
Arte descoberta | ARTE | LAZER - Jornal de Santa Catarina

http://www.clicrbs.com.br/jsc/sc/impressa/4,1124,2727721,13594[25/11/2009 09:56:37]

Tênis Olympikus
Mountain

Netshoes

R$89,90

Celular intelbras

Compare Preços

A partir de R$
299,00

Notebook HP Pavilion
DV5 3GB

Fast Shop.com.br

10 x R$269,90

Som Auto Kenwood

Compare Preços

A partir de R$
300,00

Jaqueta Reebok
Internacional

Netshoes

12 x R$29,99

compare preços de

 

veja todos os produtos »

ANTERIOR  LISTA | IMPRIMIR | ENVIAR | LETRA A -| A + PRÓXIMA

25/11/2009 | N° 11794

ARTE

Arte descoberta
EM UM ANO DE CARREIRA, ARTISTA PLÁSTICO DE BLUMENAU NESTOR JR. PARTICIPOU DE
EXPOSIÇÕES, ABRIU ATELIÊ E AGORA TEM OBRA SELECIONADA PARA MOSTRA NA ESPANHA

MULTIMÍDIA

Obra que será exposta em dezembro e janeiro em Tarragona...

...integra a recente série do artista, Café e Aquarela

ANTERIOR  LISTA | IMPRIMIR | ENVIAR | LETRA A -| A + PRÓXIMA

Homens e mulheres com seus cabelos em trama, movimentos livres e corpos nus em uma atmosfera fluida,
mergulhados talvez em um sonho aquoso. Os personagens do mundo vibrante e delicado do artista plástico Nestor
Jr. recém nasceram e ganham cada dia mais destaque.

Uma das obras da última série do artista, Café e Aquarela, foi escolhida para integrar a exposição Dona, na cidade
catalã de Tarragona, na Espanha, de 12 de dezembro a 12 de janeiro. A mostra reúne trabalhos com visões
particulares sobre as mulheres, assinados por artistas de países como Austrália, Guatemala, Nova Zelândia,
Inglaterra, Uruguai, Espanha e Japão. Nestor Jr. é o único brasileiro entre os selecionados.

A obra de Nestor, 26 anos, chegou à Europa da mesma forma como foi descoberta por uma galeria de Belo Horizonte:
pela internet. Radicado em Blumenau, o artista é a prova de que, em tempos de web, não é preciso estar fisicamente
nas metrópoles para ter seu trabalho reconhecido. Nestor Jr., formado em Publicidade, começou a encarar a pintura
como profissão este ano. Passou a entender o mercado, a buscar espaço e a divulgar as obras. Da primeira e pequena
exposição até a participação da mostra na Europa, apenas um ano se passou. Apesar do trabalho árduo e consciente
que manteve em 2009, o reconhecimento quase meteórico surpreendeu. Mergulhado na produção das obras sobre
papel e fazendo esporadicamente ilustrações para revistas e trabalhos com moda, Nestor já sente o trabalho de artista
plástico bem consolidado.

– Tenho a sensação que estou há muito tempo fazendo isso – diz.

Em 2009, Nestor realizou exposições individuais e coletivas em Blumenau, Indaial, Itajaí, Florianópolis e Belo
Horizonte. Desenhou em paredes e até na lataria de uma Kombi. A cada série, perde um pouco mais o receio com as
tintas e ousa nos materiais que usa sobre o papel. O traço, quanto mais amadurece, menos acadêmico fica. Nos
últimos anos, Nestor tratou de libertar-se das proporções e deixar os corpos das suas pinturas fluírem.

O próximo plano é finalizar a série Café e Aquarela e iniciar o projeto Lembranças do Meu Mar. Para o projeto, que
depende de verba estadual, estão programadas para 2010 exposições em Blumenau, Itajaí e Florianópolis, com 15
trabalhos inéditos. A inspiração para a nova série será as memórias de Penha, onde viveu até os 18 anos. Nestor
divide com a designer de moda Vanessa Neuber o Ateliê Estiloarte, na Rua São Paulo, em Blumenau, onde produzem
e vendem suas peças e abrem espaço para outros artistas mostrarem seus trabalhos.

Visite: www.flickr.com/nestorjr e atelieestiloarte.blogspot.com
 
mariana.furlan@santa.com.br
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