BRUNO CASTRO SANTOS
The Rest is Silence
INAUGURAÇÃO
17 de Fevereiro, 18h – 21h30
Exposição até 26 de Março
A galeria Rui Freire – Fine Art, tem o gosto de anunciar a
exposição The Rest is Silence, primeira exposição individual de
Bruno Castro Santos na galeria.

Para mais informações sobre a exposição e as obras do artista
Bruno Castro Santos, queira contactar-nos através do email:
info@rui-freire.com

A exposição The Rest is Silence apresenta uma seleção de
trabalhos sobre papel, realizados entre 2018 e 2021.

Pela ocasião da exposição de Bruno Castro Santos – The Rest is
Silence, foi publicado um livro com novos desenhos do artista.

A escolha de uma linguagem de tradição abstrata, como refere
Bernardo Pinto de Almeida no belíssimo texto intitulado Elementos
de uma Pintura Ambiente, reproduzido no catálogo que acompanha
a exposição, situa historicamente e dá indicações a propósito da
filiação da prática singular do artista Bruno Castro Santos nesta
sua démarche de elaboração de “um espaço que vai para além do
pictural”, como refere o autor no mesmo texto.

O catálogo apresenta um ensaio de Bernardo Pinto de Almeida e
uma entrevista com o artista, conduzida pela Dr. Jordana Pomeroy,
com reproduções dos 27 trabalhos em exposição e fotografias da
sua instalação.

Ainda a este propósito o próprio artista afirma, na entrevista
conduzida pela Directora do Patricia & Phillip Frost Museum –
Miami, Dra. Jordana Pomeroy, que (...) “se não sentir alinhamento
entre Amor e a atividade, também não sinto alinhamento entre o
sonho e a capacidade de o concretizar.”
O título – The Rest is Silence – remete-nos forçosamente para
as últimas palavras do Príncipe Hamlet na peça de Shakespeare
com o mesmo nome, e para as diferentes interpretações que
estas evocam, mas também para uma preocupação, mais vasta,
presente no trabalho de Bruno Castro Santos que relaciona a arte
com a vida, na busca de uma intuição primordial, essencial para
um equilíbrio interior.
A exposição poderá ser visitada de Terça-feira – Sábado, entre as
11h-13h e 14h-19h.
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