
Matilde

Marçal

De 29 de Maio
a 21 de Junho
2012

Encontros no Tempo
Av. Álvares Cabral, 58-60 • Lisboa
Tel.: 213 867 215 • Telm.: 962 670 532
www.movimentoartecontemporanea.com

Gil
Teixeira Lopes

De 29 de Maio
a 21 de Junho
2012

Encontros no Tempo
Av. Álvares Cabral, 58-60 • Lisboa
Tel.: 213 867 215 • Telm.: 962 670 532
www.movimentoartecontemporanea.com

Aplaudido pela crítica, o Professor jubilado da Faculdade de Belas Artes de Lisboa Mestre Gil 
Teixeira Lopes mostra-nos repetidamente o valor da fusão entre a matéria e a forma. Guarda com grande 
perícia um lugar de superior importância na história da arte portuguesa, pela sua excelente obra.

Através do método, o Mestre estabelece uma constante evolução e uma procura incessante de paisagens 
e personagens que se relacionam e se encaixam. Figuras tardas e relevos fervilhantes misturam-se com a 
luz e a cor, numa reflexão enriquecida pela reencarnação imprevisível de cada momento.

 Mestre Gil Teixeira Lopes concretiza a comunhão entre a pintura, a forma e a subtileza da cor, numa 
constante conquista pela evolução. A obra que começou por ser essencialmente pictórica, instintivamente 
buscou paisagens diversas, manchas estéticas, graças a um labor que fez rimar experimentação com 
insatisfação. Em todas as diversas vertentes, a sua inconfundível originalidade ressuma uma enorme carga 
relativa ao sonho, demonstrada na abundância excessiva do pormenor.
 Histórias contadas em linhas simples e cores suaves, iconograficamente fortes, expressam reflexões 
potentes e variadas sensações que transportam a visão até ao detalhe pensado e feito de quem, de facto, 
pensa e faz.

Prémio Internacional de Gravura, Gil Teixeira Lopes vê a sua obra reconhecida aos olhos do mundo e o MAC 
- Movimento Arte Contemporânea sente o maior orgulho em expôr novamente a sua obra, factor de 
enriquecimento cultural e artistico deste espaço.
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Lisboa Uma exposição de Matilde Marçal é sempre um convite para regenerar o nosso espírito exilado da 
poesia pelo gigantismo tecnológico.

O cromatismo, a iconicidade e riqueza vocabular da sua pintura, animada de uma real qualidade de criação, 
é um combate em defesa da poesia. Pintura intensa e mágica, possuída de sortilégio e de reflexões subtis, 
disciplinada na sua experiência formal e muito própria. Matilde Marçal é uma pintora-poeta, uma cronista 
do imaginário, vivendo a visão livre da sua figuração psicológica, inebriada por um clima ameno de luz e 
sonho, celebrando um amor inocente por uma natureza em liberdade, como num certo modo de espirituali-
dade ou de vida interiorizada, voltada para a integridade do ser existencial.

A sua pintura, onde o ritmo é um elemento estilístico, afirma a autonomia da cor, de uma importância 
fundamental.

Uma pintura da imediatez do gesto, da apreensão do espaço e da tenuidade do existir, restituindo a infân-
cia perdida e criando um outro modo de educação do olhar. A arte de Matilde Marçal, extraordinariamente 
sensível na fluidez da linguagem das formas, na vigorosa materialidade da cor, na força e no encanto da 
sua evasão e do seu êxtase, é uma fascinante e esplêndida aventura espiritual e técnica.

A cor é tratada como um jogo de acordes, em sucessões de ritmos intensos e tenazes que ecoam no olhar 
e na memória dum inconsciente esquecido, mas latente em todos nós.

As suas obras são pois, materialização de anseios e de sonhos, notas de realce, na Pintura Portuguesa 
Contemporânea.

A devoção e o grande profissionalismo, a continuidade e o grande empenho que Matilde Marçal nos trans-
mite nas suas obras, revelam-nos estar perante uma grande pintora e uma excelente artista, reconhecida 
não só em Portugal como internacionalmente.
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