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Artistas plásticos Álvaro Macieira e Horst
Poppe selecionados para o ?Nord Art 2009?
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Álvaro Macieira e Horst Poppe selecionados para o
NordArt 2009 

 
Luanda  - O artista angolano Álvaro
Macieira e o seu colega africanista
alemão Horst Poppe, do Grupo
Conexão Cultural, foram seleccionados
pelo júri do “Nord Art 2009“, para
mostrarem três das suas obras de
grandes dimensões, representando o
seu labor de sete anos de pesquisas
realizadas em Angola.
 
Tratam-se das pinturas “Macumatano”,
”Nzila-giadi” e “Ngamubanda-
Ngamutuluka”  produzidas em Luanda
no atelier de Álvaro Macieira, durante as visitas de estudo do africanista alemão
Horst Poppe, que conhece e pesquisa Angola desde 1988.
 
As obras aprovadas para o Nord Arte têm cores quentes, com predominância do
amarelo, pelo que encantaram e convenceram os curadores da exposição multimídia,
que abarca ainda instalações, esculturas, objectos gráficos, fotografias, filmes,
vídeos, literatura, dança e música.
 
As obras dos dois artistas foram aceites ainda por representarem uma síntese do
que melhor produziram em conjunto, durante o seu “fecundo e criativo diálogo
pictórico inciado em Angola no ano de 2002”.
 
O júri do Nord Art 2009 trabalhou arduamente para seleccionar 200 artistas dos mil e
novecentos candidatos ao certame, que se realiza anualmente na cidade de
Rendesburg, no norte da Alemanha.
 
Os artistas selecionados vao representar 34 países do mundo, com o domínio da 
Alemanha, Rússia, Itália, Finlândia, Dinamarca, Itália, Espanha e Turquia.
 
A China lidera entre os artistas asiáticos, com a presença ainda da Coreia e do
Japão. Nota de realce para a presença do México, Perú e Chile, mostrando o melhor
da arte contemporanea da América Central e do Sul.
 
Do continente africano, marcam presença apenas dois artistas: o angolano Álvaro
Macieira, no “conexao cultural Angola/Alemanha “com o africanista Horst Poppe, e o
egípcio Mohamed Elmasry.
 
A cerimónia de abertura do Nord Arte 2009 decorrerá na tarde de sábado, 13 de
Junho, e a exposicao poderá ser visitada até 27 de Setembro, num espaço de oitenta
mil metros quadrados, sendo vinte mil metros quadrados cobertos e sesenta mil
metros quadrados ao redor das intalacoes daquilo que já foi uma das maiores
fábricas de fundição de metais com história na Alemanha.
 
Trata-se de uma fábrica cuja empresa foi edificada em 1780, produziu durante 170
anos e, em 1997, foi desativada e as suas amplas instalações passaram a albergar
anualmente o Nord Art.
 
Na edição passada, o Governo da Alemanha e a entidade responsável pela  economia
nacional outorgaram aos organizadores do Nord Art, o prémio “País das ideias”,
justificando ser este certame “ uma iniciativa visonária, pensada com imensa paixão
e criatividade”.
 
Para proceder a abertura do evento a organizacao tem vindo a convidar anualmente
personalidades de vários países, que na ocasiao sao brindados com um catálogo
contendo referencias biográficas e fotos dos artistas e suas obras.
 
O Nord Art 2009 será inaugurado por Álvaro Rojas Marín, Embaixador do Chile
acreditado em Berlim, que falará sobre a importancia da arte no diálogo entre as
nações.
 
Durante os quatro meses em que durar ao Nord Art (de 13 de Junho a 27 de
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Setembro ), da exposicao multimídia, os visitantes terão o privilegio de ver teatro,
espetáculos musicais, circo, participar de palestras e de diversas outras actividades
culturais agendadas para esse período, em Rendsburg.
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