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A Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa é uma instituição 
que sabe interrogar-se sobre as artes que fazem parte do seu contexto. 
A Pintura é uma área, juntamente com a Escultura e a Arquitetura,  
que a estrutura desde 1836. Por causa desta ancestralidade poderíamos 
pensar que já sabemos tudo acerca de cada uma delas e que bastará  
ensiná-las. Mas não é isso o que se passa na universidade. Neste local,  
o ensino fundamenta-se no estudo, na investigação e na proposição  
de soluções e respostas. Muitas respostas que, ano após ano, nos 
encantam, nos fazem pensar, sempre diferentes e novas, sublinhando 
o que já foi feito, expressando emoções do quotidiano, desvendando 
os caminhos novos que a tecnologia nos vai propondo, inventando 
soluções para o mundo ou respondendo às solicitações que os 
outros carecem.

Por isto, quando a Ermida nos coloca a possibilidade de promover 
um Prémio de Pintura numa exposição destinada exclusivamente aos 
Alunos da FBAUL, onde a Pintura seja o assunto em questão, a nossa 
resposta e a dos nossos alunos só poderia ser estar presente. E esti-
veram presentes vinte e oito jovens artistas, provenientes de diversos 
cursos, com variadíssimas propostas de alta qualidade, o que dificultou 
imenso a seleção. Por isto, em vez dos três premiados previsto no regu-
lamento, foram premiados seis artistas, com uma exposição de grupo 
no singularíssimo espaço do Projeto Travessa da Ermida.

A globalidade dos trabalhos a concurso destes vinte e oito artistas, 
evidenciando em todos pensamentos intrínsecos à realização artística, 
cultural e social do seu tempo, possui também uma qualidade plástica 
com a indispensável capacidade de engajamento dos espectadores com 
as obras. 

Assim vai o mundo, poderia ser o lema que se vislumbra num con-
junto de propostas onde prevalecem diversos olhares sobre a natureza 
com o sentido não da representação, mas do assinalar e do reparo. 
Olhares que produzem as obras de Damien Malard, Rute Norte, 
Matheus Novaes, Ana Moraes ou Vera Berimbau.

Um racionalismo compositivo, muito próprio da dicotomia entre 
a plasticidade da forma e aquilo a que ela se equivale, sentiu-se nos tra-
balhos de Beatriz Coelho, Diogo Henrique, Margarida Franco Rodri-
gues, Guilhermo Hitos, Gonçalo Graça e Almeida de Sousa. 

assim vai o mundo…
ilídio salteiro /
faculdade de belas artes da universidade de lisboa 



4 5O factor humano do tempo presente está nos óleos sobre tela de 
Maryam Baydoun e nos desenhos de Olavo Costa, com preocupações 
extrínsecas na primeira e intrínsecas no segundo. 

Os universos intimistas, poéticos, filosóficos ou expressionistas, 
característicos da vivência e da sensibilidade humanas, são constáveis 
nos trabalhos de Manuel Ferreira, Laura Caetano, Lúcia Fernandes, 
Heron P. Nogueira, João Correia, Aline Welmer ou Mónica Thudichum. 

As coisas que a matéria faz e as naturezas moleculares da existência 
sentem-se como mote nas obras de Maria Máximo, Mariana Pestana, 
Rita Paisana e Diogo Luz Pereirinha. 

E constatamos a provocação, a ironia ou o humor nas obras de 
Andreia Vieira da Silva, Francisco Tonelo, Pedro Tinôco e Susana  
Duarte.

Mas, de todo este conjunto, apenas seis artistas foram selecionados.
Aqueles que melhor se deixaram explicar com os argumentos da 

sua visualidade, da sua capacidade de partilhar ideias, pensamentos, 
experiências ou pontos de vista sobre as interrogações da vida. 

Assim vai o mundo…
Matheus Novaes argumenta o seu trabalho numa ligação muito 

íntima com a natureza. Grandes superfícies de cor, rasgadas por uma 
sinalética intrigante e enigmática, com imensas associações sobre 
estrutura, sobre simbologia, sobre o rigor expressionista do nosso 
quotidiano.

Ana Moraes mostra um conjunto de papéis pintados, desenhados, 
colados e anotados com a pretensa intenção de serem representações 
dos lugares que comandam a vida. Como mapas-múndi que indicam 
caminhos de ida e pontos de chegada, estes trabalhos são claros e ex-
pressivos e convidam ao repouso do nosso olhar.

Maria Máximo trabalha as coisas da matéria e da natureza em 
jogos texturais de equilíbrios, de pesos e tridimensionalidades assumi-
das. As coisas que as matérias fazem são a natureza de objetos compos-
tos por sistemas de equilíbrios e de pesos, umas vezes possíveis, outras 
impossíveis.

