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bilhetes

Geral: 5 Euros.

Reduzido: 3 Euros.

Público com menos de 18 e mais de 65 anos de 

idade; membros da Sociedade Nacional de Belas 

Artes.

Para ingressos a preço reduzido será necessária a 

apresentação de identificação pessoal.

Para aquisição de bilhetes e marcação de horário, 

utilizar a Bilheteira Digital www.ticketline.sapo.pt 

ou 

INFORMAÇÃO/RESERVAS: 

ligue 18 20 (24 horas).

horário de abertura ao público

Quarta-feira, 14 de out., das 12:00 h às 21:00 h.

Quinta-feira, 15 de out., das 12:00 h às 21:00 h. 

Sexta-feira, 16 de out., das 12:00 h às 21:00 h. 

Sábado, 17 de out., das 12:00 h às 21:00 h. 

Domingo, 18 de out., das 11:00 h às 19:00 h. 



apoios à divulgação

prémios

patrocinadores institucionais

mecenas

apoios

hospitalidade
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Bem Vindo(a)

É com muito prazer que damos as boas vindas à Feira de Arte Contempo- 
rânea Especializada em Desenho, Drawing Room Lisboa, que celebra a 
sua terceira edição de 14 a 18 de Outubro, na Sociedade Nacional de Belas 
Artes. 

Depois de duas edições de sucesso em Lisboa, a Drawing Room Lisboa 
adapta a sua edição deste ano a uma versão de Feira presencial onde serão 
apresentadas e comercializadas obras das galerias e artistas nacionais, e 
uma versão on-line onde se juntam as galerias internacionais, contribuindo 
desta forma para a reactivação do mercado da arte contemporânea do 
desenho e fomentar novas oportunidades de negócio. Seguindo todas as 
normas da DGS, a Feira terá lugar de 14 a 18 de outubro, na Sociedade 
Nacional de Belas Artes.

O destaque deste ano recairá sobre o desenho contemporâneo Português, 
privilegiando no espaço físico da feira as galerias e artistas nacionais, 
bem como algumas galerias espanholas pela presença da Feira congénere 
Drawing Room Madrid. As Galerias Internacionais terão espaço 
num complemento on-line da Feira onde os coleccionadores de arte 
contemporânea vão poder explorar a selecção de obras que cada galeria 
participante preparou para este projecto digital. Também a programação 
paralela decorrerá maioritariamente em formato digital e live.

A Drawing Room 2020 dará igualmente espaço e voz a artistas sem galeria, 
numa curadoria convidada pela Feira, numa mostra colectiva também 
disponível para venda, contribuindo para o reconhecimento cultural 
e comercial do trabalho criativo de uma geração de artistas. Manter-
se-á ainda o habitual espaço editorial com uma versão digital para os 
lançamentos de edições e múltiplos.

Empenhada em promover o desenho e os artistas, a Drawing Room é 
uma plataforma pioneira na valorização e comercialização do desenho. 
Coleccionadores, profissionais e amantes da arte são convidados a 
conhecer e descobrir o panorama artístico contemporâneo – incluindo 
uma nova geração de artistas que se apropriou do desenho como meio 
privilegiado e que encontra a inegável devoção pelo desenho dos grandes 
mestres.

Mónica Álvarez Careaga
Directora Drawing Room (Madrid – Lisboa – Buenos Aires) 
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balcony gallery
lisboa

galeria silvestre 
madrid

galeria siboney  
santander

galeria são mamede 
lisboa

carlos carvalho 
lisboa

3+1 arte contemporânea 
lisboa

fonseca macedo
ponta delgada

galeria 111  
lisboa

arte periférica  
lisboa

trema
lisboa

galeria bruno múrias
lisboa

galeria filomena soares
lisboa

galeria das salgadeiras
lisboa

pitt studio
worcester & espanha

galeria monumental
lisboa

galeria belo-galsterer   
lisboa

uma lulik   
lisboa

módulo
lisboa

trinta
santiago de compostela

kubikgallery  
porto
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projectos

