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ao oferecer aos materiais do quotidiano a forma e escala diferente do seu sentido 
inicial, claes oldenburg celebrava o poder do objecto comum àquilo que a pop art 
entendia como a transfiguração do lugar-comum. nos anos 1960, claes iniciava um género 
de escultura pública invulgar – aquela a que o seu nome é usualmente associado: as 
obras grandes, desmedidas, fora da escala humana, feitas às vezes de materiais moles, 
de carácter fake. retiradas de estructuras reconhecidas do consumo, i.e. latas, comidas, 
electrodomésticos, utilitários, etc… as obra de claes conjugam  o fetichismo dos 
gadgtes e dos aparatos sócio-estéticos do sistema capitalista. desde a sua primeira obra 
fora da medida, o colossal monumental drawing, de 1965, o artista perseguia a lógica 
baudrillardiana de que o simulacro não é o que oculta a verdade. é a verdade que a 
oculta, que não há verdade e o que o simulacro é que é o verdadeiro na nossa sociedade. 
o artista passa a figurar das personalidades a que mais transcende ao quotidiano. 
juntamente como andy warhol, james rosenquist e roy lichtenstein, claes oldenburg 
tornam-se um dos mais profícuos artífices da pop art norteamericana. 

numa declaração bastante crítica, o artista responde aos críticos sobre o seu 
ideal de arte: “i am for an art that is political-erotical-mystical that does something 
other than on its ass in a museum… i am for an art that takes its form from the lines 
of life itself, that twists and extends and accumulates and spits and drips, and is 
heavy and coarse and blunt and sweet and stupid as life itself”. a sua resposta, ácida 
e crítica, põe-se em rota de colisão ao pensamento formalista alimentado pela estética 
moldada pelas ideias de clement greenberg. era a sua resposta à rosalind krauss, por 
esta tê-lo excluído do livro passages in modern sculpture (1977), pois como defensora do 
formalismo greenbergiano, krauss baniu por completo o artista, nem sequer citando-o 
naquele que é considerado a bíblia da escultura norte-americana. krauss incluiu artistas 
minimalistas e pós-minimalistas, apesar de condenar o teatral de muitas experiências 
de artistas daquela geração, mas excluiu por completo as obras de claes oldenburg na 
sua exegese. defendido por lucy lippard e recuperado pelos artistas posteriores a sua 
geração, a obra de claes oldenburg veio a interessar exactamente aos artistas oriundos 
da califórnia, como paul mccarthy e mike kelley, e alguns em nova york como robert 
gober, john baldessari e charles rey. não se entende mesmo a recusa a escultura mole 
por parte de rosalind krauss pois a autora inclui a obra de robert morris que, em certos 
aspectos, comungam dos mesmos materiais. 

mesmo um historiador de clássica formação como giulio carlo argan defende as 
acções transformadoras do artista. argan afirma que entre os expoentes da pop art 
dos estados unidos, “claes transforma o “objecto” de uso comum, o objecto do mass 
media, por meio de uma espécie de metamorfose; deste modo, não o apresenta como 
documento, como testemunho da civilização do consumo, mas realizando-o inicialmente 
em papelão, e depois em papier maché, em gesso pintado, dá inicio à assunção hiperbólica 
do próprio objecto, que assume proporções gigantescas, transformando-se numa versão 
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fantasmagórica, suave, sem ângulos, que toda a sua agressividade e parece querer se 
reconciliar, agora “termo” e “materno”, com o homem. e eis o interruptor macio de 1966, 
a máquina de escrever mole, o wc mole… …seguiam-se os objectos “duros” (dos alimentos 
aos cigarros, aos sorvetes de gesso, à pilha eléctrica, ao batom, à mesa de passar roupa), 
realizados numa escala gigantesca, que se propõem com novos “monumentos” aos novos 
heróis da civilização contemporânea, a serem colocados no centro de grandes praças, 
próximos aos arranha-céus de nossas cidades”. 