Lúcia Fernandes constrói um universo poético, filosófico e expres-
sionista, de amplas superfícies que no nosso olhar vão adquirindo as 
formas de uma ligação profunda entre a figura humana e o espaço que  
a envolve, evocando vazios intermitentes.

Maryam Baydoun manifesta sentimentos humanistas exprimindo 
os problemas sociais e humanos dos nossos tempos com um modo 
clássico de fazer, de carácter fidedigno com a realidade que representa. 

Servindo-se de si própria, questiona a estranheza de ser imigrante entre 
momentos de identificação plena e momentos de questionamento da 
sua identidade. 

Olavo Costa deixa-nos ver, de um modo discreto, mas também 
quase provocador, pronúncios de erotismos, representando estados 
de entrega ou de procura de prazer pela mistura de técnicas e materiais 
tipicamente associados ao desenho, mas com as largas pinceladas de 
tintas, vernizes e gorduras específicos da pintura.

Neste texto optámos por referir todos os artistas participantes,  
os selecionados e os outros, integrando todos num contexto único, 
através de um breve apontamento onde apenas se regista a sua presença 
e a sua disponibilidade para esta partilha, para este contributo. Com 
eles valoriza-se efetivamente este projeto, este concurso e os assuntos 
da arte na sua geração e no tempo presente.

E depois temos por fim, nesta exposição, os artistas selecionados 
pela plasticidade das formas, pelas estéticas resultantes das visualidades 
que nos oferecem, pelos pensamentos implicados e pelos contributos 
que deram para o arranjo do mundo sempre extremamente relevantes  
e imprescindíveis para que a humanidade seja humanidade.
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É com vivo contentamento que o Projecto Travessa da Ermida vê robus-
tecido o projecto anual «alunos da fbaul na ermida – prémio de pintura», 
e consagrados os diversos propósitos e apegos, partilhados com a  
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, em que sustenta-se
e, novamente, floresce.

No curso dos seus treze anos de actividade, o Projecto Travessa da 
Ermida é um espaço de convivialidades. É fulcro de afinidades e disse-
melhanças em trânsito, é fronteira porosa a justaposições, em cada ins-
tante intímas e cúmplices. Orientado segundo critérios de pertinência, 
diversidade e oportunidade, procurando tecer nós e fios da teia artística 
e cultural contemporânea enquanto lugar de culto, que entrelaça os 
legados do passado, as experiências do presente e ideias de futuro,  
os desejos e triunfos do Projecto Travessa da Ermida são, não mais,  
os daqueles que edificam este lugar histórico, que é de todos, de criado-
res, de pensadores, de instituições, e de públicos, e que nele criam laços, 
e deixam testemunho da sua presença.

Endereço temporário dos mais prestigiados artistas nacionais da 
arte contemporânea, o Projecto Travessa da Ermida confia, com igual 
fervor e senso de responsabilidade, dever assistir a dinâmica e sustenta-
bilidade do panorama artístico nacional. Neste sentido, toma papel, na 
sua medida, na eclosão e no esteio de artistas em formação e progressão 
do seu trajecto. 

Apresentando o trabalho de Ana Moraes, Lúcia Fernandes, Maria 
Máximo, Maryam Baydoun, Matheus Novaes e Olavo Costa, excepcio-
nalmente alargando o âmbito da exposição, o projecto «alunos da fbaul 
na ermida – prémio de pintura» é resultado de um desafio proposto 
aos alunos desta faculdade, propondo a pintura como domínio central. 
Aos artistas que aceitaram o desafio, apresentando um conjunto de 
propostas de valor assinalável, agradece-se o empenho inerente à parti-
cipação. Aos artistas seleccionados para a exposição, deixam-se congra-
tulações pelo resultado alcançado. A todos, protagonistas da aventura 
da arte e da vida, cabem sinceros votos de sucessos e conquistas.

As seis abordagens distinguem-se no modo próprio como respon-
dem ao desafio da pintura enquanto modalidade exordial de expressão 
e representação humanas, sujeita a uma imensidão de transformações 
históricas. Na sua diversidade formal e temática, que muito enriquece 

visita à pintura em seis variações
ricardo escarduça / projecto travessa da ermida



8 9a exposição, encontram-se distintos diálogos com a história recente da 
pintura, suscitando uma visita breve ao complexo labiríntico e à exube-
rância temperamental das vanguardas do século XX. 

Unindo os trabalhos apresentados nesta exposição encontra-se 
o fundamento artístico que o modernismo instaura, e que persiste hoje. 
O que está em questão, na pintura, e na arte, é a emancipação da repre-
sentação perante a realidade, e não uma mimetização. É um ardor, um 
alvoroço. Decisivamente pessoal, é um desvio ideográfico e simbolista. 
É um excesso ilógico, a febre poética. É um mistério encantador ou per-
turbador, porém não a deferência reprodutiva ou narrativa, mera intu-
mescência e ilusão. O que está em questão é a infusão da ideia e da emo-
ção na matéria, a infiltração do indivíduo e da vida na pintura, e na arte. 

