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A Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa é a mais antiga 
e maior escola de Arte e Design do país, que, desde o início do século xxi, 
soube associar às aprendizagens mais tradicionais, sempre renovadas 
e reinventadas, os novos domínios da multimédia ou da curadoria e dos 
estudos do Património, todos eles fornecidos nos três ciclos de estudo, 
e, ainda, ao nível pós-graduado, os domínios das artes performativas 
e da imagem em movimento. Na teoria e na prática artística atual verifi-
cam-se constantes e frutuosos cruzamentos de perspetivas e de saberes, 
bem como de materiais, técnicas e saberes-fazeres oriundos de todos 
esses domínios.

É um objetivo central da Presidência da Faculdade proporcionar 
aos seus estudantes espaços e oportunidades para apresentarem 
publica mente os resultados da sua pesquisa teórica e artística, se pos-
sível com o acréscimo de prémios ou distinções que ajudem a projetar 
o seu trabalho no futuro.

Foi o que aconteceu com esta iniciativa da Galeria da Travessa da 
Ermida, a que demos o melhor acolhimento e que agora chega a bom 
termo na sua primeira edição. Saudamos os promotores e realizadores 
da iniciativa e felicitamos os artistas selecionados cujo trabalho se 
apresenta! Esperamos dar-lhe continuidade ao longo dos próximos anos.

fernando antónio baptista pereira
presidente da faculdade de belas artes da universidade de lisboa 
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Não apenas anunciando os seus intervenientes na qualidade de autores 
e mediadores, o título da exposição «alunos da fbaul na ermida – prémio 
de pintura» manifesta, e fortalece, um dos desígnios mais enraizado na 
fundação do Projecto Travessa da Ermida.

Desde 2008, o Projecto Travessa da Ermida é lugar de encontros. 
É cruzamento ritualista de experiências e de vida. É nó de uma rede de 
relações, comunhões e celebrações, penetrada e interligada por intimi-
dades e cumplicidades. Empenhada num conjunto criterioso, diferen-
ciado e transversal de iniciativas que cultivam o património artístico 
e cultural, seja o de ontem que é celebrado, o de hoje que é vivido, e o de 
amanhã que é imaginado, a medida dos sucessos do Projecto Travessa 
da Ermida é, tão-só, os daqueles que se encontram neste lugar aberto 
a todos. 

Construído resolutamente, e porque contando com a presença 
e a criação dos mais proeminentes artistas nos diversos media da arte 
contemporâneana e autores do pensamento curatorial e ensaístico das 
últimas décadas, que nele, e através dele, encontram-se entre si e com 
a comunidade de públicos especializados e generalizados, tal histórico 
exacerba a responsabilidade que o Projecto Travessa da Ermida chama 
a si por via da contribuição, à sua medida, para a dinâmica e sustentabi-
lidade do tecido artístico e cultural nacional. Com efeito, naquele des-
dobrar do tempo, o Projecto Travessa da Ermida acolhe, em igualdade 
de oportunidade, encontros com artistas cujo percurso se encontre 
em fases embrionárias ou evolutivas do seu processo de consolidação, 
esperando, com desinteressado regozijo, contribuir para a sua forma-
ção e afirmação artística e profissional.

Nesta primeira edição, a exposição «alunos da fbaul na ermida – 
prémio de pintura» vem trazer forma a dimensões inauguracionais 
na genealogia das tipologias destes encontros. Na sua essência, está 
a aspiração do contínuo (re)fortalecimento do incentivo à prossecução 
de um percurso dedicado à criação artística às gerações futuras do 
panorama artístico nacional.

Perspectivando estas gerações como aquelas que são encontradas 
em fase de formação académica e artística, espera-se proporcionar não 

projecto travessa da ermida



6apenas uma experiência antecipativa como fomentar encontros entre 
o seu trabalho e agentes e públicos especializados e generalizados. 
Por sua vez, o gesto desta procura sugere, e exige, o encontro insti-
tucional com a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 
histórica instituição académica dedicada à formação artística, em muito 
enobrecendo o curriculum de actividades do Projecto Travessa da Ermida. 

A exposição «alunos da fbaul na ermida – prémio de pintura» 
resulta de um concurso aberto a todos os alunos do 1º e 2º ciclos de 
estudos desta instituição de ensino. Aos artistas candidatos, agradece-
se o empenho dedicado à formulação das propostas artísticas apresen-
tadas. Aos artistas seleccionados, deixam-se congratulações pelo resul-
tado conseguido. A todos, verdadeiros protagonistas deste encontro, 
sublinham-se sinceros encorajamentos em prosseguir o seu trabalho 
e votos de futuros sucessos e conquistas.
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As obras que apresento são descendentes de processos de reconstrução 
e reativação de motivos e símbolos da paisagem que se arquiteta e trans-
forma com o decorrer do tempo.

