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CAFIERO, Carlota. Um jovem artista de 72 anos: catalão radicado
no Brasil, Juan Pérez Estruch realiza sua primeira exposição
individual na Academia Campinense de Letras.
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:Sija~ pirituras trazem muitos sim- Est~u apenas começando. O meu curbolisnios, carregados com cores fortes e rículo artístico pode ser escrito em duas
detalhes minimalistas. Cada espectador linhas" diz com modéstia, Estruch, que
tirará uma interpretação diferente de jádese~vol~euumatécnicaeatitudedigcurrículo pode até ser escrito cada tela, que prende o olhar nastahtas
nas de um experiente artista, já ciente
em "duas linhas", mas sua" informações que passa. Há referências a de seu trabalho. Quem quiser conhecer
arte merece várias, Ocatalão cientistas corntrDaPWin-&Einswin;:assinV:I
as obras de Estruch, além de visitar a
~~

CARLOTÁCAFIERO"

~

Do Correio Popular
carlota@cpopular.com.br
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Juan Pérez Estruch, de 72 comoà "evolução"da huI?anidade e ao
ános, pouco revelou de sua
pintura, desenvolvida silenciosamente

novo rosto de Jesu_s Cnsto" seg~ndo
recentes especulaçoes dos cIentIstas.

em seu att~li_ê. Todas as telas

h

exposição- que vai até o dia 4de abril-,
pode corresponder~se com ele através do
e-mail:perezart@uohcom.broupelotele-

~ã~.tit~i;d~s~id~m~. fone:

3227-2431.

~a~ ~ que veI?oaos olhos na ~xpos?~ao catalão. "É uma mam~ira de manter viva
'
mdlvldual,Cntlca I Per R,efletlr(~ntlca
a minha cultura. Vim para o Brasil aos.
.
.
. para~efletlr), naAcademlaCampmense
25anos de idade como marceneiro eme CriticaI Per Refletir-Aberturahoje,as 20h,
de Letras, é de surp~eender.
desenvolvi no ;amo de móveis, ~ssim na AcademiaCampinense de Letras (Rua
Est!'uc~, que velOde Barcelona p~ra como decorador. Ainda tenho vontade de Marech~1~e?doro, 525, fone: 3231-2~54):
~~~~Sl~~ ~7 ano~, "c?moma~ce12~~r~, voltar a Espanha", revela Estruch.
" Aexposlçao Integr~u~ pro~ramaque,InC.IU!
n~o sa1:ha,riêIi'1"'"Se'preo~pava,con;""O(
Dentre seus trabalhos expostos, um ~CWJ!~~~d9:fica~.mlco..L"U!s,f~lg~Rlbe!

gen.ero de ,sua arte, ate que alguem

dos que chamammais atençãoé a insta- t3orges(DIreItoe LIteratura),coma partlcl-

arn,~cou: "E surreali~mo".
,.
lação Mon Paradoxal (Mundo Paradox- paçãodos ~ianistasRodolfoe RafaelAmoroso
B~~e~4~___"
o. "'0- """,p, "''_o O"
.
Sou ~mante da pIntura classlCa, de aI)esculpida em madeira e pintada óleo.
Rembrandt a Mtchelângelo. Gostomuito " Trata-s~ da Te:ra flutua.ndo no espaço,
de pintar a figura humana e de refletir dela sal uma arvore cUJos galhos sussobre a situação mundial", diz o artista
tentam imagens que representam a
com forte sotaque catalão. Aotodo sãO23 riqueza e a miséria humanas. As imaobras em óleo sobre tela e gizpastei e uma gens podem girar como um caleidoscóescultura interativa, que estarão expostas pio - com a ajuda do espectador - enquana partir de hoje. Algumas em giz pastel ~Q..ceNtJ~~piJílÍ~aJixa,..cl~~
datam de 1969,quando Estruch começoJl chimpanzé em atitude de meditação. ,~
a refletir pictoricamente sobre a Guerra
Nenhuma da~ obras expostas estafa
do Vietnã, "O que me interessa é não à vend~,. "Estou formando um acervo.
~ê§.cQ!1g.er
o §olrLment()hl!1l!~o".!.Q!z=-- -- .-" ~- ~"~,-,,
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Juao Pérez Estrucb:
"Gosto multo de pintar
a figura humàna e
de refletir sobre a
sltua,ção
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