art dispersion
Santos e Rodrigo Mabunda (Mozambique, 1982 e 1985)

exhibit lab 
Guillermo de Foucault (Espanha, 1996) 

galerías programa geral



www.drawingroom.pt

IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 92 577 29 29 7

Alexandre Conefrey

Ana Romãozinho

António Olaio

Bruno Cidra

Carla Cabanas

Carlos Barão

Catarina Patrício

Cesc Abad

Diogo Bolota

Evandro Soares

Fernando Martín Godoy

Fernão Cruz 

Flávia Vieira

Francisco Mendes

Helena Almeida

Irene González

Isabel Madureira Andrade

Isabel Simões 

John Robinson

Jorge Queiroz

José Loureiro

Klaus Mosettig

Mafalda Marques Correia

Manuel San-Payo

Maria Ana Vasco Costa

Maria Condado

Marlene Stamm

Marta Barrenechea

Martinho Costa

Mimi Tavares

Mónica de Miranda

Nettie Burnett

Nicoleta Sandulescu

Nuno Gil

Nuno Sousa Vieira

Paula Rego

Paulo Brighenti

Paulo Damião

Paulo Lisboa

Pedro Barateiro

Pedro Calapez

Pedro Tudela

Pedro Vaz

Renzo Marasca

Rita Ferreira

Rita Gaspar Vieira

Rosana Ricalde

Rui Calçada Bastos

Rui Horta Pereira

Rui Matos

Rui Miguel Leitão Ferreira

Rui Soares Costa

Sara Bichão

Sara Mealha

Sebastião Castelo Lopes

Sérgio Fernandes

Sérgio Mora

Susana Chasse

Tony Squance

Vasco Barata

Vera Mota

Vicente Blanco

artistas a-z programa gral 
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1. balcony gallery
lisboa, portugal
Fernão Cruz (Portugal, 1995)
Sara Mealha (Portugal, 1995)

2. galeria silvestre 
madrid, espanha
Martinho Costa (Portugal, 1977)
Marta Barrenechea (Espanha, 1964)
Vicente Blanco (Espanha, 1974)
Irene González (Espanha, 1988)

3. galeria siboney  
santander, espanha
Fernando Martín Godoy (Espanha, 1975)
Sergio Mora (Espanha, 1975)

4. galeria são mamede 
lisboa, portugal
Catarina Patrício (Portugal, 1980)
Nettie Burnett (Reino Unido) 
Susana Chasse (Portugal, 1972)

5. carlos carvalho - arte contemporânea 
lisboa, portugal
Maria Condado (Portugal, 1981)
Carla Cabanas (Portugal, 1979)
Mónica de Miranda (Portugal, 1976)

6. 3+1 arte contemporânea 
lisboa, portugal
Rita Ferreira (Portugal, 1991)
Rosana Ricalde (Brasil, 1971)
Nuno Sousa Vieira (Portugal, 1971)

7. fonseca macedo - arte contemporânea 
ponta delgada, açores, portugal
Vasco Barata (Portugal, 1974)
Maria Ana Vasco Costa (Portugal, 1981)
José Loureiro (Portugal, 1961)
Isabel Madureira Andrade (Portugal, 1991)

8. galeria 111  
lisboa, portugal
Alexandre Conefrey (Portugal, 1961)
Rui Miguel Leitão Ferreira (Portugal, 1977)
Paula Rego (Portugal, 1935)

9. arte periférica – galeria de arte 
lisboa, portugal
Nicoleta Sandulescu (Moldávia, 1974)
Paulo Damião (Portugal, 1975)

10. trema - arte contemporânea
lisboa, portugal
Carlos Barão (Portugal, 1964)
Evandro Soares (Brasil, 1975)
Marlene Stamm (Brasil, 1961)

