
P O E N T E
G A L E R I A



UMA JANELA 
PARA O MUNDO

A janela pode ser vista como uma metáfora do enquadramento de uma
obra de arte exposta na galeria.

Ela tem a função de deixar a luz entrar para iluminar e arejar o ambiente,
e ao mesmo tempo, permitir que apreciemos a paisagem que se
descortina do outro lado.

Ela está aberta para um mundo a nossa frente, o qual nem sempre temos
a sensibilidade ou curiosidade de ver. Por outro lado, algumas vezes
paramos em frente à janela e não nos cansamos de olhar a paisagem que
aparentemente não muda e que pode nos trazer novos estados de
espírito em função das cores, luzes, sombras e contrastes observados.

Quando paramos em frente à janela, uma fração do mundo se abre para
nossa contemplação e deleite. As delimitações da janela podem ser
vistas como um recorte da obra exposta na parede de uma galeria.

Ações como parar, olhar, ir para a próxima “janela”, retornar, interagir e
tentar fazer analogias, tentar entender os significados e a “mensagem”,
ou simplesmente contemplar, enfim, saborear o ambiente propício da
Galeria de Arte!



ORIGEM A Galeria poente faz parte de um projeto do
fotógrafo p.h.rosa que sempre teve o desejo de
ter um espaço multicultural no qual pudesse
exibir artistas contemporâneos das mais diversas
linguagens, realização de cursos e oficinas,
estúdio fotográfico, etc...

p.h.rosa é engenheiro químico que tem
carreira em indústria do ramo
farmacêutico, é um grande aficionado
por Artes Visuais.

É pós graduado em fotografia pela FAAP
desde 2013 e arte-terapeuta pelo NAPE
desde 2016.

Além de fotógrafo, atua também como
professor de técnicas fotográficas
aplicadas à processos Arte-Terapêuticos.



MISSÃO

VISÃO

Um espaço para realizar exposições temporárias de Arte
Contemporânea (Pintura, Fotografia, Grafite, Escultura, Performance,
etc.) de artistas locais, visando fomentar o consumo e a difusão das
Artes Visuais em São José dos Campos e Vale do Paraíba.
Faz parte do projeto curatorial da Galeria Poente, convidar artistas de
outras regiões para expor sua produção, de forma que seus trabalhos
possam dialogar com trabalhos dos artistas locais.
Realizar cursos, oficinas de arte, encontros e bate-papo com o artista
também fará parte de sua programação cultural.

Atuar como um espaço expositivo de referência para as Artes Visuais
em São José dos Campos, mediante o fomento de parcerias com
artistas locais, artistas de outras regiões, outras Galerias de Arte e
Instituições Culturais.

VALORES Criatividade
Experimentação
Vanguardismo
Diversidade
Inclusão



São José dos Campos, cidade localizada no Vale do
Paraíba, com 629921 habitantes, com renda per capta
de 53.000, numa região altamente industrializada.

Dados obtidos no site: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-jose-dos-
campos/panorama

Alto nível escolar, apresentando diversas
faculdades, dentre elas: ITA, UNESP, Fatesp,
Anhanguera, Unip, Anhembi Morumbi e pós
graduações tais como FAAP e FGV.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-jose-dos-campos/panorama


O ESPAÇO

Av. Anchieta, 1564 – Jardim Esplanada, São José
dos Campos.
Localizada próximo ao “banhado” – área de
reserva ecológica de São José dos Campos.

Cerca de 220 m2 divididos em 3 ambientes, podendo
suportar duas exposições individuais simultâneas e um
estúdio fotográfico

https://www.artenape.com.br/
https://www.artenape.com.br/


O ESPAÇO Espaço 1 - Galeria no nível da rua

https://www.artenape.com.br/


O ESPAÇO Espaço 2 - Galeria no piso superior

https://www.artenape.com.br/


www.galeriapoente.com

galeria@galeriapoente.com

galeriapoente

12-9912-44992

Avenida Anchieta, 1664, conj. 1, 
São José dos Campos – CEP 

CONTATOS

http://www.galeriapoente.com/
mailto:galeria@galeriapoente.com
https://www.facebook.com/pg/GaleriaPoente/about/?ref=page_internal
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5512991244992
https://www.facebook.com/pg/GaleriaPoente/about/?ref=page_internal
mailto:galeria@galeriapoente.com
http://www.galeriapoente.com/


PARCERIAS

AMETISTA EVENTOS

NAPE – PÓS GRADUAÇÃO EM ARTE TERAPIA

http://www.ametistaeventos.com.br/
https://www.artenape.com.br/
http://www.ametistaeventos.com.br/
https://www.artenape.com.br/



	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

