Mov’Art

A NOVA ESTRELA
DA CULTURA

Inaugurada no final do ano passado, a Mov´Art Gallery está
a dar que falar em Angola. Já acolheu uma exposição com 30 obras
de artistas nacionais e internacionais, e muitas mais estão na calha.

E

a primeira vez que no
país uma galeria de artes
plásticas está integrada
num edifício de escritórios e habitação de luxo.
Trata-se das Torres Dipanda (que significa revolução na língua materna Kimbumdu), na praça da
Independência, em Luanda. E tal como
traduz o nome, a intenção da Mov’Art é
a mesma: revolucionar o mundo da arte contemporânea em Angola.
Sónia Ribeiro e Janire Bilbao, mentoras da galeria, contam à FORBES que
a aposta do projecto passa por criar novas possibilidades de trabalho no seio
da cultura e da arte contemporânea angolana, como seja a catalogação profissional de acervos, análise e avaliação de colecções de arte e restauro de
obras de arte. “A Mov´Art Gallery está
preparada para a produção integrada
de exposições de Arte Contemporânea,
e conta com uma selecção de artistas de
renome nacional e internacional”, revelam as fundadoras em comunicado.
No centro das atenções das mentoras deste projecto está também o objectivo de, com a galeria, contribuir para
a consolidação do mercado de coleccionadores privados e institucionais de
arte, e a criação de novos públicos para
a arte contemporânea. Para isso, contam com uma estrutura composta por
uma equipa própria e uma estratégia
de divulgação dos trabalhos bastante inovadora. “Apresenta um conceito
dinâmico e inovador já que as suas exposições são apresentadas no seu espaço físico no centro de Luanda, mas
igualmente em locais diferentes e insólitos em Angola – os chamados POP UP
shows - e em outros países do mundo”,
garante Sónia Ribeiro.
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A galeria de arte foi inaugurada com
uma exposição colectiva de algumas
obras de artistas nacionais e internacionais, como Januário Jano, Ana Silva, Rodolphe Bouquillard, Nelo Teixeira, Lola Keyezua, Maura Faria, Paulo Kussy, Valentim Quaresma, Cristiano Mangovo, Muamby Wassaky,
Luis Carvalho e Mariana Dias Coutinho.
Reuniu uma selecção criteriosa de artistas, em colecção eclética e representativa da sociedade actual, com um assento particular em artistas emergentes e com um percurso internacional.
“A nossa pesquisa centra-se nas questões do urbanismo, migração (pessoas,
objectos e ideias), identidade, memória
e registo, mas igualmente na procura da
experimentação, inovação e no cruzamento de várias áreas do saber com a
arte”, referiu Sofia Ribeiro.
Ao longo de 2016, a Mov´Art conta com um programa de artistas residentes como forma de promover intercâmbio cultural e artístico através da
partilha de conhecimentos e experiências enriquecedoras. J HAMILTON VIAGE
A galeria de arte foi inaugurada com uma
exposição colectiva de algumas obras de artistas
nacionais e internacionais, como Januário Jano,
Ana Silva, Rodolphe Bouquillard e Nelo Teixeira.

Sónia Ribeiro, uma das
fundadoras da Mov’Art,
espera que o seu projecto
possa contribuir para
consolidar o mercado de
coleccionadores privados e
institucionais de arte, e possa
criar novos públicos para a
arte contemporânea.

FOTOS DE ANTÓNIO AUGUSTO

Março 2016 – Forbes Angola 77