Neste sentido moderno, todos os trabalhos entrelaçam a expressão 
da emoção dramática, da profundidade subjectiva de sentimentos 
e pensamentos complexos, e a impressão de uma experiência momen-
tânea, da sensação fugidia capturada em flagrante no instante em que 
se dissipa. Actualizando temas do quotidiano introduzidos na segunda 
metade do século XIX, tais como a cidade, o erótico, o íntimo,  
o natural, o objecto, os seis artistas adoptam motivos do século XX,  
e transportam-nos para a esfera pessoal, tais como a experiência 
e a performatividade do corpo em relação com o espaço, o refúgio pro-
tector da memória perante a angústia da ausência e o transtorno do 
estranho, a condição e a consciência do homem perante a ininteligibili-
dade das suas transcendências, o mergulho nas arbitrariedades ilógicas 
e automatismos insondáveis da inconsciência, o conflito natural ao 
jogo relacional entre declarações auto-conscientes de identidade  
e dinâmicas de controlo e domínio. 

O primeiro compasso da exposição induz a evocação de Guillaume 
Appollinaire que, em 1913, sob o título Les Peintres Cubistes, algo equí-
voco porém completado pelo sub-título Méditations Esthétiques, afinal 
compila reflexões críticas sobre a arte em geral enquanto, e não apenas, 
desfia o ânimo cubista, e, sobretudo, incita os pintores à apropriação 
de qualquer material ou objecto existentes, nobres ou vulgares, 
extravagantes ou banais, desde recortes de jornal ou cartazes, cordas 
e tecido, qualquer um enfim, até mesmo sangue e excrementos, e à sua 
coexistência com a pincelada a óleo sobre tela. Na pintura, pela poesia, 
está suprimida a compartimentação artística historicamente instituída, 
e descerrado o caminho da collage, e, logo depois, ampliando o universo 
material, em composições desafiando as duas dimensões e a apresenta-
ção mural, da assemblage. 

Desconcertante descodificação da experiência sensorial e do arquivo 
pessoal na liberdade do instinto e na apropriação do mundano, Maria 
Máximo recorre à aleatoridade experimental e à descoberta súbita, aos 
princípios da estranheza, da inversão dissociativa, da ausência de nexo, 
do acidente, do absurdo, da descontinuidade, que, tanto ou mais do 
que na popularização do ready-made, a pintura, a collage e a assemblage da 
energia pulsante e inconsistente das múltiplas e incoesas manifestações 
do fenómeno dadaísta instauram, e segundo estes princípios, apro-
xima-se da hibridização entre pintura e escultura da combine painting, 
como tentativa, ou metodologia, de entendimento do seu mundo. 

Revelando carácter documental, as pinturas-collages de Ana Moraes 
sugerem misteriosas cartografias da tangibilidade de espaços e do des-
vanecimento de vivências, segundo adjacências e associações de frag-
mentos, ecoando a decomposição espectral do modo de ver a realidade 
do cubismo analítico, reduzida ao ritmo e equilíbrio de assimetrias 
ortogonais da elementaridade geométrica afecta ao neoplasticismo que 
o expande em abstracção, porém renunciando à cor sólida, e arquivando 
a documentação do vestígio no expressionismo gestual das manchas, 
em padrões turvos, em texturas erodidas, em cores esmorecidas de uma 
palette austera.

A violência de Lúcia Fernandes sobre o suporte, imposta pela 
acumulação de matéria e a destruição pelo fogo, adapta, salvaguardada 
a cautela face à dissemelhança formal, os conceitos investigativos do 
espacialismo, o qual, através de espessos empastamentos, de perfura-
ções e rasgões pontuais, explora o espaço além da superfície, porém 
neste caso orientando-se segundo um intencional expressionismo, que 
agrava as trevas de um fundo tenebroso, de agonias que pairam como 
fantasmas da mente atormentada sobre o próprio corpo que aprisio-
nam, desenhado, em contraste cromático abrupto, pela ferocidade do 
traço, que lhe fere a carne, restanto apenas a solidão de um olhar, entre 
agonia, apelo, e esvaziamento. 

Apresentando pinturas de Matheus Novaes, Maryam Baydoun 
e Olavo Costa, no seu caso em aproximação ao desenho, o segundo 
momento da exposição é dedicado aos suportes, materiais e técnicas 
mais convencionais da pintura, sem, no entanto, atenuar a natureza 
modernista dos temas, motivos e composições. 