Utilizo a fotografia para captar imagens que acompanham o meu 
pensamento pictórico, paisagens, objetos, situações urbanas ou de 
abandono e fusões do orgânico e industrial, na procura de transportar 
para o abstrato as marcas da passagem do tempo.

Consequentemente, as situações de construção não planeada e o 
rasto da humanidade e da natureza na paisagem manifestam a podridão 
e frescura do mundo, a ligação do passado, presente e em suspenso as 
possibilidades de uma atmosfera futura.

Uma vez que cenários edificados pela humanidade e pela natureza 
manifestam fragilidade e ausência de agência e domínio sobre o tempo, 
o físico e o imaterial, a pintura torna-se um ato de procura e de suspen-
são do que penso existir.

“São as formas que a cidade poderia ter tomado se não se tivesse 
tornado, por uma razão ou por outra, como hoje a vemos.”  
As Cidades Invisíveis, Italo Calvino

Os planos sugerem superfícies e profundidades que potenciam hipóte-
ses de lugares vividos. Através da dualidade abstrato figurativo, intento 
reativar atmosferas, transportar espaços e construir cenários ambíguos 
e hipóteses de símbolos, aprofundando questões subjacentes, opaci-
dade e diluição, aproximação e distância, tempo e espaço, orgânico 
e industrial, camadas e transparências.

Dunas

Acrílico, óleo e pastel de óleo  
sobre tela  
40 × 40 cm

Bárbara Faden

Sem título II

Acrílico, óleo e pastel de óleo  
sobre tela 
60 × 90 cm

Sem título I

Óleo e acrílico sobre tela  
60 × 80 cm



12João Motta Guedes

Escrevendo o poema infinito procura ser uma reflexão visual sobre a inserção 
no espaço do gesto da escrita enquanto forma de desenho e de pintura. 
Remetendo para a leitura de um código indecifrável susceptível apenas 
de ser compreendido visualmente, as dimensões da obra são alegóricas 
a um acto de fazer (poiesis) e de escrever sem fim, que é representativo 
do trabalho do artista e de uma busca que é interminável.

Escrevendo o poema infinito

Óleo, pastel de óleo e lápis de cera 
sobre papel  
1150 × 20 cm



14Madalena Hipólito

Desenho de Modelo

Óleo, pastel de óleo, acrílico, 
marcador e tecido sobre tela
80 × 120 cm

Esta obra alude ao universo imaginativo do desenho, apresentando 
uma imagem onírica em que a própria modelo adquire, por si só, 
características não reais e pictóricas. 

A modelo está a ser desenhada por uma figura, caracterizada por 
um dorso, apresentando-se este com um estirador branco à sua frente, 
remetendo, através deste objeto, para o início do acto de pintar e de 
desenhar em que o suporte está branco. A figura encontra-se a esboçar 
um felino, sendo que o autor, alienando-se da realidade transfigurada 
da modelo que se encontra à sua frente, foca-se apenas no rosto da mesma 
(sendo este relacionado com o de um felino) para a sua representação.

Denota-se também a existência de um computador que projeta na 
parede toda a situação que está a ocorrer na pintura, aludindo à impor-
tância dos meios digitais na criação artística contemporânea.

Todo o espaço é representado através de cores sólidas, sendo que 
as características lumínicas são realizadas através de diferentes tonali-
dades de cor, havendo também uma delineação da luz que sai do moni-
tor projetando-se na parede. Esta projeção caracteriza-se num desenho 
linear sobre um pedaço de tecido, marcando assim uma diferença entre 
a realidade e a projeção digital.

Verifica-se que toda a pintura apresenta uma diversidade visual, 
onde diferentes estilos e modos de representação coexistem na mesma 
peça sem interferirem na harmonia e coerência visual da obra.
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A primeira edição do Prémio da Travessa da Ermida teve vinte e três 
concorrentes dos quais o júri selecionou três vencedores aos quais 
correspondem três obras de grande qualidade que apontam para 
diferentes zonas da pintura: a paisagem, a figuração humana e a sua 
dimensão poética.

Foi uma seleção difícil pela elevada qualidade das propostas 
apresentadas, todas elas demonstrando que o universo da pintura está 
ativo, refletindo sobre o universo do pintor, do artista e do homem que 
continua a servir-se da Pintura para se interrogar perante o mundo.