11. galeria bruno múrias
lisboa, portugal
Jorge Queiroz (Portugal, 1966)
Vera Mota (Portugal, 1982)
Bruno Cidra (Portugal, 1982)
Rui Calçada Bastos (Portugal, 1971) 
Isabel Simões (Portugal, 1981)

12. galeria filomena soares
lisboa, portugal
Helena Almeida (Portugal, 1934 - 2018)
Sara Bichão (Portugal, 1986)
Pedro Barateiro (Portugal, 1979)
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13. galeria das salgadeiras
lisboa, portugal
Rui Horta Pereira (Portugal, 1975)
Rui Soares Costa (Portugal, 1981)

14. pitt studio
worcester, reino unido
John Robinson (Reino Unido, 1981)
Tony Squance (Reino Unido, 1969)

15. galeria monumental
lisboa, portugal
Mimi Tavares (Portugal, 1986) 
Manuel San-Payo (Portugal, 1958)
Rui Matos (Portugal, 1959)
Sebastião Castelo Lopes (Portugal, 1994)

16. galeria belo-galsterer   
lisboa, portugal
Pedro Calapez (Portugal, 1953)
Paulo Brighenti (Portugal, 1968)
Renzo Marasca (Italia, 1977)
Rita Gaspar Vieira (Portugal, 1976)

17. uma lulik   
lisboa, portugal
Paulo Lisboa (Lisboa, 1977)
Klaus Mosettig (Áustria, 1975)
Diogo Bolota (Portugal, 1988)

18. módulo - centro difusor de arte  
lisboa, portugal
Ana Romãozinho (Portugal, 1996)
Mafalda Marques Correia (Portugal, 1980)
Nuno Gil (Portugal, 1983)

19. trinta arte contemporánea
santiago de compostela, espanha
Francisco Mendes (Portugal, 1979)
Cesc Abad (Espanha, 1979)

20. kubikgallery  
porto, portugal
Pedro Vaz (Moçambique, 1977)
Pedro Tudela (Portugal, 1962)
Sérgio Fernandes (Portugal, 1985)
António Olaio (Angola, 1963)
Flávia Vieira (Portugal, 1983)

1º andar snba

espaço editorial 
Directora: Filipa Valladares

Meel Press. Lisboa 

Sistema solar / Documenta. Lisboa 

STET – livros & fotografias. Lisboa 

Tinta nos Nervos. Lisboa

Espaço Viarco 

Terraço Musa Bar

projectos

p1. art dispersion
Santos e Rodrigo Mabunda (Mozambique, 1982 e 1985)

p2. exhibit lab 
Guillermo de Foucault (Espanha, 1996) 





A Drawing Room Lisboa ganha um novo recurso e valência que se vem juntar 
às ferramentas já existentes no âmbito da feira, a plataforma STORE. A primeira 
iniciativa deste género especializada em desenho contemporâneo. 
 
STORE está concebida para reforçar a presença online dos artistas representados 
pelas galerias do Programa Geral e por uma selecção de Galerias Internacionais 
que devido ao contexto que atravessamos não marcarão presença física na edição 
de Lisboa. As galerias internacionais foram seleccionadas através de um Open Call 
com os mesmos, e habitualmente exigentes, critérios que a Drawing Room aplica 
à selecção dos seus expositores. 

ANNA MARRA

Roma

AURA GALERIA

São Paulo

D406

Modena

GACHI PRIETO

Buenos Aires

GRANADA GALLERY

Buenos Aires

JOSÉ AMAR

Medellín

LA CARBONERÍA

Huesca

MAGAZZENO ART GALLERY

Ravenna

MAURITS VAN DE LAAR

Haia

 

