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Imprevedibili Emozioni

Mario Madiai (Itália)

Mario Madiai nasceu na Toscânia em Siena em 1944, estudou em Lucca,
trabalhou grande parte da sua vida em Livorno e vive atualmente numa
encantadora casa de campo situada na zona rural da província de Pisa
Madiai é um dos protagonistas no mundo da pintura italiana
contemporânea, sempre num equilíbrio entre realismo e informalidade,
entre reprodução da realidade e fuga para o fantástico.
Madiai, na série de pinturas dedicadas às rosas, encontra o espaço
apropriado para encenar uma sua visão do mundo original, numa textura
matérica que é completamente inovadora, onde as cores e as formas
parecem vir diretamente da natureza, sem qualquer intervenção humana.
Nestas obras há um domínio total da técnica, com rosas que aparecem e
desaparecem, em diversas vibrações cromáticas e, por vezes, com a
inclusão de guras femininas. O todo recompõe-se magicamente na arte de
Madiai que, como um verdadeiro poeta, captura a vida subterrânea, as
vibrações profundas do ser humano e das emoções que não se
explicam.Participou em inúmeras exposições tanto em Itália como no
estrangeiro, que o têm feito viajar regularmente pela Europa, Ásia e
América.

Por ocasião da inauguração da exposição:

CONCERTO DA
SANTO ANTÃO SETE SÓIS BAND
Sábado 27 de Janeiro às 19horas

Djon da Brava: voz e guitarra • Rogério Guilhermo dos Santos: bateria • Domingos Lima
Costa: violino • Rogério Paulo Monteiro: voz e guitarra • Rui Salomão: baixista

De 24 a 28 de Janeiro:
residência do pintor Mario Madiai (Toscana, Itália)
que irá realizar os laboratórios de pintura nas escolas da
Ribeira Grande e também algumas intervenções de street art

DEGUSTAÇÃO DE SABORES DE SANTO ANTÃO

da responsabilidade do Cantinho de Amizade