ao oferecer aos materiais do quotidiano a forma e escala diferente do seu sentido 
inicial, claes oldenburg celebrava o poder do objecto comum nas características que a 
pop art entendia a arte. nos anos 1960, claes iniciava um género de escultura pública com 
que é usualmente indentificado, as obras grandes, feitas de materiais moles, retiradas 
de formas e estruturas reconhecidas do consumo, desde latas de conservas, comidas, 
utilitários de coinhas, assessórios, etc.. desde a sua primeira proposta, o colossal 
monumental drawing, de 1965, oldenburg vem perseguindo a lógica baudrillardiana 
de que o simulacro não é o que oculta a verdade. é a verdade que a oculta que não há 
verdade e que o simulacro é verdadeiro. ao pensar na lógica assertiva é de que a arte 
contemporânea converteu-se numa arena de auto-fagocitação narrativa e semântica, 
mas também auto-irónica quando passa a citar o seu próprio passado, os costumes, 
e representação de si mesma como simulacro. o simulacro é a chave tanto para o 
entendimento da arte pop quanto pela obra de claes oldenburg. 

para arthur danto a pop arte é a verdadeira pós-modernidade da arte, onde 
jeff koons e matthew barney são os exemplares de artistas que melhor entenderam a 
questão do simulacro. sendo claes oldenburg e andy warhol os progenitores intelectuais 
destes. o genius loci em warhol, oldenburg, koons e barney aparecem nas apropriações 
do grand guignol que é a sociedade norte-americana: o desporto, o glamour, o cinema, 
o desperdício, o dinheiro, o sexo, a comida – estes formam a imagerie símbolo da 
americanização, ou daquilo que é veículado como tal. estes artistas lutam pelo lugar 
ideal usando o pastiche, a ironia, o camp, como reflexão. dissecado por susan sontag, o 
camp é o filho bastardo do kitsch europeu e, como tal, explica-se na obra destes artistas, 
pois neste contexto o simulacro é uma arma poderosa de valorização da cultura norte-
americana. 

foi, no entanto, walter benjamin que cedo alertou para os efeitos da sociedade 
de consumo. diz: “foi cedo – meados do século xix – que a cultura começou a opor-se 
a esse racionalismo dos objectivos. durante o período do simbolismo e da arte nova, a 
consciência do facto aflorou em artistas como oscar wilde que, num gesto provocatório, 
apelidaram a arte de desnecessária. mas, na sociedade burguesa – e, para falar verdade, 
não é só um fenómeno recente – as relações entre o últil e o inútil ocupa o lugar 
daquilo que o lucro já não conseguiria desvirtuar. muito do que é classificado como bem 
utilitário ultrapassa a imediata reprodução biológica da vida”. 

baralhar citações, apropriar-se do feito, modificá-lo e devolvê-lo sob o status do 
reconhecido, igual mas ainda sim diferente, parece ser a vontade de joão noutel. a obra 
voyeur, no ambito do giant, the voyeur project, é uma assimiliação da modus operandi 
de claes oldenburg. uma escultura em poliuretano e fibra de vidro, de profunda cor 
negra, em forma de binóculos, tal qual as peças de claes, exacerbam sua dimensão, 
impossibilitando o seu uso, uma espécie de maximização de um readymade re-modificado. 
“nesta estreita relação entre o simbolismo iconográfico da focalização, na procura da 
nitidez do que se pretende olhar e ver, reside a composição narrativa e a singularidade 
deste objecto perdido, em pleno estado de conservação, que ora vive num espaço público, 
de passagem ou num cenário privado, de encontro”, aponta o criador. a obra denuncia um 
gigante – será que ele virá? será que existe? como os personagens de pirandello a espera 
do gigante da montanha, porém nunca chegam. 

para o artista, voyeur é também uma obra síntese da linha de trabalho que 
vem seguindo nos últimos anos, com uma especial atenção e intenção de materializar 
tridimensionalmente a componente iconográfica do universo ou construção ficcional. na 
tentativa de aproximar públicos, provocando-os, colocam-se questões de focalização; ou 
seja, apresentam-se pistas de percepção do que no quotidiano cada um observa e constrói 
como sendo a (sua) realidade, a forma como a interpreta e aquilo que relativamente a ela 
se opta por olhar. nessa construção recolhem-se elementos de confronto entre distância 
versus proximidade;  acessório versus o essencial; presença versus ausência; importância 
versus superficialidade, através de mecanismos de acerto do que se observa, com a nitidez 
subjectiva pretendida, filtrando o que interessa, percepcionando o menos óbvio, vendo o 
que apesar de distante, se pode tornar perto”.

