Suíte Sofia Barros, 2013
Sérvulo Esmeraldo

Os quadros ao lado foram produzidos depois de
Sérvulo ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e perdido a capacidade de pintar com
a mão esquerda. Quando Esmeraldo se iniciou
nas artes plásticas, suas obras eram geométricas e racionais. Já no final de sua carreira, ele se
liberta desse racionalismo e se abre para novas
possibilidades. Estes quadros foram feitos com
giz pastel, e indicam essa liberação e a infantilização de sua arte.

f www.portaldonic.com.br/jornalismo

Te olhar até perder de vista, 2017

XIX Unifor Plástica
A

Eduardo Frota, José Guedes, José Albano, Carlos Macedo, Tiago Santana,
Eduardo Eloy, Rafael Vilarouca, Ícaro
Lira, Cadeh Juaçaba, Márcio Távora,
Waléria Américo, Marco Ribeiro, Sabyne Cavalcanti e Rodrigo Frota. É nesse
cenário de proeminência da arte regional e embalado pela produção artística cearense que a XIX Unifor Plástica
acontece.

Sérvulo Esmeraldo nasceu no Crato, em 1929, e faleceu em fevereiro deste ano. Dedicou-se a escultura, gravura e ilustração.
Iniciou sua carreira artística na xilogravura, mas ficou conhecido
pelo seu rigor geométrico-construtivo e por suas incursões no
campo da arte cinética. Além do Brasil, morou na França, para
onde se mudou em 1956, depois de conseguir bolsa do governo francês para estudar na École des Beaux Arts, em Paris,
onde começou a ficar conhecido. Sérvulo também foi autor de
uma série de esculturas públicas que marcam cenários, como a Beira Mar de Fortaleza e a sede do BNB Cultural, além de inúmeros edifícios privados.

Aberto de terça a sexta das 10h às 20h Sábado e domingo das 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

Curso de Jornalismo da Unifor | nº 127 | Dez-2017

“Uma constelação para Sérvulo Esmeraldo”

Na obra “Te olhar até perder de vista”, Luiza
Veras desenvolveu uma técnica em que desenha diversas vezes a mesma pessoa, mas mudando alguns elementos. “Às vezes eu foco tanto que, em um certo momento, ele
desfoca, porque fico analisando todos os aspectos e elementos presentes. Nessa
obra, eu comecei a pintar um retrato da mulher que eu amo”, revela.

Sem título, 2017
Márcio Távora

Jornal de

Unifor Plástica, exposição promovida pela Universidade de
Fortaleza, no Espaço Cultural
Unifor, traz em sua XIX edição “Uma
constelação para Sérvulo Esmeraldo”,
mostra que reúne obras produzidas
por artistas cearenses, residentes no
Ceará e outros artistas do Nordeste.
Participam da XIX Unifor Plástica os
seguintes artistas: Sérvulo Esmeraldo,

Azuhli

A série produzida por Márcio Távoramostra traços geométricos e padrões
por meio da fotografia. A arte contemporânea tende a se desprender de certas
formalidades, por isso o fotógrafo registrou histórias de vida, melancolias, alegrias, a
partir de um olhar fotográfico diferenciado.

Cartas que escrevi pra mim, 2017
Marco Ribeiro

O processo criativo do artista Marco Ribeiro é basicamente geométrico e possui forte conexão com Sérvulo Esmeraldo. “Tudo que
eu faço é pensando na geometria e nas proporções exatas, mas o
trabalho que eu realizei para essa exposição fugiu um pouco desse
controle (...). O Sérvulo esteve em minha casa em 2016, e foi a partir
daí que o trabalho começou a dar uma guinada”.
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