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Juntos erguemos sonhos.

08 de novembro a 04 de dezembro

EXPOSIÇÃO
Formas e Cores: diálogos com José 
Saramago

Curadoria de Chuva Vasco, Isabel Azevedo, 
Sílvia Espada e Fernanda Antunes
[Docentes da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)]

Inauguração 08 de novembro às 18h00
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Coorganização:



Formas e Cores: diálogos com José Saramago
Curadoria: Chuva Vasco, Isabel Azevedo, Sílvia Espada e Fernanda Antunes
[Docentes da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)]

de 08 de novembro a 05 de dezembro de 2022

Sinopse
A exposição obedece ao desafio do Centro Cultural do Instituto Politécnico de 
Coimbra, de homenagear José saramago, nos 100 anos do seu nascimento. 
Em boa hora aceitámos este desafio, porque entendemos que Saramago se 
ofereceria como um enunciado, onde o diálogo nele apresentado, nos propiciaria 
linguagens livres e diversificadas. 
Aberta aos alunos dos dois primeiros anos da licenciatura em Arte e Design, da 
Escola Superior de Educação de Coimbra, este diálogo explora a exuberância 
da prosa de Saramago, convocando narrativas que se mantêm unidas por 
ideias dominantes que giram em torno da metáfora. Ela pretende, pois, mostrar 
a diversidade de registos pictóricos, escultóricos, mas também ilustração, “re-
escritos” da sua obra, que se assumem como retóricas dos nossos medos e 
dos nossos desejos, uma espécie de inconsciente colectivo que atinge a nossa 
leitura do mundo e, em contrapartida, também nos impele a diferenciadas 
formas de agir.
As representações expressas nesta exposição, pressupõem o uso de materiais 
e técnicas livres, e obedecem a uma linguagem coerente do ponto de vista 
da estética do objecto. Assim, das suas observações reconhecem-se obras 
de expressão diversificada, mas uma leitura mais profunda revela-nos a 
idiossincrasia de cada aluno, onde qualquer elemento é um pretexto para a 
expressão individual, conjugando em si, criatividade, rigor e promovendo a 
diversidade que ora se exibe.
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