No total foram vinte e três artistas em início de carreira que procu-
ram no âmbito universitário os contextos culturais que fortaleçam os 
seus projetos artísticos. São artistas que dedicam a sua vida à causa da 
Arte investindo numa formação complexa envolvidos nas motivações, 
nos questionamentos e na procura de soluções tal qual pontes para os 
tempos que projetam o futuro. 

Estivemos perante resultados obtidos através de múltiplas prospe-
ções, concluídos e concretizados em obra que, para além da sua dimen-
são física, caracterizada pelas matérias que as constituem, transporta 
consigo a dimensão conceptual ativa capaz de desbravar outros cami-
nhos civilizacionais. Uma dimensão conceptual liderada pela sensibili-
dade humanista, pela dimensão imaterial das ideias e pelos desejos ine-
rentes à Vida, de fazer mais e mais fazer num crescimento constante.

Os três artistas selecionados foram Bárbara Faden, João Motta 
Guedes e Madalena Hipólito.

Bárbara Faden porque apresenta um conjunto de três pinturas, 
todas com uma paleta de tonalidades quentes, mas suaves, que 
aparentam abstrações. Mas em vez disso permitem-nos sentir campos 
visuais, velaturas de tempos diferentes sobre um mesmo espaço, 
sobreposições que acentuam transparências e profundidades, horizon-
tes recortados por formas arquitetónicas ambíguas. Serão três hipó-
teses de paisagens que acentuam o nosso posicionamento e mostram 
o presente como um perpétuo palimpsesto. Apagar, ocultar, refazer 
e reconstruir são o processo que Bárbara Faden nos evidencia quando 
nos cita Italo Calvino nas Cidades Invisíveis: “São as formas que a cidade 

paisagens, paradigmas e poéticas
ilídio salteiro



18poderia ter tomado se não se tivesse tornado, por uma razão ou por 
outra, como hoje a vemos.”

Madalena Hipólito porque investiga a questão do modelo. 
Os modelos como arquétipos e paradigmas em rutura e em reconstru-
ção permanente. Num espaço pictórico composto por um complexo 
traçado geométrico de linhas, que nos aproximam dos espaços vetoriais 
de Francis Bacon, verificamos que seccionam o espaço ligando plinto, 
ecrã, projetor e estirador, quatro elementos que envolvem o artista e 
modelo num ambiente de investigação, característico do espaço labo-
ratorial do atelier do artista. Estamos perante uma obra que transporta 
consigo uma dimensão autorreflexiva, repensando a relação entre ser 
artista e fazer arte.  

João Motta Guedes porque mostra um rolo desenrolado. Um rolo 
onde vemos texturas, cores diluídas, grafismos e caracteres que de-
nunciam a existência de uma mensagem inaudita.  É como um objeto 
arqueológico de um outro tempo de um outro lugar com um conteúdo 
subjacente, mas não evidente.

 O escrever e o desenhar fundem-se neste trabalho quando a hi-
potética escrita não se descodifica. O desenho e o caracter indecifrável 
são os meios essenciais para a construção desta obra que o seu autor 
intitula Escrevendo o poema infinito.

“A pintura é uma Poesia silenciosa  
e a Poesia é uma pintura que fala”.  
Simônides (sec V a. C.)

A atividade artística não pode ser vista exclusivamente como uma 
atividade técnica. O trabalho dos artistas, e logicamente o trabalho 
do pintor, longe de ser trabalho de malabarismos e habilidades formais 
onde o belo é frequentemente o objetivo mais sublime, é sobretudo um 
trabalho de prospeção, de pesquisa e de estudo sobre a Vida no Tempo 
Presente. É também uma apresentação de propostas que abrem pos-
sibilidades efetivas para a resolução dos constantes problemas da Vida 
e da sua manutenção como ecossistema. E as propostas que vislum-
bramos nas obras de Bárbara Faden, João Motta Guedes e Madalena 
Hipólito vão no sentido de repensarmos as paisagens onde vivemos, 
de nos confrontarmos com os paradigmas socioculturais que nos afetam 
e de percebermos que os atos da pintura pressupõem uma dimensão 
poética essencial à Vida e à Arte.
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A exposição “alunos da fbaul na ermida – prémio de pintura” concretiza 
o desafio proposto aos alunos desta instituição na forma de um con-
curso aberto – a celebração da Pintura no séc. xxi, e da Arte enquan-
to actividade vital ao Homem. Perante todas as transformações que 
a História da Pintura encerra e, mais especificamente, as possibilidades 
conceptuais e técnicas abertas pelos vários movimentos nos últimos 
cento e cinquenta anos, pintar é perspectivado como um estimulante 
acto de coragem.

