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Fernando França (Brasil)
O artista plástico Fernando França tem sido considerado como um
dos mais criativos e desafiadores da sua geração. Sua pintura
percorre os mais diversos caminhos e cada sua exposição implica,
naturalmente, um contado com o novo. Trata-se de um artista em
constante luta com os exercícios da criação, mostrando-se inquieto
diante das possibilidades que a pintura lhe apresenta. Este novo
conjunto de obras do Fernando França foi batizado com o titulo
de “Encantes Amazónicos”. Ele mergulhou na cosmovisão dos
povos indígenas do Acre. Foi uma viagem nas representações de
vários povos para explicar a origem da vida e a razão de existir.
Fernando desenhou e pintou o eu profundo. Todos estão dentro
de nós. Quem gostamos e quem não gostamos. As coisas e a
natureza também são parte de nós. Para Fernando, um mundo
de respeito e amor por tudo e por todos é possível. Por isso,
foca-se nos detalhes e sem saber como desenhar o infinito e a
ausência de fronteiras entre o preto e o branco, o feio e o bonito,
ficou horas e horas riscando, com bico da caneta e nanquim,
minúsculas linhas entrelaçadas e, fazendo uso da aquarela, diluiu
e misturou cores sem se preocupar com contornos, com o fundo,
ou com os limites de qualquer coisa.