MIRANDA BOSCH

Buenos Aires 

ODA OFICINAS DE ARTE

Buenos Aires

OTTO GALERÍA

Buenos Aires

PABELLÓN 4

Buenos Aires

PUXAGALLERY

Madrid

QUIMERA

Buenos Aires

RV CULTURA E ARTE

Salvador

SHAZAR GALLERY

Nápoles

VANE

Newcastle upon Tyne 

programa online 



www.drawingroom.pt

12 IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 92 577 29 29

alexandre conefrey
Lisboa, Portugal, 1961

GALERIA 111

Alexandre Conefrey apresenta desenhos 
a grafite de uma nova série em que abor-
da a temática de barcos e a sua relação 
com as águas, turbulentas ou não, num 
jogo permanente com o observador.

ana romãozinho
Lisboa, Portugal, 1996

MODULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE

Se fosse uma letra, traria consigo um som.
Se fosse uma frase, não faria sentido,
Se fosse um jogo, alguém teria quebrado 
a regra,
Mas, sendo um desenho, fico apenas com 
a forma.
Escrevo com imagens: algo do qual não 
vou subtrair significado, senão quando 
decidir completar o seu sentido.
Onde a abertura da expressão gráfica se 
projeta no suporte, as linhas descrevem 
formas que não serão suficientes para li-
gar um signo a um referente, tal como a 
linguagem nos costuma servir.
O projeto promove um jogo com aquilo 
que é essencial à linguagem e à sua es-
trutura, assim como à escrita e ao seu ine-
rente desenho, num gesto que vai cum-
prindo uma cacofonia caligráfica capaz de 
compor e assinalar mais uma atribuição 
da escrita e do jogo – a sua formulação e 
expressão visual.
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antónio olaio 
Sá da Bandeira, Angola, 1963

KUBIK GALLERY

A nova série de desenhos de António Olaio 
God’s Planet é um exemplo da forma como 
o artista explora as possibilidades plásti-
cas dos jogos formais e/ou conceptuais em 
arte. Num fluxo entre forma e conceito, 
estes desenhos traduzem formas e espa-
ços que nascem do desenho, que serão 
como se apresentam mas, sobretudo, são 
formas, espaços, territórios em trânsito. 
Nestes desenhos que se apresentam como 
se fossem ficção, o Planeta de Deus será 
o lugar para onde Deus se retira tempora-
riamente abandonando tudo o resto, inclu-
sivamente, abandonando-nos. Ao mesmo 
tempo aqui se exerce uma Génesis per-
manente, como a que o artista procura nos 
jogos internos das suas canções, das telas 
que pinta, dos seus vídeos, e da relação 
entre tudo isto.

carla cabanas
Lisboa, Portugal, 1979

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

O trabalho de Carla Cabanas é permeado 
por indagações sobre o modo como cons-
truímos a nossa própria identidade; como 
é que as experiências, mesmo as mais 
prosaicas, se inscrevem na trama da nos-
sa existência ou como é que a memória 
consolida as nossas narrativas pessoais. 
A artista têm apresentado amplamente o 
seu trabalho no contexto nacional e tam-
bém internacional em Espanha, Brasil, 
Argentina, São Tomé e Príncipe e China. 
O seu trabalho está presente em diversas 
coleções públicas e privadas incluindo a 
da PS Collection (Stanislas y Leticia Ponia-
towski), National Gallery of Art, Washin-
gton, EUA, Novo Banco Photo, Lisboa, 
Coleção P.L.M.J.Lisbon, Coleção Fernan-
do Ribeiro, Abrantes, Coleção José Car-
los Santana Pinto, Lisboa, Coleção Marín 
Gaspar, Alvito, Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, Lisboa, Coleção 
Banque Privée Edmond de Rothschild Eu-
rope, Lisboa, Coleção KELLS, Santander.
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carlos barão 
Lisboa, 1964