As propostas apresentadas denotam diversidade técnica e profun-
didade temática de grande vigor e irrequietude, um impulso criativo 
face à tradição tanto quanto a seriedade dignificante perante esta mesma, 
impregnando o processo de escolha por um oxímoro de empolgante 
pesar, em virtude da qualidade dos trabalhos propostos e da inevitável 
exclusão dos preteridos. A decisão recai sobre Bárbara Faden, João 
Motta Guedes e Madalena Hipólito, nos quais realçam-se as opções 
artísticas que, pela Arte, envolvem e cativam sensorialmente, e fazem 
sobressair e reflectir sobre problemáticas e anseios do Homem.

As paisagens de Bárbara Faden transportam para um imaginário 
desamarrado da realidade e da materialidade. Na sobreposição de planos, 
horizontes e céus, nas formas simplificadas e detalhes evanescidos, 
na réstia de vivacidade retida no esmorecimento da cor, na economia 
material sobre a tela, está a erosão de tempos e lugares, e está a sedi-
mentação de histórias e memórias. Estas paisagens circulam entre o 
figurativo e o abstracto, erodindo as paisagens que a artista olhou para 
sedimentar paisagens que são olhadas por outro. Íntimas e pessoais, 
nostalgicamente algures e em algum momento. O olhar sobre a pai-
sagem nunca é bucólico e plácido. Conflituoso, é disperso e centrado. 
Neste olhar reside omnipresente uma pulsão metareflexiva do Homem 
perante paisagens interiores e exteriores. 

Em De Natura Deorum, Cícero aponta uma alteram naturam, 
a segunda de duas naturezas. A paisagem alterada pela presença huma-
na pressupõe uma natureza outra, que lhe é anterior, pristina e virginal. 
A contemplação da paisagem coloca o Homem perante as ambiguidades 
da sua existência e as alteridades que a transcendem, e que a tradição 

um percurso sobre a pintura: contemplação e introspecção,  
imagem e palavra, representação e percepção  
ricardo escarduça



22 23da pintura representa na mácula da sua acção, e na inevitabilidade 
da morte eterna, na efemeridade da impressão fugaz, na insuperabi-
lidade da força sublime, na imaterialidade do divino e do mitológico. 
Das paisagens de Bárbara Faden ecoa esta incessante busca introspectiva, 
a do Homem perante ele próprio e o mundo.

Da mancha no fundo cromático, terrosa e embaciada como o solo 
de um lugar intemporal que se estende entre porvir e memória, ardida 
pelo instante e regenerada pela constante que acolhe, que a risca, que 
nela se inscreve, sobressai o gesto de João Motta Guedes. O seu dese-
nho escrito, poema desenhado, não está desamparado de um código 
que torne o discurso discernível. Nesta gestualidade encontra-se 
a busca histórica pela conciliação quimérica entre a imagem e a palavra. 
A fraternidade entre as artes da imagem pictórica e literária consagrada 
por Simônides de Ceos, e, no escorrer do tempo, por Horácio, Da Vinci 
ou Van Gogh, é assinalada pelo poema infinito que João Motta Guedes 
pinta. Perante este, a retórica desloca-se da poiesis própria ao pintor 
e ao poeta para a arché necessidariamente universal ao artista, e à obra 
de arte. 

João Motta Guedes invoca esta anterioridade do artista e da obra. 
Das convenções de forma, matéria, meio, e código. O porvir da criação 
é o impulso do artista sonhador em gerar e expressar, em declarar 
e questionar, em organizar e desalinhar. A obra encanta e perturba, 
surpreende e ilude, contamina e purifica. Primordiais na edificação, 
documentação e conservação do ser do ser-humano, enriquecem a vida. 
Elevam a realidade no mistério e na ilusão das metáforas e dos símbolos, 
e iluminam o invisível e o indizível. Tal como o poema infinito de João 
Motta Guedes, a intemporalidade desta arché alonga-se e dobra-se desde 
um ontem e perdurará em um amanhã, entre ambos escondendo-se 
e revelando-se nas curvas dos tempos e dos espaços vividos. 