 também as suas pinturas guardam um voyeurismo tipicamente pop, como as de 
rosenquist, ou mais tardiamente as baldessari. não é só influência, é mesmo reverência. 
rosenquist trouxe para a pintura o flagrante delito do espreitar através de janelas, dos 
buracos, dos orifícios da arquitectura, dos espaços, como um viciado escópico – tomamos 
aqui emprestado o conceito lacaniano -; de baldessari, a materização destes espaços 
pela(s) cor(es) que encobrem e revelam novos espaços e narrativas na pintura. joão 
noutel faz essa referência com nítida consciência da apropriação e, elegantemente, 
entrega ao espectador, voyeur, que se arrisque neste mundo citacional, recombinando 
claes oldenburg, andy warhol, james rosenquist e john baldessari em seu projecto 
voyeuristico. 

rorimer, anne, new art in the 60th and 70th – redefing reality, london: thames & hudson, 2001 • 
krauss, rosalind, caminhos da escultura moderna; tradução: julio fischet, - são paulo: martins fontes, 
2001 • lippard, lucy, a pop art; são paulo: edusp, 1976 • argan, giulio carlo, arte moderna, tradução: 
denise bottmann e federico carotti; são paulo: companhia da letras, 1993 



porque nos auscultam de modo tão intenso e impossível de ignorar as figuras 
de joão noutel? o que faz com que, sem olhos, nos observem ainda, tão ou mais 
perscrutadoras do que se dotadas do elemento do olhar, que aqui se deixa apenas 
implícito?

passar por esta galeria de gente é fundamentalmente enfrentar personagens 
que, tão perto de serem passivas, e quem sabe até pacíficas, são na verdade gritantes, 
devolvendo ao espectador uma atitude crítica onde, de facto, pode espelhar-se a nossa 
própria consciência, entendida como individual ou colectiva.

desenganemo-nos no colorido pop e da sofisticação inegável das suas peças. a pop é 
profundamente crítica e , ainda que tão imediatamente aprazível, esta pop tem a força 
dos espelhos, posta diante de nós como se nós próprios fossemos buscados pelo que 
representam.

a primeira beleza, o tão apelativo resultado de cada trabalho, dá lugar imediato 
a uma problematização mais complexa, porque o espírito de noutel é problematizante, 
nunca decorativo, transpondo definitivamente a barreira necessária para que faça arte 
com imagens que mais comummente relacionaríamos com a ilustração, mormente para 
publicidade. a primeira beleza, dito de outra forma, é um isco encantatório que, sub-
repticiamente, e porque toda a verdadeira arte traz as suas autênticas perversões, nos 
atrai para a peça que, numa melhor leitura, completa-se com a submissão do espectador 
à sua natureza vigilante. poderíamos dizer que o rosto que se apagam imagem é o nosso, 
transferindo-se surpreendentemente para a peça nesse exacto trabalho dos espelhos, 
conferindo quem somos, avaliando de que modo nos posicionamos na vida, nas coisas tão 
quotidianas com que nos vamos abstraindo.

não nos voltamos a abstrair das imagens de noutel. sabemos que elas estão ali, 
açucaradas pelas cores, mas com o amargo dos nossos dias. estão ali acusando alguma 
solidão, um estranho abandono, mesmo a partir dessa vida construída de bem estar, feita 
de objectos sofisticados – e a sofisticação tem de ser sempre sublinhada na arte deste 
artista - , objectos, inclusive, onde a vigília, ou mesmo o diálogo, é um pressuposto, como 
o gira-discos, o telefone ou os binóculos.