Em óleo sobre tela, Matheus Novaes apresenta trabalhos que ape-
nas na escassez de elementos compositivos sobre o fundo das compo-
sições abstractas e na redução da forma à simplicidade de segmentos 
lineares poderão ser tomados como minimalistas, visto que, na aproxi-



10mação corporal do espectador ao grande formato, fundos e formas con-
trariam a literalidade e essencialismo racionais, o purismo extremo em 
que a forma é a forma, a cor é a cor, e deixam descobrir a subtil ausência 
de monocromatismo e a suave atenuação de contorno, a presença de 
estratos de gestos quase ocultos, e constituem-se linguagem codificada, 
que presta-se a interpretações e subjectividades ausentes do campo visual.

Igualmente em óleo sobre tela, como estratégia catártica da ex-
periência pessoal, Maryam Baydoun encena dramaturgias líricas com 
intensa carga emocional, compostas por uma figuração expressionista 
na qual a performatividade das personagens, centrada no simbolismo 
dos gestos e nos figurinos, e os corpos em acção destacados do fundo 
ambiental, em formas acentuadas pelas densidades e profundidades 
cromáticas, atraindo e capturando o olhar pela ausência de transições 
claro-escuro, de luz incidente e de sombra projectada, intensificam 
a sugestão, por um lado, de vulnerabilidade e fuga, e, por outro lado,  
de protecção e segurança. 

Sobre cartolina, em carvão, pastel seco e tinta acrílica, o díptico de 
Olavo Costa adopta a referência histórica do nu feminino, em languidez 
ou sedução perante um espectador ausente da composição ou o obser-
vador transportado para o interior da cena, e, com uma gestualidade 
informal, privilegiando a linha na expressão da anatomia e manchas 
vazias, esbatidas ou preenchidas, de um cromatismo sóbrio, no cenário 
que envolve a figura, manipula e conduz o olhar, explorando manchas 
de borrão, linhas finas quase só esboçadas ou traços grossos e vincados, 
tornando incógnita a identidade do modelo para destacar a temática do 
objecto do desejo, deslocado por insinuação de um jogo mental.



O tema central deste trabalho é as cidades, 
ou, por outras palavras, os espaços que 
habitamos. Este conjunto de pinturas 
pretende retratar uma cidade que não 
se vê – ou que não se quer ver. As obras 
assentam na representação de um urba-
nismo desgastado, abandonado e vazio.

É um trabalho que parte muito do 
quotidiano, das vivências e das procuras, 
onde há uma exploração constante pelos 
cantos da cidade. Esta cidade não se 
traduz em Lisboa, mas sim, no espaço em 
que se vive. São espaços onde existe uma 
passagem frequente do homem, porém, 
uma passagem fria e distante, o que, 
muitas vezes, se reflete em não-lugares, 
conceito de Marc Augé.

Apesar das obras exporem estes luga-
res vazios e não haver uma cidade como 
referência, mostra um certo distancia-
mento entre a ideia de ocupar um espaço 
e habitar um espaço: muitas vezes esta-
mos em lugares aos quais não pertence-
mos e vice-versa. É importante salientar 
que, apesar de ser representada uma cida-
de e, por sua vez, uma cidade pressupor 
sociedade, não são, em momento algum, 
representadas pessoas, mas sim, no seu 
lugar, os espaços nos quais vivem.

Há, ainda, uma admiração pelas  
cidades e tudo o que a rua traz – seja  
mais ou menos positivo – e um sentido 
poético que é atribuído ao anonimato  
e ao degradado.

Ana Moraes

Sem
 título III (2021)

óleo, spray, acrílico 
e colagem

 sobre papel
70 × 100 cm

Sem
 título I (2021)

óleo, spray, acrílico, 
cim

ento e carvão sobre papel
70 × 100 cm

Sem
 título II (2021)

óleo, spray, papel, silicone, 
pastel de óleo e acrílico sobre papel
70 × 100 cm

Sem
 título IV (2021)

óleo, spray, acrílico 
e colagem

 sobre papel
70 × 100 cm



Lúcia Fernandes 

Em Deus está em Coma, procuro estabe-
lecer uma ligação entre a figura humana 
e o espaço que a envolve, evocando o vazio 
intermitente de uma dor anónima.

A figura feminina encontra-se coberta 
por uma veste, que parece difundir-se 
no espaço, fazendo quase que a passa-
gem, a situação limiar entre as principais 
temáticas – espaço e figura. Este tecido 
representado, também se pode asso-
ciar, curiosamente, à própria superfície, 
ao tecido que é a tela e que se encontra 
manipulado, sobreposto, queimado, 
para dar vida à abstração de sensações, 
e atingir essa atmosfera densa e inóspita 
que se adivinha no espaço e que assombra 
a personagem contemplativa.

