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I
PEQUENOS MONUMENTOS DE COISAS AUSENTES

Uma romã é um fruto. É também, neste caso, uma relação com uma 
estória, uma narrativa íntima. No Outuno de 2013, num dos muitos 
regressos do Nuno à sua ilha da Madeira, existiam em casa inúmeras 
romãs que o pai trouxera oferecidas por um amigo cujo fruto sobe-
java de uma romazeira generosa. Uma dessas romãs viajou com o 
Nuno para o seu atelier em Lisboa, tendo sido objecto de minuciosa 
indagação e explorações várias. As concavidades interiores das cascas 
secas trouxeram-lhe perplexidade e ofereciam-se ao seu olhar re-
spigador como formas espectrais denunciadoras de presenças ante-
riores. Desde então, esses pequenos monumentos de coisas ausentes 
foram sendo ardilosamente consubstanciados em globos celestes que 
perscrutam esse interior desaparecido, essa grande morte “à volta da 
qual tudo gira”. Continuam a ser romãs, mas são também tudo aquilo 
que representa o seu lastro simbólico ligado à fertilidade (útero ma-
terno) e ao sangue vital, ao nascimento e à morte. São romãs, continu-
am a ser romãs, mas são ainda também tudo o que escapa ao conheci-
mento destas, fundando na nossa imaginação essa grande aventura do 
enigma que é, afinal, o da arte no seu sentido primordial–serão formas 
quiméricas, estelares, celesteais? 

Esta constelação de formas esféricas habilmente construí-
das em papel, assim como, o conjunto de plexiglass com o recorte da 
silhueta do seu filho António (uma sincera homenagem à artista e 
amiga Lourdes Castro) demonstram um desígnio fundamental que 
atravessa a obra do Nuno Henrique desde os tempos mais iniciáticos 
e que poderíamos caracterizar por filopátria. Uma espécie de fidelidade 
espacial, um amor ao lar, tal como acontece com o comportamento 
das espécies migratórias que regressam sempre aos mesmos lugares, 
por vezes com diferenças de apenas alguns metros, atravessando 
distâncias insondáveis.  No trajecto artístico de Nuno Henrique 
tudo revela essa orientação atávica pelos lugares primeiros, pelos 
elementos primordiais da infância, do início, da origem: a botâni-
ca da Laurissilva, os dragoeiros, a orografia da ilha da Madeira, as 
sombras da Lourdes, as romãs do pai, as cores, as pedras vulcânicas.   

 

II
A GRANDE MORTE QUE CADA UM EM SI TRAZ

Há um verso de Rilke que nos desafia a pensar a morte ou, se quiser-
mos, o sentido da vida: “A grande morte, que cada um em si traz/ é o fruto 
à volta do qual tudo gira.” Nada mais que uma proposta, é certo, nada 
mais que uma inquietante convocação para  um outro quadro mental, 
a de que a morte não soçobra no derradeiro fim de linha, mas nasce 
com a grande respiração inaugural. Emerge da vida. A morte é, por 
conseguinte, o fim do morrer e começa quando nascemos. Esta noção 
reconfigura a ideia pétrea (ou fatalista) de pensar a morte como algo 

estático associado ao fim, num processo dinâmico que se inicia no 
nascimento. Tal como Rilke escreveu, a morte não nos surpreende, 
não aparece de repente, traz-se dentro (“cada um traz em si”). Estamos 
sempre a morrer e por isso adquirimos vida nesse processo. Perdemos 
cadáver na medida em que experimentamos o mundo, construímos 
relações, nos ligamos aos outros e nessa tarefa geramos vida. 

