Press Release

Álvaro Siza Vieira realizará, no próximo dia 21 de Junho, uma nova
exposição de desenhos na inauguração da Ginkgo Gallery, cujo projecto
de remodelação do espaço é de autoria do Arquitecto Álvaro Leite Siza
Vieira, filho do Arquitecto Álvaro Siza.
Constando de cerca de três dezenas de desenhos realizados na última
década, na sua maioria inéditos, esta mostra transporta-nos ao seu
universo mais íntimo e mais livre de artista, desprendido que está do
desenho de arquitectura.
Os desenhos parecem então nascer dessa mesma raiz firme, mas
aparecem mais livres, como se contagiados de uma graça e de uma leveza
que os transforma em registos breves de pura inspiração. Das cenas
mitológicas às cândidas maternidades, do surpreender de um gesto
distraído do corpo ao movimento inesperado de um anjo, o seu desenho
percorre inquieto muitos registos do movimento dos corpos e todos os
temas lhe servem afinal para os estudar no seu movimento como se estas
figuras libertas de toda a arquitectura esvoaçassem simplesmente através
do ar entregues a uma dança sem fim nem propósito.
A Ginkgo Gallery inicia assim a sua actividade expositiva fazendo uma
justa homenagem a um dos génios da cultura portuguesa do século XX,
que assim se associou a este novo projceto dedicado aos pequenos
formatos e que não tem a ambição de se envolver com qualquer espaço
artístico já ocupado, mas antes dar sinal de ocorrências intensas no campo

da criação contemporânea.
A exposição é acompanhada de um desdobrável com uma reprodução e
um texto do poeta e ensaísta Bernardo Pinto de Almeida que assinou já
um livro dedicado aos desenhos de Álvaro Siza.
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Curriculum Vitae
Álvaro Siza Vieira, nasceu em Matosinhos, em 1933.
Alguns dos prémios com que foi distinguido:
1988-Alvar Aalto Medal.
-Mies Van der Rohe Award.
-Praemium Imperiale.
1992-Pritzker Prize.
2001-Prémio Wolf, categoria de Artes.
2009-Royal Gold Medal.
2010- Prémio Internacional de Artes Plásticas da Fundação Cristóbal
Gabarrón.
2011-International Union of Architects, Gold Medal

Álvaro Leite Siza Vieira, nasceu no Porto, em 1962.
1999-Autor do projecto da Casa Toló, Mondim de Basto.
2005- Autor do projecto da Casa Fez, Porto.
Foi distinguido em 2007 com o prémio Archip International Prize,
Russia.

