EXPOSIÇÃO DE PINTURA – Abril MMVII
TÍTULO: LUZ D’ABRIL
TÉCNICA: ACRÍLICO
Nº DE QUADROS : 6
PREÇO: Negociável

SINOPSE
(Exposição inspirada no poema “Anunciação” de Miguel Torga

ANUNCIAÇÃO
Surdo murmúrio do rio,
a deslizar, pausado, na planura.
Mensageiro moroso
dum recado comprido,
di-lo sem pressa ao alarmado ouvido
dos salgueirais:
a neve derreteu
nos píncaros da serra;
o gado berra
dentro dos currais,
a lembrar aos zagais
o fim do cativeiro;
anda no ar um perfumado cheiro
a terra revolvida;
o vento emudeceu;
o sol desceu;
a primavera vai chegar, florida.

Paisagem vista da praia
Acrylics on canvas 100 cm x 70 cm

Paisagem vista da praia
Acrylics on canvas 100 cm x 70 cm

Paisagem vista do bosque
Acrylics on canvas 100 cm x 70 cm

Paisagem vista do bosque
Acrylics on canvas 100 cm x 70 cm

Paisagem vista da ribeira
Acrylics on canvas 100 cm x 70 cm

Paisagem vista do bosque
Acrylics on canvas 100 cm x 70 cm
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Carreira:
1985 -1995 - Exerce a actividade de designer, pintor, ilustrador e director de arte em
diversas oficinas, ateliers e empresas de arquitectura, artes gráficas, artes decorativas,
comunicação visual, design e publicidade.
1995 - 2005 - Funda e dirige, em sociedade, a própria emprsa de comunicação visual e
design de informação para empresas e negócios, desenvolvendo múltiplos projectos em
suportes multimédia, conquistando diversos prémios e troféus em festivais internacionais
como Nova York, Cannes, Londres e Montreux.
Vive e trabalha em Lisboa, expondo em galerias de arte e espaços de intervenção, tendo
obras expostas em espaços e colecções particulares em Portugal e outros países.
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Exposições:
1984
Exposição inauguração oficial Oficina 59 (azulejaria contemporânea)
1985
Exposição de inauguração da galeria de arte da Trindade (Lisboa)
Exposição colectiva no Consulado de Portugal em Toronto (Canadá)
Exposição comemorativa do 1º aniversário Oficina 59
1986
Exposição colectiva na Casa de Portugal em Winipeg (Canadá)
Exposição colectiva na Galeria do Casino Estoril
1987
Exposição colectiva no Palácio dos Congressos de Bruxelas (Bélgica)
Participação na Bienal internacional de Óbidos BIO 87
1989
Exposição individual na Cervejaria Bohémia em Lisboa
1992
Exposição individual no Espaço Renascença Chiado em Lisboa
2005
Exposição individual no Lisbon Turf Club
2006
Exposição colectiva - Galeria Janela verde (feira do touro) Santarém
Exposição Individual - Jokey Club de Lisboa (SHP)
Exposição colectiva - Galeriarmazém (Artwords) Lisboa
Exposição colectiva - Casa dos Gessos (Artwords) Lisboa
Exposição colectiva - Estufa Fria (Artwords) Lisboa

2007

Apresentação e lançamento da galeria virtual www.gvanzeller.com