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

O projeto apresentado por Carlos Barão, 
na candidatura à Drawing Room, baseia-
-se no desenho, em bloco de papel, rea-
lizado no quotidiano do artista em forma 
de diário. O autor exprime de forma livre, 
intuitiva e em registo esquemático os 
pensamentos e imagens que o momento 
lhe sugere.
O espaço é a mesa do Café o tempo a ma-
nhã. Metodicamente cria pequenos dese-
nhos cromáticos, autónomos executados 
em técnica mista sobre papel, que mais 
tarde desmonta, junta, recorta e cola so-
bre tela ou cartão. E assim, num jogo de 
continuidades, as obras surgem, apoiadas 
umas nas outras, revelando o pensamento 
de quem as produz. Mas não só, já que 
cada quadro é, também e assumidamen-
te, um convite para que o observador se 
envolva na identificação das formas e dos 
conteúdos que são o reflexo da sua pró-
pria vida interior.

catarina patrício
Portugal, 1980

GALERIA SÃO MAMEDE

Trabalha em desenho o espaço de ten-
são que se abre pelo corte e montagem 
de imagens e texto – são recorrentes as 
citações ao cinema, na justaposição de 
frames de diferentes filmes de culto -, 
reconfigurando novas sequências pela 
técnica do cut-up, inspirada nos procedi-
mentos dadaístas. Desenvolve a sua ativi-
dade entre a prática artística, o ensino e a 
investigação em cultura contemporânea. 
É doutorada em Ciências da Comunica-
ção e mestre em antropologia pela FCSH 
Universidade Nova de Lisboa (2014), com 
especialização em pós-doutoramento 
(2020). Licenciou-se em pintura pela Fa-
culdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa em 2003.
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cesc abad 
Barcelona, Espanha, 1973

TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA

evandro soares  
Novo Mundo, Bahía, Brasil, 1975 

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

Evandro Soares é um artista guiado por sa-
ber intuitivo que se faz pela vivência na cons-
trução do espaço e na elaboração da forma. 
O espaço arquitetónico da sua obra é cons-
truído pela fina linha de metal pintado de 
preto que se projeta do suporte, e se pro-
longa por meio de outra linha da mesma 
espessura desenhada a nanquim sobre a su-
perfície; a forma fixada perpendicularmente 
ao suporte ao receber a luz lança sua som-
bras sobre a alvura do fundo, provocando o 
embaralhamento das perspetivas e agindo 
como multiplicadora da visão.
Trata-se de um desenho que se aliena da 
tradição, com mancha gráfica mínima e 
subtil, com corpo próprio avançando no 
espaço tridimensional e expandindo-se no 
espaço bidimensional, ora como matéria 
ora como sombra. Desenho sem lugar fixo 
tal como as escadas suspensas que acessão 
a cómodos disfuncionais e que ligam o alto 
ao baixo e vice-versa, tal como cubos que 
confinam espaços disfuncionais de habitar 
e de falar, formas que se repetem, se ligam 
e travam conversações entre si, levando o 
espectador a percorrer a obra com o movi-
mento silencioso do olhar que se surpreen-
de com o engenho da ilusão».

“Minha relação com a arte pode ser resumida 
no ato da descoberta. Talvez seja por isso que 
eu pinto, para a surpresa da novidade.
Ao longo dos meus anos de experimentação, 
desenvolvi um interesse especial pelo homem 
e sua relação e efeito sobre a natureza. Depois 
de anos estudando os grandes mestres da 
pintura, encontrei minha ferramenta técnica 
na pincelada pós-impressionista e o enredo 
no simbolismo. Essa mistura leva a um traba-
lho figurativo e conceitual, como resultado de 
uma tarefa introspectiva do ponto de vista da 
natureza, mas que sugere muitas perguntas ao 
espectador.
Minhas obras de arte permitem que as pes-
soas observem o cenário de maneira diferen-
te, como se alguém pudesse aproximar um 
pedaço de floresta, apenas deslizando o dedo 
na tela, para descobrir algumas vezes uma 
palavra animal verdadeira, algumas vezes um 
mundo onírico e outros um distópico.
Como mencionei no começo, por que não vi-
ver eternamente em um instante surpresa? De 
que maneira o desconhecido para o novo? Ma-
ravilhado? É esse prazer, que às vezes pode ser 
ilusório, breve ou até sustentado, a razão pela 
qual a arte esteve comigo a vida toda, apesar 
das circunstâncias difíceis “.
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fernão cruz  
Lisboa, Portugal, 1995