 “Calendário” ergue-se num momento singular na vida de Nuno 
Henrique: o nascimento do filho e a morte do pai. Acontecimentos 
raros, profundamente íntimos e transformadores que acontecem no 
caminho da vida tendo consequências extraordinárias que nos deixam 
diferentes do que éramos. Revelam de nós efeitos surpreendentes que 
teriam permanecido desconhecidos e mesmo inimagináveis, se não nos 
tivessem vindo lançar para fora do nosso caminho definido, propondo 
uma relação completamente nova connosco próprios. Estamos, por 
conseguinte, perante uma exposição paradigmática, única, decisiva e, 
talvez por isso, sem lugar a condescendências, o gesto é certeiro e 
interroga o essencial: o sentido da vida ou a forma como geramos vida 
neste processo contínuo de morte.  Giramos, afinal, em torno do quê?

III
É PRECISO CONTINUAR

Na sua aula inaugural no Collége de France, Foucault, começa o seu 
discurso por forjar um desejo: “Gostaria de ter atrás de mim (tendo 
tomado a palavra há muito tempo, duplicando de antemão tudo o 
que vou dizer) uma voz que dissesse: é preciso continuar”. Foucault 
convida-nos, assim, a reflectir sobre esta provocação: preferir ser um 
continuador a ter de começar. Quão raras vezes associamos a tarefa 
criativa ao acto de prolongar, permanecer, conservar? Esta anunciada 
aspiração do filósofo francês coloca-nos perante uma enorme lição 
de humildade que reconhece o valor da herança, no sentido em que 
nos liga a um filão primitivo sem interrupções e simultaneamente 
nos projecta para a frente (ou para trás novamente, sob a força de 
um vórtice) com a esperança e sabedoria de uma história anterior. O 
trabalho de plexiglass intitulado “Passagem” insinua subtilmente essa 
ideia belíssima: 

“Porque nós somos apenas a casca e a folha.

A grande morte, que cada um em si traz,

é o fruto à volta do qual tudo gira.”

Rainer Maria Rilke

Samuel Silva

É preciso continuar a dar luz à sombra que Lourdes nos oferece.

 É preciso continuar a dar luz à vida depois da morte de um pai.  

  É preciso continuar.

    É preciso continuar.

     Seremos nós iluminados continuadores?
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Durante milhares de anos, o segredo do regresso periódico do fruto,  
e de todas as plantas, ao mundo, era guardado nos Mistérios Eleusi-
nos, e revelado aos peregrinos que acorriam às encostas da Ática Oc-
cidental onde, nos templos de Elêusis, nas cercanias de Atenas, eram 
iniciados nos rituais de celebração das deusas Perséfone e Deméter, 
sua mãe.  
Colhendo uma flor, Perséfone abre uma fenda na terra, e encanta 
Hades, que a rapta e faz sua esposa no seu reino do sub-mundo, tor-
nando-a rainha dos mortos. Desolada, Deméter, deusa da fertilidade, 
negligencia o zelo divino pela abundância dos campos e das árvores, 
que secam e murcham, e sujeita os mortais à fome. Comovido, Zeus 
envia Hermes, salvando Perséfone, não sem impedir a cilada de Ha-
des, que persuade a sua esposa e rainha a provar as sementes de uma 
romã, o fruto da vida. No regresso à terra e aos céus, Deméter celebra, 
e toda a natureza renasce, vibrante e generosa. Porém, a pureza divina 
de Perséfone está desflorada, e, de então em diante, alterna eterna-
mente entre os dois mundos, sem remorso pelo abandono periódico 
do céu materno e da cova conjugal, causando a sucessão das estações 
do ano, e o ressurgir cíclico da vida na terra após cada ausência, que é 
uma morte que renova. 

A ancestralidade de mitologias e de biblicismos situa a criação 
na noite. É nas trevas da noite, nas profundezas dos abismos, neste 
recuo, onde concentra-se toda a luz, que está a origem. Da noite árida 
dos invernos sazonais ergue-se repetidamente o viço dos frutos nas 
árvores que alimentam a carne; da noite fria das renovações plan-
etárias desponta persistentemente o brilho das estrelas que aquecem o 
espírito. Criar é acolher a noite, o inverno, que não é o fim definitivo, 
a morte absoluta, mas uma nascente ubíqua de que jorra um fluxo 
constante, porque a criação e a origem que encerram não são o instan-
te original, esquecido no tempo, mas o semear da semente que sacia a 
fome do homem. É uma morte enquanto devir da vida renovada. 

