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Ele vem despontando como a mais nova promessa nas artes
plásticas em Salvador. Está se mostrando no mercado artístico
local como um artista de “mão cheia”. Bem articulado no meio
artístico, por dentro de tudo que acontece no mundo das artes,
Diego de Jesus Cardoso ou Diego J. Cardoso é como assina seus
trabalhos, é desses artistas inquietos, curioso, estudioso e
fissurado em tecnologia. Acompanha com entusiasmo todas as
mudanças tecnológicas. Além de ser antenado com todos os
acontecimentos políticos, sociais e econômicos do “Novo
Mundo”. Soteropolitano, [...] Diego é cheio de plano e ideias para
seu futuro como artista.
É um jovem como todos os outros, com suas angústias, desejos
e anseios, comuns à sua idade, porém se difere da maioria por
ser comprometido e fiel à sua busca. É atuante, engajado e
preocupado com o futuro da classe artística da Bahia. A qual ele
acha carente no que diz respeito a incentivo, políticas públicas e
patrocínios aos eventos culturais. Esse artista que pinta desde
criança, e se deslumbrava com os designers de objetos e era
impressionado com a capacidade que tinham os artistas de criar
tantos desenhos que emocionava pela beleza, técnica e
grandiosidade.
Quando pequeno, seu pai trabalhava na antiga loja ANORMA e o
levava para passar o dia com ele. Lá, tomara gosto pelos
objetos com formas e designers diferentes. Era expectador
assíduo do programa de televisão Mão Livre, exibido pela TV
Cultura, que aguçou sua curiosidade e o desejo de desenhar.
Através de um programa de televisão ingressa no curso de
desenho e pintura do artista plástico argentino Hector Valdez,
onde além da pintura e desenhos, também experimentou os
desenhos de histórias em quadrinhos. Aliás, se declara fã de HQS
por ser de um estilo dinâmico.
Ainda como estudante do antigo ensino médio, Diego participa
da Olimpíada Baiana da Primavera, realizada pelo Governo do
Estado, na qual os alunos mostravam seus dons artísticos.
Ficando em terceiro lugar e no ano seguinte conquistando o
primeiro lugar. Desde então, Diego se envereda por um caminho
que não podia ser diferente ao das artes. Em 2004, ingressa-se
na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia para
cursar Artes Visuais. A partir daí, tornou-se um artista atuante e
presente em uma série de exposições coletivas e de diversos
eventos ligados à arte; foi criador de grupos virtuais que
difundem e discutem cultura de modo geral. Em 2010 foi
convidado a participar do Fórum de Artes e Mercado
Tecnológico, cujo objetivo é a discussão da importância de
trabalhar a Arte em redes virtuais. Atualmente cursa Gestão
Cultural pelo Senac.

BIO
Diego é um artista primoroso. Traz uma arte honesta, sem
truques, nem conceitos. Sua obra é tratada com esmero e
fidelidade ao seu estilo. Com contornos perfeitos demonstra sua
habilidade e segurança ao manejar suas pinceladas fortes, mas
com delicadeza artística impressionante. Retratando desenhos
figurativos, tem um jeito muito peculiar de pintar, sua obra
revela um mundo encantador tanto nas cenas que retratam o
cotidiano, quanto nas que retratam o mundo de fantasia. Com
cores em sua maioria em tons pastéis e técnica com tinta
acrílica, ele sempre impressiona com sua habilidade e firmeza.
Desde os espatulados, com excesso de tinta às pinceladas mais
delicadas. Sua obra não é concebida pelo acaso, sempre traz um
sentimento que leva a alguma reflexão, seja ela das mazelas
sociais, religiosas, luta pela justiça ou do sofrimento do homem
que tira seu sustento da terra. Mesmo sem a intenção de
provocar esse sentimento e reflexão, as obras de Diego sempre
levam ao espectador esse despertar.
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