Há a presença de uma ausência. 
O pressentir, essa antecipação de que 
algo indefinido e até desconhecido está 
prestes a acontecer na infinitude espacial 
de tons escuros, dá-se um sentimento 
de sublime aos olhos de Edmund Burke, 
que escreveu um dos ensaios mais impor-
tantes sobre este conceito estético: Uma 
Investigação Filosófica acerca das Origens das 
Nossas Ideias do Belo e do Sublime. A obra 
é esse momento de transição, que balança 
entre o grotesco e o tranquilo, prazer 
e o desprazer, que evoca a passagem im-
possível de se fixar no tempo, a tentativa 
frustrada de uma decisão introspetiva,  
no esforço de se racionalizar perante  
o tumulto incompreensível.

A vivacidade intensa pela materia-
lização deste conjunto de elementos 

D
eus está em

 Com
a (2021) 

Técnica m
ista sobre tela

106 × 144 cm
 

orienta-se por dar forma ao impulso 
tanto da pintura como do desenho, atra-
vés do uso de gessos, colas, acrílicos, mas 
também de materiais secos como o carvão 
vegetal. A mescla, da pintura matéria 
e dos volumes expressivos com o contorno 
linear e expressivo, também bastante 
cru e esboçado, no qual pontualmente 
se transforma em mancha, corresponde 
simbolicamente à duplicidade do Ser 
pensante explicada previamente, isto é, 
à luta interior da figura, ao autorretrato 
de sensações.



Maria Máximo

Cabine telefónica fossilizada contém um 
lado visceral afogado por uma “montra” 
de resina.

A sua instalação provoca uma sensa-
ção de invasão no espaço do espetador, 
convidando-o à investigação do que  
a constitui. 

No decorrer da obra, a intenção foi 
chegar à sua realização através de uma 
cadeia de ações subjetivas, uma luta entre 
esforços, alegrias, recusas, decisões, que 
não podem, nem devem, ser totalmente 
conscientes, no plano estético. A obra 
Na barragem tem como referência a vista 
satélite da Barragem do Pego do Altar, 
situada perto de Alcácer do Sal. Assim, 
possui uma ligação íntima com a artista, 
sendo o local onde cresceu.

Na Barragem é formada por duas 
peças, onde o corpóreo, texturas e o expe-
rimental teve maior presença.

A disposição livre dos materiais pro-
duziu um contexto paradoxal, no qual a 
imagem já não é mais um signo que aponta 
para uma determinada realidade, mas  
a sua recriação de um modo distinto.

A introdução de objetos neste tra-
balho pode ser chamada de objet trouvé. 
Assim, houve uma “perda” de objetos, 
para que pudessem ser “achados” – 
recriados. Foi reconhecido o seu valor 
estético, que pela maneira de como foram 
introduzidos lhes ofereceu total destaque.

Placenta condicionada resultou de uma 
parte exterior coletada de um ar-con-
dicionado. Este achado provocou uma 

reação anti-forma, focalizando a atenção 
para o processo de manipular os mate-
riais e não para o objeto resultante dessa 
manipulação.

Neste tipo de arte “processual” expe-
rimentalista, foram utilizados materiais 
desqualificados, seguindo-se um molde 
destes, dando a sensação de fóssil prote-
gido por resina, terminando num resulta-
do fortemente aleatório.

Foi trabalhado o para lá da obra, 
onde o espaço pictórico e o lugar do  
observador existem em congruência,  
e o suporte não é uma porta de acesso 
limitado ao que ali se procura ser repre-
sentado, pretendendo-se que o espetador 
percorra o espaço expositivo de forma 
irracional, observando a relação entre 
luz, objeto e espaço, como um “predador 
ao rondar a presa”.

N
a barragem

 (2021)
Encáustica, cim

ento, silicone, 
esponja, carvão e m

adeira s/tela 
(esq.) e fita adesiva de papel, 
m

adeira e verniz s/cortiça (dir.)
110 × 140 cm

Cabine telefónica fossilizada (2021)
G

licerina, resina cristal, látex, 
barro e chapa de zinco sobre tela
44 × 84 × 5 cm

Placenta condicionada (2021)
Alginato, resina cristal com

 
pigm

ento, m
adeira e tecido

40 × 60 × 35 cm



Maryam Baydoun

Sob a Asa faz parte de uma pesquisa atual 
que ainda se encontra no início, mas tenho 
como intenção construir uma ponte para 
minha mãe, ou seja, gostaria de me apro-
ximar do ninho, sendo o antigo ou algum 
novo ninho. Algumas obras tem como 
pensamento a questão dos pés, sendo 
aqueles que primeiro sentem o caminho, 
que estão expostos e, por mais que sejam 
resistentes, carecem de um tipo de prote-
ção. E, a partir do momento em que saio 
e me distancio do ninho que é minha casa/
mãe, estou desprotegida, nua e preciso de 
algum tipo de escudo.