Perante a ausência do lugar familiar onde retorna ritualmente, 
o corpo de trabalho de Nuno Henrique é a expressão de uma compulsão 
imanente pela origem mais íntima, mais essencial, das memórias que 
velam os segredos das vivências sensoriais e emocionais de um âmago 
pessoal. É uma noite pessoal, um inverno de recolhimento, ou o 
precipício do qual lança-se num mundo interior, época de mistérios e 
revelações de um passado perdido, preservado pelo vínculo ao berço 
elementar, pelo cordão umbilical à ilha da Madeira, e que, como 
arqueólogo do símbolo individual, colecta e conserva nos murmúrios 
que ecoam da romã, do dragoeiro, da topografia, do magma endurecido. 

Eis, contudo, que a travessia que excede a morte não restaura a 
vida passada e irrecuperável, que a conciliação com o egresso não traz 
um regresso, mas, antes, que d crepúsculo de ontem surge a aurora de 
amanhã, e que do recolhimento nos depósitos sedimentados do real 
desprende-se uma constelação de novas possibilidades. Eis o estado de 
espiríto que não sucumbe, e desfere o golpe anunciador e significante 

na luz que cega do dia quotidiano, nele abrindo uma noite que ilumi-
na o invisível, um portal para uma realidade que é outra em si mesma, 
ou, como diz Alberto Caeiro sobre a primavera que torna a vir, 

Ricardo Escarduça

“Nem mesmo as flores tornam, ou as folhas verdes.  

Há novas flores, novas folhas verdes. 

Há outros dias suaves. 

Nada torna, nada se repete, porque tudo é real”.

Alberto Caeiro

O trabalho de Nuno Henrique é o tornar à origem que  
não repete, é a primavera dos novos frutos de um outro dia suave,  
o amanhecer de uma transformação revelada pelo poder especulativo 
da arte.

Na sua noite contemplativa e investigativa, Nuno Henrique 
depõe uma romã trazida da Madeira do pedestal empoeirado da 
memória, onde repousa cristalizada enquanto relíquia de uma arqueo-
logia sentimental, e abre esta cápsula de um cosmos interior, disseca-a 
em incontáveis camadas, paulatinamente perscrutando os enigmas da 
configuração morfológica das sementes, da curvatura e cores da casca 
e da singularidade das suas protuberâncias e depressões internas, e 
converte-a em objectos plásticos apurados e delicados, compostos pela 
esmerada sobreposição de numerosas folhas de papel que documentam 
a dissecação no recorte manual individualizado, preciosidades a preser-
var no tempo por uma nova casca, um cofre com as cores do fruto da 
vida. São centelhas luminosas, um cosmos exterior de frutos que bro-
tam renascidos, de corpos celestes que flutuam acendidos, criando uma 
ficção da realidade que emerge do mundo interior, da memória velada e 
das metamorfoses que ocorrem nas estações do tempo, um outro mun-
do real, renascido e iluminado, no qual habita uma silhueta do filho, 
que também capta emocionalmente a circularidade renovadora da vida 
enquanto sincera homenagem à amiga Lourdes Castro.

“Calendário” ocupa a realidade espacial na qual reverbera o 
culto da imortalidade pelo ser mortal enquanto anseio derradeiro da 
vida, a angústia que Heidegger atribui ao homem que vive na direcção 
da morte. O paradoxo instaurado pelo simbolismo da romã, o fruto da 
vida, está na sugestão do inverno, da noite, da ausência, enquanto 
origem da criação, época regeneradora da vida, induzindo a noção 
Heideggeriana do “ser para a morte”, de uma ideia de morte enquanto 
parte do ser, e tomada como factor de transcendência, porque incorpo-
rado na existência e na vida. 