é muito irónica a arte feita assim, com esta componente luxuosa dos materiais em 
redor de uma perspectiva da contemporaneidade que não nos gratifica, antes nos instiga 
a repensar as coisas, como se nos obrigasse a sair de um mundo de generalizações para 
nunca mais podermos generalizar. sim, poderiam ser imagens publicitárias, mas não são, 
pelo que temos que reequacionar o que sabemos sobre a publicidade e sobre a arte, 
sobre o que sabemos sobre a ilustração e a fotografia ou a pintura. só depois podemos 
chegar mais perto do que é o trabalho de joão noutel, um híbrido de tudo, diria, porque 
composto desse apelo inicial e do consequente golpe crítico, ou porque composto desse 
luxo e da consequente interrogação sobre o nosso modo de vida. um híbrido também 
porque, no que respeita aos materiais, opta por um misto de técnicas invulgares que o 
colocam orgulhosamente só no panorama artístico nacional.

é por tudo isto que se torna quase impossível ignorar o ar perscrutador, mesmo 
que cego, destas figuras. è por integrarem, ao mesmo tempo, o outro e nós mesmos, nesse 
vazio de identidade onde acabamos por caber, como espectadores e participantes, afinal, 
do nosso próprio mundo. o olhar omisso de cada rosto, é o nosso, ali colocado pela 
honesta aceitação da peça como válida representação de quem somos e do que fazemos.

valter hugo mãe de natureza vigilante, sobre as figuras de joão noutel



sob seus passos. o troço de passeio destruído. a derrocada de um prédio na sua mão. os 
suores de querer em frente às boîtes. a conversa com o miúdo. nunca antes ouvira timbre 
de gente. um rapaz pequeno, bola de cabedal em botas de borracha, a rematar o seu 
espanto: “és um gigante!” e ele mais admirado ainda: “sou? e tu criança!” uma máquina, 
sons de zinco, ensinara-lhe a língua e os usos da cidade. “criança escola. criança ranho. 
ranho secreção. pingo gripe. humanos.” o miúdo a ensaiar penalti: “mãe, mãe! olha um 
gigante!” e a mulher a sacudir os ombros: “não te volto a chamar para a mesa! anda 
lá, vá, aqui está um anão”. falariam ainda das madrugadas passadas ao relento. corpo 
estendido ao longo de estrada sem movimento. quilómetros de estranho a olhar estrelas. 
jamais imaginara o céu assim, brilhante na plenitude dos desejos. às vezes, contava-
as. uma, duas... dez. a sua marca no céu. círculos. para sempre lua-cheia. e gémea no 
firmamento.

mas os binóculos preferem calar. a verdade sobre si. odisseia de um gigante 
encarregue de desvendar os homens. de um gigante enleado na sina. de um gigante e 
de seus binóculos. esquecidos no chão de uma cidade. abandonados por ele, único com 
dimensão para os livrar de estátua ser. mas os impossíveis também acontecem. quem diria? 
como crer que a missão teria tão improvável fim? quem é ele? onde está agora? porquês 
em ideia de olhados. homens, mulheres, gente com marca. e curiosidade. que é isto? 
círculos perfeitos que nem lentes de binóculos. curiosidade de gigante. quem o enviou? 
alguém do universo, outro hemisfério. agora, pouco importa. os olhados calam, têm 
vergonha da marca. apenas o miúdo puxa o lenço. assoa-se e jura: “mãe, vi um gigante!”. 
ela finge não ouvir. adultos são estranhos, não crêem em fadas nem em gigantes. 

durante meses, quantos?, o gigante vagueou pela cidade. fusão deles. no mapa, 
novo nome: cidade das marcas. e a verdade escondida. o gigante. de tanto olhar, tragou 
o mundo. quanto mais das gentes observava, melhor se empenhava em cumprir a missão. 
ver para ser, tudo o resto a perder sentido. olhava, olhava e continuava a olhar. a 
humanidade nos binóculos. sem descanso, somente espanto. os passos das mulheres, 
saias à laia de clave de sol, aturdiam-no. os gestos dos homens, certeza de pontuação, 
sacudiam-no. ao longo de meses, olhou com crença. tanto que engoliu o que viu. tanto 
que deixou marca. círculos na exacta medida do seu ver. aos poucos, sem dar por tanto, o 
impossível. as marcas firmadas nos outros a fazerem-no. entrarem em si e comporem-no. 
comunhão num corpo. aos poucos, ele a deixar de ser ele. ele a ser as marcas. pedaços 
de gente. e ele a mirrar. ganhar olhos, nariz. cabelos para pentear e pés para calçar. 
estranhar-se. a nova realidade – mundo de homens – a reinventá-lo. ele como os outros. 
entranhar-se. pequeno, pequeno. as varandas lá alto, nem esquina para coçar a cabeça. 
sentir. primeiro, o frio. depois, a vontade de um beijo. e já nem força para erguer os 
binóculos. tentou levantá-los, uma e outra vez. desistiu. despediu-se. já não precisava 
deles. era homem. de repente, via mais. melhor. olhos de alma.