Sendo assim, em outras obras utilizo 
de elementos que considero ser a segunda 
pele tão necessária. Nesta obra entrego 
ao observador a visão voyeur sobre o corpo 
que ainda está protegido pela asa de um 
outro ser. Logo, o corpo está preenchendo 
o ninho, a casa.

Sou brasileira e me mudei para 
Portugal em 2019, desde este período 
pude ter diversas experiências, pude 
saber como é estar longe de casa e como 
enfrentar uma pandemia estando sozinha 
em outro país. A estranheza de ser imi-
grante é genuína e existem momentos 
de identificação e outros que questiono 
minha própria identidade. Portanto utili-
zo da minha situação e trabalho a distân-
cia, o corte – físico e mental – relacionado 
à separação, faço uso da distância para 
realizar obras que se relacionem com 
a fenda formada a partir dessa mudança. 
Sinto a distância do que a minha vida era, 

sinto distancia com o que ela é, trabalho 
porquê sinto falta de estar totalmente 
no momento. Em outros trabalhos deste 
projeto, arranjo maneiras de me con-
vencer de onde estou: costuro palavras 
do presente que não consigo assumir, 
costuro meu corpo à cama na tentativa de 
fundir, fazer parte deste espaço. Portanto, 
depois de reconhecer os polos e a fenda 
que me perseguem, vou de encontro ao 
presente. Encontro é sobre o choque 
entre o passado com o presente.

Sob a A
sa (2021)

Ó
leo s/ tela

80 × 60 cm

Encontro (2020)
Ó

leo s/ tela
124,5 × 81 cm



Matheus Novaes

Esta série de pinturas intitula-se O Surf, 
a Natureza e a Pintura. O título remete 
primeiramente a minha grande paixão de 
infância e também da minha vida adulta, 
o surf. A natureza é algo congruente ao 
mundo do surf, portanto, quando eu falo 
de surf, falo também de uma conexão 
com a natureza. A pintura serve como 
veículo para expressar as emoções que 
sinto quando estou imerso nas cores do 
oceano.

A pintura e o surf são veículos para 
a comunicação do meu coração, do meu 
intelecto e da minha essência. Desde 
muito novo sou obcecado pelo surf, fui 
exposto à arte de deslizar sobre as ondas 
pelo pai, mais cedo do que eu consigo  
me recordar. A pintura chegou um pouco 
mais tarde para mim, entretanto é através 
dela, com a mistura dos pigmentos na 
tela, que eu consigo enxergar o meu  
poder de criação.

Através do surf obtenho contato 
direto com as forças da natureza. Quando 
estou no mar, busco sintonia e equilíbrio 
com o meio ambiente. Sinto que faço 
parte da mecânica do nosso mundo e 
que estou no lugar certo. A analogia que 
faço do surf com a pintura é que a onda 
representa a tela e o surfista, o pincel, 
mas, diferentemente da pintura, no surf 
o resultado é efêmero e desaparece no 
decorrer do processo. Minhas ondas so-
mem do mundo quando acabam, minhas 
pinturas, ao contrário, sobrevivem por 
mais tempo, até que eu diga o contrário.

O
rnam

ento (2021)
Ó

leo sobre tela
120 × 100 cm

Hoje, no ateliê, busco a redução dos 
assuntos, busco manter apenas aquilo 
que é essencial para mim. Não no sentido 
da vanguarda, mas no sentido da palavra, 
venho buscando uma filosofia minimalis-
ta na maneira como eu consumo objetos, 
acumulo coisas e construo meu pensa-
mento crítico. Meu intuito é simplificar 
os elementos desenhados nas minhas 
pinturas. Com isso, investigo o poder de 
uma decisão pictórica em uma grande 
escala. Em outras palavras, pretendo com 
o meu trabalho evidenciar, radicalizar  
e equilibrar a autoridade de uma simples 
linha ou forma. 

Tenho interesse por espiritualidade 
e pela conexão do homem com a natu-
reza. Pretendo, assim propiciar sempre 
uma nova discussão, não me fechar numa 
resposta absoluta. Meu trabalho procura 
adentrar-se num universo inexplicável, 
apenas percebido pelos sentidos, pelo 
coração.

