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  A exposição do Grupo Pegamento em Faro, e uma grande oportunidade para ver e admirar a 

pintura e escultura de cinco artistas que contam já com uma extensa trajectória.  Fabián Sambola, 

Joaquín González Quino,  Antonio Polo, Rafael Cerdá, e o escultor português Rogério Abreu, 

convidado especial para a ocasião, respondem a posicionamentos muito distintos, têm estilos muito 

diferentes, e um denominador comum na comunicação inovadora e vanguardista. A exposição 

Ritmos e Cores é uma pequena amostra da enorme criatividade de todos eles. 

  Fabián Sambola com os tratamentos matéricos, superando o informalismo para oferecer um 

linguagem figurativo directo e eficaz sem renunciar a nenhuma das qualidades deste. A pureza das 

suas cores e a força da matéria encontram um equilíbrio próprio que sustenta uma linguagem capaz 

de superar as referências fauvistas que junta sem complexo algum. 

  Joaquín González Quino com um processo de síntese radical que converte a geometria num 

cálculo de probabilidades sujeito às projecções dos planos e das cores. O carácter essencial e 

intelectivo  das suas pinturas conferem-lhe um sentido muito pessoal com o qual tem um lugar 

próprio nas vanguardas sevilhanas. 

  Antonio Polo com as suas esculturas forjadas em que joga com o ambíguo significado das 

silhuetas e as projecções de movimentos em ritmos semelhantes a determinadas acções. A rudeza 

dos materiais e o refinado linguagem que propõe geram um discurso inconfundível e sem lugar a 

duvidas. 

  Rafael Cerdá com as suas pinturas abstractas em que as massas de cor se deslocam sobre 

estruturas geométricas veladas ou só intuídas gerando fugas e espaços capazes de expressar 

emoções. A vivacidade dos ritmos e a força das cores proporcionam-lhe um grande atractivo e 

apontam-no como um referente da abstracção. 

  Rogério Abreu é um escultor polifacético, que trabalha a escultura modelada e esculpida com 

uma capacidade sintética muito singular e ainda utiliza o aço e outros materiais em esculturas 

muito personalizadas pela sua singularidade estética dos seus princípios técnicos. Nestas 

destacam-se os jogos estabelecidos entre os elementos reais e os planos matéricos alternativos. 
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