A subtileza penetrante do trabalho de Nuno Henrique  
reside precisamente no existencialismo da questão fundamental  
do sentido da vida. 

PRIMEIRA QUE TORNA A VIR
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I
SMALL MONUMENTS OF ABSENT THINGS.

Pomegranate is a fruit. In this particular case, it is also a relationship 
with a story, an intimate narrative. During the fall of 2013, on one of 
Nuno’s many returns to his Madeira Island, he encountered countless 
pomegranates at home that had been offered to his father by a friend 
as they abounded in his generous pomegranate tree. One of such 
pomegranates travelled with Nuno to his studio in Lisbon, becoming 
the object of thorough inquiries and various explorations. The inner 
concavities of the shell brought him perplexity and presented to his 
gleaning glaze as spectral forms that betrayed previous presences. Since 
then, these small monuments of absent things have been cunningly 
embodied in celestial globes that scrutinise such vanished interior, 
the great death that it is about. They are still pomegranates, but they 
are also everything that represents their symbolic ballast bounding to 
fertility (maternal womb) and vital blood, birth and death.  They are 
pomegranates, they are still pomegranates, but they are also everything 
that escapes our knowledge of them, grounding in our imagination 
that great adventure of the enigma that is, after all, art in its primordial 
sense–are they chimeric, stellar, celestial forms?

This constellation of spherical shapes skillfully constructed 
of paper, as well as the plexiglass set presenting the silhouette of his 
son Antonio (a sincere tribute to the artist and friend Lourdes Castro) 
demonstrate a fundamental purpose traversing the work of Nuno Hen-
rique since the early years and that we could characterise as phylopatria. 
It is a sort of spatial fidelity, a love of home, such as that manifesting 
in the behaviour of migratory species that always return to the same 
places, sometimes with differences of only a few meters, crossing un-
fathomable distances. In Nuno Henrique’s artistic journey, everything 
reveals this atavistic orientation by the primal places, the primordial 
elements of childhood, the outset, the origin: the botany of the Lauris-
silva forest, the dragoeiro tree, the orography of Madeira, the shadows 
of Lourdes, his father’s pomegranates, the colours, the volcanic rocks.

II
THE GREAT DEATH THAT EVERYONE HAS INSIDE.

There is a verse from Rilke that challenges us to think about death or, 
if we wish, the meaning of life: “The great death, that everyone has inside, is 
the fruit everything is about.” It is nothing more than a proposal, certainly, 
nothing more than an unsettling call for one other mental framework, 
one in which death does not yield in the ultimate end of line, rather 
stems from the great inaugural breath. It emerges from life. Death is, 
thereby, the end of dying and it begins when we are born. This notion 
reconfigures the stony (or fatalist) idea of thinking about death as 
something static related to the end, in a dynamic process beginning 

in birth. According to what Rilke wrote, death does not surprise us, it 
does not appear suddenly, it is brought within (“everyone has inside”). 
We are continuously dying and for this reason we acquire life in the 
process. We lose corpse as we experience the world, build relationships, 
connect with others, and in such task we generate life. 

“Calendário” rises in a singular moment of Nuno Henrique’s 
life: the birth of his child and the death of his father. Rare occur-
rences, profoundly intimate and transformative that happen in the 
course of life having extraordinary consequences that leave us dif-
ferent from what we were. About us, they reveal surprising effects 
that would have remained unknown and even unimaginable, had 
they not thrown us away from our determined path, suggesting a 
completely new relationship with ourselves. We are, thus, before a 
paradigmatic, unique, decisive exhibition and, perhaps because of 
that, beyond condescensions, the gesture is accurate and it questions 
the essential: the meaning of life or the way we generate life in this 
continuous process of death. Around what do we revolve, after all?  

