José de Guimarães e suas obras
NO dia de 17 de Janeiro de 2020, com a minha turma, fomos ao museu de
Wurth em Erstein para ver a exposição de
Musée Wurth à Erstein
José de Guimarães. O museu tem mais de
300 obras dele.
José de Guimarães é um artista português
que utiliza as suas viagens em México para
as obras.
Ele partiu para Angola em 1970, Angola
ainda estava colonisada. Ele fez o serviço militar e ficou muito
interessado com a arte e a cultura.
Em suas obras, ele utiliza as cores da bandeira de Portugal
( vermelho, verde, amarelo, preto e branca.. )

« Alfabeto Africano" 1970/74 de José de Guimarães
Ele criou o alfabeto para communicar com um tribu indígena angolana,
porque angolanos não sabia falar português . Cada pictograma
corresponde a uma ideia mas José Guimarães diz « chacun verra ce qu’il
y verra » .

Ele transmite messagens através das obras temáticas e culturais dos
países que visitou como aqui o México.

José de
Guimarães
manda
messagens
através das
obras como aqui
« dia dos
mortos » onde
se veêm dois
esqueletos com
glitter para dar
vida às obras.

Série México : Amantes 1995

Il utilise les
mosaiques
portugaise
(azulejos)
et joue avec les
couleurs du
drapeau portugais
pour faire honneur
et rappeler
simplement son
origine portugaise

E dois esqueletos que se beijam. Ele pinta e coloca os azulejos. No centro
da obra, as duas líguas são as cores da bandeira de Portugal
( verde e vermelho ), as cores sao brilhantes.
Gosto da obra porque é uma boa representação do dia dos mortos e os
esqueletos são valorizados com as cores claras e um fondo escuro. Mas
não gosto que ele teve de adicionar cores escuras para o fundo
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