Em cores densas de uma profundidade bidimensional, corpos 
texturados distantemente antropomórficos, e uma arquitectura linear 
de planos de luz, Madalena Hipólito organiza uma encenação onde 
narrativas sincrónicas e diacrónicas se intersectam. Evocando o picto-
rialismo do sonho Freudiano, todo o ambiente é deslocado para uma 
surrealidade distorcida e poética, carregada de fragmentos simbólicos 
e reminiscientes que se interpolam entre nexo e absurdo. A temática 
do modelo, representada pelo artista que desenha um detalhe eleito do 
modelo que se desnuda na privacidade do atelier, sugere uma psicologia 
do fetiche permeando a intimidade entre ambos. Rompendo o espaço, 

num plano é projectada a própria encenação em curso, introduzindo 
um paradoxo temporal que sublinha um certo carácter distópico pela 
interferência da tecnologia.

O contrassenso é acentuado pela inscrição por Madalena Hipólito 
do questionamento do fazer artístico e do emprego de materiais 
e processos tradicionais e tecnológicos na sua própria pintura, 
indicando porventura um questionamento do seu próprio processo. 
Por outro lado, esta investigação suscita também uma ampliação do 
domínio da arte para fenómenos culturais contemporâneos generaliza-
dos tais como a simulação e o simulacro de Baudrillard, questionando 
a verdade, a existência, a representação e a percepção.  





Bárbara Faden 

Bárbara Faden nasceu em 1998 
em Lisboa, frequentou o curso 
de Representação Plástica do 
Espetáculo na Escola Artística 
António Arroio, de seguida começou 
a licenciatura em Pintura nas Belas 
Artes de Lisboa e fez também 
Erasmus na Accademia di belle 
arti di Napoli. Desde criança a 
criação artística é uma prioridade 
e um compromisso saudável. 
Atualmente destaca-se na pintura 
mas trabalha também com gravura, 
serigrafia, fotografia, cerâmica, 
instalação e cenografia, performance 
e desenho digital. Em 2015 realizou 
a cenografia da peça de teatro A Noite 

de Reis, com encenação de Cláudio 
Hochman, participou em algumas 
exposições coletivas, das quais 
se destacam a Casa da Dona Laura 

3 ª edição em 2017 e a Mostra 20 
em 2020. Em 2019 trabalhou 
em modelação na Viúva Lamego, 
Cerâmicas de Sintra e também no 
mesmo ano teve a sua primeira 
exposição individual de pintura, 
Ida, na Casa das Artes em Tavira.

João Motta Guedes 

João Motta Guedes, 1995.  
É Licenciado em Direito pela 
Universidade de Lisboa e pós 
graduado em Direito Internacional 
e Europeu pela Universidade NOVA 
de Lisboa. Foi aluno intercambista 
na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro e fez o curso de 
desenho e pintura e a residência 
artística da escola MArt, sendo 
também membro do projecto de 
investigação, Cosmopolitanism: 
Justice Democracy and Citizenship 
without borders. Participou em 
diversas conferências internacionais, 
entre as quais, Identity, Culture and 
Law (2019) e Humboldt-Kolleg: 
to grasp the whole world (2019), 
bem como nas exposições colectivas, 
Coexistência e Negociação, no Museu 
Condes de Castro Guimarães (2019), 
exposição Pop Up na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, e na exposição online 
The White Rabbit group exhibition. 
Frequenta actualmente o Mestrado 
de Pintura na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa.

Instagram: joao.mottaguedes

Madalena Hipólito

Iniciei os estudos artísticos em 2013, 
com 15 anos na Escola Artística 
António Arroio. Em 2016, após 
estudar design gráfico na António 
Arroio, optei por frequentar o Curso 
de Pintura, na Faculdade de Belas 
Artes de Lisboa, devido a um 
crescente interesse na realização 
de objetos artísticos. De momento 
encontro-me a frequentar o quarto 
ano da licenciatura, onde, para 
além da pintura, trabalho com 
cerâmica, técnicas de impressão, 
fotografia e desenho. Em 2018, 
participei no programa Erasmus 
+, onde estudei Fine Arts na 
Dublin School of Creative Arts, 
em Dublin. Em Outubro deste ano 
tive oportunidade de expor em 
Dublin nos Studios da Temple Bar 
Gallery, num projeto organizado 
pela faculdade que frequentava. 
Em Novembro de 2019 participei 
na exposição A Ilustração da Obra 

de Irene Lisboa , no contexto da 
disciplina de Ilustração da Faculdade 
de Belas Artes Lisboa, realizada 
no centro cultural do Morgado. 
Durante o período de Dezembro de 
2019 a Fevereiro de 2020 tive duas 
obras da minha autoria na Galeria 
Helder Alfaiate na Ericeira.  

Site: madalenahipolitooo.wixsite.
com/meusite  
Instagram: madalena_hipolito
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