III
WE NEED TO CONTINUE

In his inaugural lecture in Collége de France, Foucault begins his 
speech by forging a wish: “I wished I had behind me (having taken the 
floor long before me, duplicating beforehand everything I will say) a 
voice that would say: we need to continue”. Foucault so invites us to 
reflect on this provocation: to prefer being a continuator rather than 
a starter. How rarely do we associate the creative task to the action of 
prolonging, remaining, conserving? Such announced aspiration of the 
French philosopher presents us the enourmous lesson of humbleness 
that recognises the value of heritage, in the sense that binds us to a 
primitive vein with no interruptions and simultaneously projects us 
forward (or backward, again, under the force of a vortex) with the hope 
and wisdom of a previous story. The plexiglass work entitled “Passagem” 
subtly insinuates this beautiful idea: 

“Because we are just the shell and the leaf. 

The great death, that everyone has inside, 

is the fruit everything is about.”

Rainer Maria Rilke

Samuel Silva

We need to continue to shed light to the shadow offered by Lourdes.

 We need to continue to shed light to life following a father’s death.

  We need to continue.
    We need to continue.

     Are we luminous continuators?
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For thousands of years, the secret of the periodic return of the fruit, 
and of all plants, was kept in the Eleusinian Mysteries, and revealed 
to the pilgrims who rushed to the hills of Western Attica where, in 
the temples of Eleusis, in the outskirts of Athens, were initiated in the 
rituals celebrating the goddesses Persephone and Demeter, her mother. 
Plucking a flower, Persephone opens a rift on earth, and enchants 
Hades, who kidnaps her and makes her his wife in his kingdom of the 
underworld, becoming queen of the dead. Desolate, Demeter, goddess 
of fertility, neglects the divine zeal for the abundance of the fields and 
trees, which blight and wither, and subjects the mortals to starva-
tion. Moved, Zeus sends Hermes, rescuing Persephone, not impeding 
Hades’ trap, who persuades his wife and queen to taste the seeds of a 
pomegranate, the fruit of life. On the return to earth and the heavens, 
Demeter celebrates, and all nature is reborn, vibrant and generous. 
However, the divine purity of Persephone is deflowered, and, hence-
forth, alternates eternally between the two worlds, with no remorse for 
the periodic abandonment of either the maternal heaven and the mar-
ital den, causing the succession of seasons, and the cyclical resurgence 
of life on earth following each absence, which is a death that renews.

The ancestry of mythologies and biblicisms places creation 
in the night. It is in the darkness of the night, in the depths of the 
abysses, in this recoil, where all light is concentrated, that the origin is. 
From the arid night of seasonal winters repeatedly rises the freshness 
of the fruits that feed the flesh; from the cold night of the planetary 
renewals persistently emerges the brightness of the stars which warm 
the spirit. To create is to welcome the night, the Winter, which is not 
the definitive end, the absolute death, rather a ubiquitous spring from 
which a constant stream flows, as the creation and origin they con-
tain are not the original instant, forgotten in time, but the sowing of 
the seed that satiates man’s hunger. It is a death as the becoming of 
renewed life.

In the absence from the familiar place to where he ritually 
returns, Nuno Henrique’s body of work is the expression of an im-
manent compulsion for the most intimate, the more essential, origin 
of the memories that veil the secrets of the sensorial and emotion-
al experiences of a personal core. It is a personal night, a Winter of 
retraction, or the precipice from which he throws himself in an inner 
world, a season of mysteries and revelations from a lost past, pre-
served by the bond to the elementary cradle, the umbilical cord to 
the Madeira island, which, as an archaeologist of individual symbols, 
collects and conserves in the murmurs that echo from the pome-
granate, the dragoeiro tree, the topography, the hardened magma.

The journey that exceeds death does not restore past and unre-
coverable life, the conciliation with egress does not afford regress, rath-
er, from yesterday’s dusk arises tomorrow’s aurora, from the recoil in 
the sedimentary deposits of reality a constellation of new possibilities 
is released. There lies the spirit that does not succumb, and that strikes 

the heralding and signifier blow in the blinding light of the quotidian 
day, opening in it a night that enlightens the invisible, a portal to a 
reality which is one other in itself, or, as Alberto Caeiro says about the 
Spring that returns, 

Ricardo Escarduça

“Not even the flowers or green leaves return. 

