. 'Rito' simboliza
"o ritual de união com a terra,
um voltar à origem" uma sim-
biose com o elemento humano.

A exposição inaugural é tam -
bém lugar de conversa e refle-
xão, "para dissipar esse fosso de

que a arte é para uma elite" con-
clui Pedro Baptista Rodrigues. ¦

SI PORMENORES

* GALERIA

Após a inaugura-
ção, as 32 obras
vão partilhar
o espaço com o
estirador do ar-
quiteto e galerista
Pedro Baptista
Rodrigues.

•VINTE E DOIS'
É o título da mostra

dos 22 jovens artis-
tas da Faculdade de

Belas Artes, patente
na VAAG (rua Gene-
ral Morais Sarmen-

to, Benfica), até 10

de janeiro.

* VALORES
O preço médio dos
trabalhos expos-
tos na galeria va-
riam entre os 300
eos4ooeuros.os
mais elevados po-
dem chegar aos
3400euros.