a história aqui. roupa, coisas, corpo, ideias. memória a ser. à vista e ninguém a ver. 
tão ela, forma de cor. na cidade inteira, homens e mulheres. mais mulheres. uma ruiva, 
outra morena. peito a chamar mãos, lábios a pedirem língua. alheios. aquela loura. 
e ele. ou rasto dele. ele a querer vê-las – mulheres - entende-se que as teve. à sua 
maneira. imaginação, mestra a desapertar roupa íntima. colcheias a saltarem, elásticos a 
tombarem. mulheres sob seus olhos. têm a marca. ele viu-as. marca. ele viu-as – longe, 
perto? - entendê-las é outro mundo. porquê ele? talvez ela. e se ele for ela? o sexo não 
vem no olhar. que olhar? talvez nem olhos. quem lhe conheceu as pálpebras? ninguém. 
talvez retina em lugar de nariz. e a cor, teria tom?, aposto que verde. era grande, lá isso 
era. a mãe bem lhe dizia, devia repetir em hora de má nota na pauta: “ai rapaz, ao menos 
tens pés para guarda-nocturno”. dormir hasteado. disparate. 

chamar-lhe-emos gigante. ele. ou ela. fiquemo-nos por ele. baptismo a rimar com 
carne. era grande, imenso, cabeça a roçar terceiro andar de prédio. se tivesse cabelo 
(seria careca?, julgo que não), melenas a tombar à beatle, andaria em desalinho, caracóis 
emaranhados em esquinas de varandas. (gostava de olhar as modas no estendal.) falta 
saber se gordo se magro. não há retrato, coisa alguma, nem pegada nem roupa esquecida. 
mentira: há uma coisa. de mirar, olhar de longe e enxergar perto. para ver melhor. (no 
fim comer?) não, isso é de lobo mau. a sua manha é outra. boa e papas de milho. não olha 
a capuchinhos vermelhos, só homens só mulheres. coisas também. não deixou pegada, 
apenas vestígio de rasto. a vaguear que nem nuvem. mais carregada, mais suave. de uma 
palete ou de outra. um sinal de si, largado no momento último. binóculos imensos, 
tamanho de rosto sem fim. rugas além equador. pesados, somente grua ou gigante para 
os erguer. caídos.

o gigante. ninguém sabe quem ele é. todos juram nunca o ter visto. gigante não 
é assunto, é silêncio. binóculos largados. tinha fome de conhecer, desvendar a cidade 
dos homens – mulheres a viverem nela – isso é certo. os olhos não fazem cerimónia, 
banqueteiam-se. era um estranho. não por ser enorme, antes forasteiro. nem da cidade 
nem do país. adivinho que nem do mundo. queria descobrir o que escapava à sua essência. 
(faltava-lhe saber que a natureza é filha da circunstância.) gente, almas numa cidade. e 
ele, teria alma? tinha binóculos. ânsia de saber. olhou tanto, com tanta força, tamanha 
incredulidade, que deixou marca. círculos – de perfeição, de alvo? – carecem respostas. 
marcas redondas que nem peça de caminhar em tabuleiro de damas. e elas, as mulheres, 
a desfilarem à sua frente. sentir-se-ia atraído? paixão a refogar artérias. quem sabe. (oh, 
mania de urdir romance...) elas estão marcadas. têm a sua marca. mas os homens também. 
na cidade inteira, a marca do gigante. rasto do tempo, ampulheta sem descanso, páginas 
de calendário a girarem. época em que por ali cirandou. escondido, ao longe, a ver. ofício 
de espiar. o mundo nos seus binóculos.