There are new flowers, new green leaves. 

There are new balmy days. 

Nothing returns, nothing repeats, because everything is real.”

Alberto Caeiro

Nuno Henrique’s work is the return to the origin that does 
not repeat, it is the Spring of new fruits in a new balmy day, the 
dawn of a transformation revealed by the speculative power of art.

In his contemplative and investigative night, Nuno Henrique 
deposes a pomegranate brought from Madeira from the dusty pedes-
tal of memory, where it rests crystallised as a relic of a sentimental 
archaeology, and opens this capsule of an inner cosmos, dissecting it 
into countless layers, gradually scrutinising the puzzles of the mor-
phological configuration of the seeds, the curvature and colours of the 
shell and the singularity of its internal protrusions and depressions, 
and converts it into refined and delicate plastic objects, composed by 
the careful overlay of numerous sheets of paper that document the 
dissection in their individualised manual cut-out, gems to preserve in 
time by a new shell, a vault with the colours of the fruit of life. They 
are luminous sparks, an outer cosmos of fruits that sprout reborn, 
of celestial bodies that float ignited, creating a fiction of reality that 
emerges from within, from the veiled memory and the metamorphoses 
occurring in the seasons of time, one other real world, reborn and en-
lightened, in which dwells a silhouette of his son, which also emotion-
ally captures the renewing circularity of life as a sincere tribute to his 
friend Lourdes Castro. 

“Calendário” occupies the spatial reality in which reverberates 
the cult of immortality by the mortal being as the ultimate longing of 
life, the anguish that Heidegger assigns to the man who lives in the 
direction of death. The paradox instituted by the pomegranate, the 
fruit of life, lies in the suggestion of the Winter, the night, the ab-
sence, as the origin of creation, a regenerative season of life, inducing 
Heidegger’s notion of “being towards death”, an idea of death as part of 
being, taken as a factor of transcendence, since it is incorporated into 
existence and life.

The penetrating subtlety of Nuno Henrique’s work lies precisely 
in the existentialism of the fundamental question of the meaning of life. 

WHEN SPRING COMES BY
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nuno henrique (Funchal, 1982)
Vive e trabalha entre Portugal e Nova Iorque.
Em 2005, licenciou-se em Escultura na FBAUP. Foi assistente de produção da Porta 33, 2008. 

Frequentou o Projecto Individual na Ar.Co, Lisboa, 2009/10. Em 2016, concluiu o Master of Fine Arts 
na Pratt Institute, Nova Iorque.

O seu trabalho tem-se focado sobretudo na conjugação da escultura e do desenho. Expõe regu-
larmente desde 2009. Em 2020 apresentou a exposição “Fruta Feia” no Módulo, Lisboa; em 2019 partic-
ipou no Ilhéstico com a obra “O Mar Vertical”, curadoria de Miguel von Hafe Pérez, Porta 33, Funchal.

Foi bolseiro das seguintes instituições: Ar.Co/Porta 33, 2009/10; Fundación Botín, Santander, 
2012; Fundação Calouste Gulbenkian 2012 – 2014/2016. Está representado em diversas colecções, tais 
como: Ar.Co, Biblioteca do Vaticano, Câmara Municipal de Lisboa, Biblioteca de Arte Gulbenkian, 
Fundação Carmona e Costa, Fundacíon Centenera Jaraba, Fundação EDP, Colecção Fernando Figueire-
do Ribeiro, Colecção MG, Mudas. Museu de Arte Contemporânea

nuno henrique (Funchal, 1982)
Lives and works between Portugal and New York. 
Nuno Henrique holds an MFA from Pratt Institute, New York, 2016 and a BA in Sculpture from the School 

of Fine Arts, University of Porto, 2005. In 2008, he was a production assistant at Porta 33. He attended the Individual 
Project at Ar.Co in Lisbon between the academic years of 2009 and 2010.

