José Guimaraes, um artista do mundo

Na sexta-feira 17 de janeiro nós fizemos uma visita escolar ao
museu Wurth em Erstein com a minha turma de português. O
senhor Wurth tem 17 000 obras das quais 300 de José
Guimaraes. A exposiçao apresenta exclusivamente o pintor José
Guimaraes um artista português cujo
nome, Guimaraes, é o nome da uma
cidade de Portugal no norte.
Ele utiliza numeros e as cores de
Portugal nas suas obras ( vermelho,
verde, azul, preto, amarelo... ). As
obras são muito coloridas e mostram
materiais diferentes como os azulejos.
Para ele o nomero 3 é um número
mágico.

He also traveling in a lot of country like Angola, France
( Paris ), China ( Hong Kong), and Mexico. José Guimaraes
made an artwork with 132 elements called “l’alphabet
africain”, for his artworks he’s inspired by Angola.
Sur cette “alphabet africain”
il y a des animaux, des
parties du corps humains,
des nombres et toute sorte
d’objet mais José Guimarães
ne dit pas ce qui est
représenté sur cette œuvre
car il veut nous laisser
imaginer et voir se que l’on
veut. On peut observer qu’il
utilise des couleurs qui
rappelle le drapeau du
Portugal. En général pour
ces œuvres il s’inspire de la culture africaine, mexicaine,
asiatique et portugaise. José Guimaraes est appelé le
‘nomade transculturel’.

Ele comprou 3000 obras
culturais africanas. José
Guimarães não considera
estas obras como esculturas
mas como objetos espirituais.
Podemos pensar no filme
Kirikou e a bruxa pois uma
escultura corresponde a
kirikou e outra escultura
corresponde a karaba. Elas
são utilisadas para fazer
poções etc..

A minha obra favorita é…

Para estas obras ele
inspirarou-se da Festa dos
Mortos em México com
esqueletos e os crânios
etc… Nessa cultura os
mexicanos deviam cortarse para se sacrificarem
para os deuses. Os
homens são infelizes
durante a festa dos
mortos. José Guimaraes
marca a alegria com cores
vivas e glitter e mistura
culturas. Nas suas obras ele
utiliza as cores de Porugal,
posso ver uma serpente, uma
crânios e um automóvel. Gosto
desta obra porque ela é bonita
e tem muitos cores.
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