tivessem eles voz e contariam os dias de seu dono. quantas vezes partiu a cabeça 
nas varandas. o galo feito num poste de electricidade. as noites em que a terra tremeu 
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“giant-the voyeur project” insere-se na linha de trabalho que tenho seguido nos 
últimos anos, com uma especial atenção e intenção de materializar tridimensionalmente a 
componente iconográfica do universo ou construção ficcional que crio através da pintura.

na tentativa de aproximar públicos, provocando-os, colocam-se questões de 
focalização; ou seja, apresentam-se pistas de percepção do que no quotidiano cada um 
observa e constrói como sendo a (sua) realidade, a forma como a interpreta e aquilo que 
relativamente a ela opta por olhar.

nesta construção recolhem-se elementos de confronto entre distância versus 
proximidade; acessório versus essencial; presença versus ausência; importância versus 
superficialidade, através de mecanismos de acerto do que se observa, com a nitidez 
subjectiva pretendida, filtrando o que interessa, percepcionando o menos óbvio, vendo o 
que apesar de distante, se pode tornar perto. 

cada obra procura expôr um ritmo único e autónomo, quer pelas opções de 
plasticidade seleccionadas, como pelo conteúdo e narrativa associadas, tentando na 
linearidade do desenho, explorar linguagens e limites possíveis para a força gráfica da 
pintura. 

joão noutel março 2008
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voyeur #2
2008

técnica mista s/ mdf
120cm de diâmetro



mira
2008

técnica mista s/ mdf
100x120cm



indiscretion #2
2007

técnica mista s/ mdf
100x140cm



exclusive membership scheme
2009

técnica mista s/ mdf
140x100cm



portrait-moment#2
2008

técnica mista s/ mdf
140x100cm



invisible soul
2008

técnica mista s/ mdf
90x60cm



jet-leg #4
2008

técnica mista s/ mdf
90x60cm



news
2008

técnica mista s/ mdf
140x100cm



finally i found you
2007

técnica mista sobre mdf
220x135cm



royal club of the incontinência verbal
2007

pintura impressa em papel fotográfico
100x140cm



i’m not confused
2007

pintura impressa em caixa de luz
70x70cm



untruth
2007

técnica mista s/ mdf e tela
80x100cm



i love you
2008

pintura impressa em papel fotográfico
60x80cm



beggining
2008

técnica mista s/ mdf
160x160cm



drama
2008

técnica mista s/ mdf
130x180cm



the visit
2008

técnica mista s/ mdf
130x180cm



post
2008

técnica mista s/ mdf
140x140cm



call me velerie
2009

técnica mista s/ mdf
140x140cm





página anterior: 

aphrodisier
2008

técnica mista s/ mdf
100x200cm

nesta página: 

little goal
2009

técnica mista s/ mdf

140x200cm



times of power
2008

técnica mista s/ mdf
130x200cm



le voyeur
2009

técnica mista s/ mdf
90x170cm





página anterior: 

la tranquilité du coeur
2009

técnica mista s/ mdf
70x190cm

nesta página: 

my unconditional challenge is you
2009

técnica mista s/ mdf
90x170cm





página anterior: 

 stranger 
 2009 

 técnica mista s/ mdf 
 80x170cm 

nesta página: 

stress
2008

técnica mista s/ mdf
160x200cm





página anterior: 

you are my island
2008

técnica mista s/ mdf
60 x 210cm

nesta página: 

progress #3
2008

técnica mista s/ mdf
130x180cm



untitled
2008

técnica mista s/ mdf
90x60cm



garrafa VOYEUR 18l + joão noutel rótulo  VOYEUR 18l, niepoort, douro, tinto



joão noutel (porto, portugal, 1971)

 vive e trabalha no porto.
 licenciado em direito e com uma pós-graduação em desenho e técnicas de impressão 
pela faculdade de belas artes da universidade do porto, tem desenvolvido nos últimos 
anos trabalhos em diferentes suportes (papel, tecido, mdf, tapete sintético, papel 
fotográfico, caixas de luz, etc). 
 foi autor e responsável criativo de várias publicações temáticas, estando a sua 
obra ligada à imagem de vinhos premium (pelada, qta da pellada/ dão; carrocel, qta da 
pellada/ dão; conceito/ douro; contraste/ douro; bastardo/douro; voyeur, niepoort/ 
douro). coordenou e ilustrou o projecto douro - the new generation, apresentado na 
fundação de serralves e na feira do livro de frankfurt 2005.
 actualmente o museu de serralves tem disponível duas edições limitadas exclusivas 
da série the invisible soul; 
 integra a lista de artistas do projecto anamnese, plataforma digital sobre arte 
contemporânea em portugal no contexto internacional.