D
esvendando Linhas (2021)

Ó
leo sobre tela

100 × 120 cm



Olavo Costa

A minha obra tem como foco principal 
a representação da figura humana num 
estado de entrega ou procura de prazer. 
A obra possui um grande carácter apro-
priativo, tendo como referência variados 
trabalhos de fotógrafos eróticos, porno-
gráficos e fetichistas que exploraram este 
tema através das lentes da câmera, tal 
como Nobuyoshi Araki, Elmer Batters  
e Hanna Wilke. As figuras encontram-se 
em diversas fases do processo de obter 
satisfação sexual desde o momento 
primário de júbilo e alegria descendo até 
à “Petit mort”, termo vindo do francês que 
se refere ao momento refratário orgás-
mico em que o ser humano é libertado da 
sua existência apolínea e se entrega com-
pletamente à devassidão pessimista que 
lhe oferece a satisfação sensorial por que 
este ser tanto anseia. O trabalho aborda 
duas questões, a perda de individualida-
de/identidade durante o ato sexual com 
a chegada ao reino da unidade primordial 
e o desvio do objeto de desejo sexual, em 
que ocorre uma deslocação do foco de 
interesse, neste caso da vagina para os pés, 
que nesta representação se apresentam 
portadores das cores carnais, tipicamente 
caracterizadoras das zonas erógenas do 
corpo humano. A resolução gráfica deste 
projeto procura estabelecer um paralelo 
com o seu tema efervescente. Utilizan-
do a rapidez da execução das pinceladas 
e das manchas como uma metáfora para 
a explosão sexual subentendida no 
momento representado e os “acidentes” 

que decorrem ao longo da obra, tais como 
as gorduras ou as pingas de tinta, que se 
afirmam como metáforas para os fluidos 
libertados sem controlo durante o sexo. 
Exploro também as qualidades gráficas 
resultantes da colisão entre Desenho e 
Pintura misturando técnicas e materiais 
tipicamente associados ao desenho, como 
o carvão e o pastel seco, com as largas 
pinceladas de tintas e vernizes gordurosos.

Th
e Black Couch (2021)

C
arvão, pastel Seco e tinta  

acrílica sobre cartolina K
raft

90 × 250 cm



Ana Moraes

Natural de Lisboa (1998), frequentou 
o ensino secundário em Línguas  
e Humanidades. Depois de uma 
breve passagem pela Licenciatura  
de Estudos Gerais, ingressou, em 
2017, na Licenciatura de Pintura  
da Faculdade de Belas-Artes  
da Universidade de Lisboa,  
e frequentou, ainda, a Accademia  
di Belle Arti di Brera, em Milão,  
no âmbito do programa Erasmus+.
Desde Novembro de 2020 estagia 
no MAAT – Museu da Arte, 
Aquitetura e Tecnologia como  
Guia de Exposições. No seu trabalho 
autoral, procura desenvolver temas 
relacionados com espaços urbanos 
abandonados, ou desgastados.  
É um trabalho de constante procura 
e muito documental, dele retira tudo 
o que faz das cidadas autênticas: 
as texturas, velaturas, vivências, 
histórias, objectos e os não-lugares.
Em 2021, participou na exposição 
colectiva do Colectivo Emer.gente, 
em Fátima, e expôs fotografia 
numa exposição colectiva no Zénite 
Bar-Galeria, em Lisboa. Em 2020, 
participou na residência artística 
“Gosto mais de Ti pela Internet”, 
na exposição virtual “Épranau” e na 
exposição anual do 12x12, que teve 
lugar no Mercado de Santa Clara,  
em Lisboa. Em 2019, participou  
nas Galerias Abertas da Faculdade  
de Belas-Artes da Universidade  
de Lisboa.

Lúcia Fernandes

Frequenta o terceiro ano da 
licenciatura de Pintura, na Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa. Desde muito cedo, manifesta 
o interesse e toma consciência do 
impulso que é a criação da obra,  
da peça de arte - com tendência para 
o desenho, a gravura, a pintura, 
o estudo da teoria, estética e história 
de arte, mas também através da 
fotografia, cinema e da música –  
e da riqueza deste interlaçar de 
assuntos que se complementam. 
Pretende continuar a investigação 
e exploração destes temas, para 
também compreender o mundo que 
a rodeia e onde melhor se situar, 
tendo assim, focado em mente, tanto 
o Mestrado em Ensino das Artes 
Visuais como o de Pintura, ambos da 
UL, onde pode continuar a explorar 
o projeto pessoal de criação artística.
Participou nas exposições 
‘’Paisagem’’, Sooner Or Later Rock 
Café, Santa Bárbara de Nexe, Faro, 
2019; ‘’Entre o Belo e o Hediondo’’, 
Instituto Português do Desporto  
e Juventude, Faro, 2020; 
‘’Quotidiano e figura humana‘’, 
Sooner Or Later Rock Café, Santa 
Bárbara de Nexe, Faro, 2020; 
‘’Intermitências’’, Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 2021; “Holy Dreamers”, 
Londres, 2021; ‘’Balo in Masquera’’, 
Museu Arqueológico do Carmo, 
Lisboa, 2021. Em 2021, colaborou 
com a galeria online art2act.

