
Folha de Blumenau

http://www.folhadeblumenau.com.br/site/noticia.php?noticia=8452&url=noticia.php?noticia=8452[29/11/2009 21:04:29]

Edição n. 344 - 28 de novembro de 2009
  

Matéria publicada na edição 344, no dia 27-11-2009

O artista blumenauense Nestor Jr. foi selecionado para
participar da Exposição Dona, que reúne trabalhos
plásticos com visões particulares sobre as mulheres, entre
os dias 12 de dezembro e 12 de janeiro, em Tarragona, na
Espanha. O itajaiense radicado em Blumenau foi o único
brasileiro convidado para a mostra. A obra selecionada faz
parte da série “Café e aquarela”, que retrata corpos
femininos em pinturas com tinta e café.

A obra de Nestor Jr. vai dividir as paredes da exposição
com artistas da Austrália, Guatemala, Nova Zelândia,
Inglaterra, Uruguai, Espanha e Japão. O artista conseguiu
apresentar o trabalho aos organizadores pela internet.
“Uma das minhas principais ferramentas de divulgação é o ambiente eletrônico. Quando o
pessoal teve acesso, achou que tinha a ver com o tema da exposição e entrou em contato
comigo”, recorda.

Para ele, o auxílio da grande rede permite mais divulgação e democratização das peças
produzidas por artistas regionais. “Além disso, a visibilidade é muito maior. Antes, se você
estivesse fora de São Paulo dificilmente conseguiria expor um material na capital paulista. Hoje
é perfeitamente possível”, exemplifica.

Há menos de um ano trabalhando exclusivamente com arte, Nestor Jr. já participou de diversas
exposições nacionais e deixa parte do material à mostra no ateliê Estiloarte, na rua São Paulo,
em Blumenau. “Dediquei este ano à divulgação do trabalho, participando de todas as
oportunidades que tive. A partir de agora, pretendo ampliar as minhas séries”, antecipa.

Antes de se dedicar totalmente à arte, Nestor Jr. teve tempo para se formar em Publicidade e
Propaganda. Ele garante que o interesse já era por representações artísticas por meio de
ilustrações. “Quando vi que o mercado comercial era bem diferente, passei a buscar espaço no
ambiente artístico”, esclarece.

O artista tem duas inspirações bem evidentes ao longo da carreira. Como bom litorâneo, o mar
é uma das principais tendências presentes nos traços das obras. As representações femininas
também ganham destaque por referências bem próximas. “Tenho 10 tias de descendência
italiana que costumam inspirar as formas das personagens de minhas obras”, confessa.
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 Imprimir  Envie  Corrija  Comente

Novos horizontes

O artista acredita que o mercado de arte e cultura na região é bastante amplo. Para aproveitar
a demanda e expressar os sentimentos nas ilustrações, Nestor Jr. busca inspirações em
diversas fontes e mistura materiais para melhores resultados. “Ainda pretendo explorar bastante
os elementos da região e do Estado”, assegura o artista.

Depois da exposição internacional, o artista pretende concluir a série “Café e aquarela”. Outro
projeto já está engatilhado para o início do próximo ano. O artista vai produzir 15 obras para
uma série estadual de arte que deve ser apresentada em três cidades catarinenses. Os novos
trabalhos devem intensificar o gosto do reconhecimento que o artista começa a experimentar.
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