atelier de joão noutel, pormenor



exposições individuais (selecção)
2009 voyeur, travessa da ermida, lisboa
2008 yellow dream, galeria nuno sacramento, aveiro
 giant the voyeur project, fil, lisboa
 giant the voyeur project, estação de metro da casa da música
 giant the voyeur project, estação de metro da trindade
 giant the voyeur project, aeroporto francisco sá carneiro
 giant the voyeur project, the oporto show 2008, design e arquitectura
 mostra music box para espaço megacarlton, porto 
2006 the invisible soul, galeria aviz 
 taste me, palácio da bolsa do porto
 mostra jump, saltos internacionais vimeiro/ banco espírito santo 
2005 prova-cega, galeria graça brandão, espaço2
2004 ruralidade 2, galeria craesbeck 
 crua –ruralidade, galeria belo belo, braga
 avulsos cenários, galeria 9arte, lisboa
2003 sem título, centro unesco do porto
2002 nas tripas, casa das artes porto

exposições colectivas (selecção)
2009  a arte não se mede aos palmos, galeria nuno sacramento
2008  arte lisboa 2008, feira de arte contemporânea, fil, lisboa 
         portugal brands, london design festival (uk) 
         i bienal internacional de artes plásticas de montijo – ix prémio vespeira 2008
         colectiva de verão, galeria nuno sacramento, aveiro
         sua majestade, o rei, museu da bairrada
2007 on the other hand, sombra clara, museu dos biscainhos, braga
2006 amor, galeria aviz
 abstracto/ figurativo, galeria aviz
2004 iii prémio artes plásticas baviera séc. xxi
2003 xii bienal internacional de arte de vila nova de cerveira
 leilão jovens pintores, palácio correio velho, lisboa
 arte +, galeria 9arte, lisboa
 revisões, galeria belo belo, braga
2002 gesto, galeria teatro campo alegre

biografia

locais de exposição:
 the oporto show design & arquitecture ‘08, alfândega do porto

 aeroporto francisco sá carneiro

 metro do porto, estação da trindade

 metro do porto, estação da casa da música

 galeria nuno sacramento

 fil - feira internacional de lisboa

 travessa da ermida, lisboa
 casino de lisboa
 reitoria da universidade de aveiro

representações
 colecção travessa da ermida
 museu da bairrada
 grupo megacarlton
 museu do vinho do porto
 metro do porto
 niepoort vinhos
 fundação engº antónio de almeida
 cafés de cabo verde
 anje

prémios
 2º prémio de pintura sua majestade, o rei - museu bairrada/ galeria nuno sacramento 
 arte contemporânea



curador
 paulo reis

coordenação
 fábia fernandes

produzido por  
 ermida nossa senhora da conceição

patrocinado por  
 <…>

textos
 paulo reis, valter hugo mãe, ana sofia fonseca e joão noutel

agradecimentos
 ana - aeroportos de portugal, ana sofia fonseca, amadeu coelho, carlos cezanne, 
 dirk niepoort, diogo themudo, eduardo fernandes, galeria nuno sacramento, ivânia gallo, 
 jorge morgado, josé ricardo gonçalves, josé sacramento e mariana pereira

ficha técnica 

 design
 -nada- (www.designbynada.com)
 impressão e acabamentos
 louresgráfica
 papel
 munken print branco
 tipos de letra
 porchez anisette 

 ermida nossa senhora da conceição
 travessa do marta pinto, 21
 1300-390 lisboa
 telf: 00351 213 637 700 
 mail: ermida@ermidabelem.com
 site: www.ermidabelem.com




