


Casulo

Exposição de Otília Diniz e Rui Sousa

de 09 a 30 de outubro de 2022

Sinopse

No atelier, dois seres coabitam o mesmo casulo. 

As mariposas são gémeas, coisa rara na biodivesidade animal, no entanto uma nascerá de fino 
recorte e o outro bruto. 

...Ai natureza, como tu nos ensinas todos os dias.

Ambos são artistas, balançar-se-ão em diferentes voos, protegendo-se das investidas dos 
predadores. Não buscam estigmas, mas sim cor em movimento cada um per si.

Irão completar um novo ciclo da vida hora a hora, dia a dia, sol a sol, noite após noite entre a 
fantasia e o medo.

Otília e Rui voarão...

seixaspeixoto

 

Notas Biográficas

Otília Diniz 

1961 - Sinde, Tábua.

1984 - Licenciatura em arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa. 

1985 - Estágio na DRAC, ilha Terceira Açores.

1986 - Exerce funções na SRTT, ilha do Faial Açores.

1987 - Inicia um ciclo de dez anos até 1997 colaborando em Lisboa no atelier do Arquiteto e Prof.

           Raúl Hestnes Ferreira.

2000 - Colabora em Coimbra com o Arquiteto Pedro Amaral Tavares, seu marido. Leciona a

            disciplina de educação visual nas escolas básicas Martin de Freitas - Coimbra, Ceira, 

            Penela e Poiares.

2005 - Suspende por questões de ordem pessoal toda a atividade.

2022 - Faz a sua aparição ao público com a exposição de pintura «CASULO» no Centro Cultural 

            Penedo da Saudade - Politécnico de Coimbra.

Exposição dedicada à minha filha Clara
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Notas Biográficas

Rui Sousa

1977 - Coimbra, reside na Pampilhosa do Botão.

1994 - Desde esta data vive durante um período em pleno isolamento dedicando-se à escrita

           Poética.

2006 - Lança o livro de poemas «Quando Os Vampiros Amam», edição Papiro Editora, Porto.

2019 - Inicia um novo processo com o artista plástico seixaspeixoto desenvolvendo técnicas de

           pintura experienciando diversos materiais. Encontra na «Arte Bruta» a sua forma

            libertadora.

2022 - Apresenta-se pela primeira vez ao público no Centro Cultural Penedo da Saudade -

            Politécnico de Coimbra com a exposição «CASULO». 

Performance

Rui Silva - Poesia

Filipa Peixoto - Bateria

Agradecimentos

Pedro Amaral Tavares

Francisca Morais

Equipe «USO» FBS

Curadoria

seixaspeixoto e Centro Cultural Penedo da Saudade