His work has focused mainly on the conjugation of sculpture and drawing. He has been exhibiting regular-
ly since 2009. In 2020,  he exhibited “Fruta Feia” at Módulo, Lisbon; in 2019 his work “O Mar Vertical” was part of 
Ilhéstico, a group show curated by Miguel von Hafe Pérez, Porta 33, Funchal. 

Nuno Henrique was awarded grants from the following institutions:: Ar.Co/Porta 33, 2009/10; Botín, 
Santander Foundation, 2012; Fundação Calouste Gulbenkian 2012–2014/2016. His works are present in various collec-
tions, such as: Ar.Co, Vatican Library, Lisbon City Hall, Gulbenkian Art Library, Fundação Carmona e Costa Foun-
dation, Centenera Jaraba Foundation, EDP Foundation, Fernando Figueiredo Ribeiro colection, MG colection, Mudas. 
Contemporary Art Museum.
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páginas 3, 28-29, 30-31
Desenhos de estudo
Study drawings

páginas 5, 21
passagem (silhueta e sombra projectada do António com 1 ano de idade),2021
Plexiglass cortado à mão, casca de romã, parafusos, suspenso com fio de nylon.
passagem (silhouette and projected shadow of 1-year-old António), 2021
Hand cut Plexiglass, pomegranate shell, screws, suspended with nylon string)

páginas 8-9, 24-25 
calendário, 2021
Stencil na parede com pó de pastel seco.
calendário, 2021
Stencil on the wall with dry pastel powder

páginas 13, 18-19
Vista de exposição
Exhibition view

páginas 14
sem título, da série Calendário, 2021
Papel Stonehenge, recortado, picotado e colado. Caixa for-
rada com tecido e suporte em contraplacado.
untitled, from the series Calendário, 2021
Stonehenge paper, cut, perforated and glued. Box lined with fabric and plywood bracket. 

páginas 15
sem título, da série Calendário, 2021
Papel BFK Rives e papel artesanal, recortado, picotado e colado, suspen-
so com fio de nylon. Caixa forrada com tecido e suporte em contraplacado.
untitled, from the series Calendário, 2021
BFK Rives and handmade papers, cut, perforated and glued, suspend-
ed with nylon string. Box lined with fabric and plywood bracket. 

páginas 17
osso prisma, 2021
Papel BFK Rives, recortado, picotado e colado, suspenso com fio de ny-
lon. Caixa forrada com tecido e suporte em contraplacado.
osso prisma, 2021
BFK Rives paper, cut, perforated and glued, suspended with ny-
lon string. Box lined with fabric and plywood bracket.

páginas 32
sem título, da série Calendário, 2021
Papel Stonehenge e papel BFK Rives, recortado, picotado e colado, suspen-
so com fio de nylon. Caixa forrada com tecido e suporte em contraplacado.
untitled, from the series Calendário, 2021
Stonehenge and BFK Rives papers, cut, perforated and glued, suspend-
ed with nylon string. Box lined with fabric and plywood bracket. 
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sem título, da série Calendário, 2021
Papel Colorplan, recortado, picotado e colado, suspenso com fio de ny-
lon. Caixa forrada com tecido e suporte em contraplacado.
untitled, from the series Calendário, 2021
Colorplan paper, cut, perforated and glued, suspended with ny-
lon string. Box lined with fabric and plywood bracket. 
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Foto de atelier
Studio photo
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Este livro foi publicado por ocasião da exposição 
“Calendário”, de Nuno Henrique, no Projecto  
Travessa da Ermida, patente de 10 de setembro  
a 16 de Outubro de 2021. 

This booklet was published on occasion of the exhibition 
“Calendário”, by Nuno Henrique, at Projecto Travessa da Ermi-
da, from September 10th to October 10th, 2021
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