Maria Máximo

Maria Máximo tem 20 anos  
e é natural de Alcácer do Sal. 
Concluiu o curso de Artes Visuais na 
Escola Secundária de Alcácer do Sal.
Atualmente, frequenta 
a Licenciatura de Pintura na 
Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. A sua 
prática artística concentra-se 
sobretudo na pintura e instalação. 
Preocupa-se pela materialidade 
intrínseca das suas obras  
e pelos aspetos subconscientes  
e inconscientes, que no momento 
de criação, interferem com o seu 
trabalho, moldando de forma 
significativa o resultado.
A sua atitude experimentalista 
começa, usualmente, por objetos 
desqualificados, sendo seguida por 
uma manipulação que torna a obra 
final imprevisível.



Maryam Baydoun

Natural de São Paulo, Brasil (2000). 
Reside e trabalha atualmente 
em Lisboa, Portugal. Em 2018, 
frequentou, sem completar,  
a licentiatura em Artes Visuais 
da Fundação Armando Álvares 
Penteado e um curso de formação 
artística promovido pelo Museu 
de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand sob orientação de 
Talita Trípoli, incidente no tema 
“Feminismos e mulheres artistas 
no Brasil dos anos 1960 e 70”. 
Frequenta atualmente a licenciatura 
em Pintura da Faculdade de 
Belas Artes de Lisboa. Em 2020, 
apresentou a exposição “Hábito”, 
com curadoria de Tomás Maia  
e Rui Serra, na Faculdade de  
Belas-Artes de Lisboa, e participou 
na exposição colectiva “12x12”, no 
Mercado de Santa Clara. Em 2019, 
participu na exposição “Abraço 
Colectivo com a obra”, no Atelier 
397, com a obra Fragmentos Urbanos 

(2019). Em 2018, participou na 
Ocupação Artística Soul Set com  
o projeto “Des(coberta) Nos trilhos 
– 12”, e, no âmbito do Colectivo Vão 
Livre, com as obras Equilíbrio (2018) 
e Devaneio (2017), no ISLÃ Espaço 
Híbrido.  

www.instagram.com/maryysb
https://maryambay1.wixsite.com/

maryam

Matheus Novaes

Licenciou-se em Design de Produto 
pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro – 
Departamento de Artes & Design 
PUC-RIO, em 2016. Frequenta 
atualmente o mestrado em Pintura 
na Faculdade de Belas-Artes de 
Lisboa. Frequentou e estudou nos 
seguintes cursos: Instituto Europeo 
di Design IED; Design Estratégico 
com o professor Daniel Pan (2014); 
Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage EAV; Processo CriaIvo com 
o professor Charles Watson (2015); 
Investigação em Desenho com os 
professores Frederico Carvalho  
e Rafael Alonso (2015); Modelo 
Vivo com o professor Gianguido 
BonfanI (2015-2016); participou 
do grupo de estudo ministrado pelo 
professor Charles Watson (2017); 
fez o curso Procedência e Propriedade 
administrado pelos professores 
Charles Watson, Eduardo Berliner, 
Arthur Chaves e Frederico Carvalho 
(2018).

Olavo Costa

Tenho 21 anos e sou um estudante 
da licenciatura de Desenho da 
Faculdade de Belas Artes de 
Lisboa. Originário do Algarve 
e de ascendência Norueguesa, 
desenvolvo a minha prática artística 
desde o infantário. Procuro sempre 
que a minha arte ultrapasse uma 
certa futilidade gráfica, muito 
presente em obras de carácter 
banal e que carregue às costas 
um certo peso teórico relativo 
à condição existencial. Tenho como 
foco o estudo da figura humana, 
nomeadamente as questões 
anatómicas e os problemas relativos 
ao enquadramento e à composição. 
Pratico primeiramente Desenho, 
mas procuro a inclusão de outras 
formas de arte tais como a pintura  
e a escultura nas minhas obras.
Exposições e outros trabalhos:
Participação na 5ª Edição da 
Bienal de Arte de Londres com 
a obra The Yellow Couch (Julho 2021); 
uma obra publicada na magazine 
americana “Lesbians Are Miracles” 
(Maio 2021); participação na 
exposição virtual “Dreams” da 
Galeria The Holy Art (2021); parceria 
com a galeria virtual ART2ACT 
(desde Março 2021); exposição 
individual “Elgen”, Cisterna da 
FBAUL (2021); exposição coletiva 
“Entre o Belo e o Hediondo”, IPDJ, 
Faro (2020); exposição individual 
“A figura humana”, Sooner or Later 
Rock Café, Faro (2020); exposição 
coletiva de desenho arqueológico no 
Museu do Teatro Romano de Lisboa 
(2019); exposição individual “Cores 
Inférteis”, Baixaria, Faro (2019), 
exposição individual “A Garrafeira”, 
Sooner or Later Rock Café, Faro 
(2019); Encontro de Poesia – 1º 
lugar no concurso de poesia de Santa 
Barbara de Nexe, Faro (2010).
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