BALCONY GALLERY

Licenciado em Pintura pela FBAUL, viveu, 
estudou e trabalhou em Barcelona entre 
2016 e 2017 na Universitat de Barcelona. 
Explora diferentes meios e produção artís-
tica como a pintura, desenho, escultura ou 
instalação. Em 2017 fez uma residência ar-
tística no BananaJam Art Space em Shen-
zhen, China. Vencedor do prémio nacional 
Arte Jovem 2017 pelo Carpe Diem Arte e 
Pesquisa e a Fundação Millenium Bcp. 
Expõe com regularidade desde 2015, desta-
cando-se as exposições: Long Story Short, 
2018 Lisboa; A Segunda Estrela À Direita/
The Second Star To The Right, 2018 Lis-
boa; we are the ones vol. 1, Carlsberg Byens 
Galleri & Kunstsalon, 2017 Copenhaga; 
Quatro Elementos, Galeria Municipal do 
Porto, 2017 Porto; A Dispensa, Pavilhão 31, 
2017 Lisboa; Panorama, Le Consulat, 2017 
Lisboa; Prémio Paula Rego, Casa das Histó-
rias Paula Rego, 2016 Cascais. 
Em 2018 com colaboração de Rui da Paz 
lançou o livro de autor “Stretching can be 
easy”: uma edição de autor, composto por 
um aglomerado de imagens recolhidas 
pelo artista bem como uma apresentação 
de projectos e trabalhos dos últimos dois 
anos. 

fernando martín godoy 
Saragoça, Espanha, 1975

GALERÍA SIBONEY

Fernando Martín Godoy vive e trabalha 
em Londres. Na sua obra as lacunas de 
informação ou o que acontece em áreas 
escuras passa a ser o centro da cena. Jo-
gos geométricos, sutileza e síntese são ele-
mentos essenciais no seu universo visual.
As obras da sua série Findings (Hallazgos) 
representam uma série de encontros for-
tuitos com objetos no seu caminho/per-
curso diário que revelam a presença mis-
teriosa de formas geométricas simples em 
lugares inesperados.
O seu trabalho já foi visto em várias gale-
rias de arte e espaços institucionais como 
o CAB em Burgos, o SCAN Project Room 
em Londres, o Guerrero Centre em Grana-
da ou a Fondation Suisse em Paris. As suas 
obras estão presentes num largo número 
de coleções institucionais espanholas e 
em coleções particulares na Espanha, Rei-
no Unido, França, Alemanha, Itália, Suíça, 
Japão, Hong Kong ou Estados Unidos.
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flávia vieira 
Braga, Portugal, 1983

KUBIK GALLERY

francisco mendes 
Coimbra, Portugal, 1984. 

TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA

O artista autodidata Francisco Mendes Mo-
reira vive e trabalha em Lisboa. Nos últimos 
anos, Moreira ganhou muitos seguidores 
tanto online quanto em exposições inter-
nacionais na América do Norte, Europa e 
Austrália.
Inicialmente, a prática de Moreiras é uma 
maneira de resolver problemas que se ba-
seiam em um processo de trabalho intuitivo, 
que pode ser desencadeado pela cultura con-
temporânea, endossando aspectos psicológi-
cos e políticos. Suas séries são feitas predo-
minantemente com pastéis de óleo, pintados 
em embalagens de papelão encontradas e 
coladas. Alternando entre realismo e abs-
trato, as imagens de Moreira colocam essas 
questões eternas; de onde viemos, o que veio 
antes de nós e quem mais está lá fora?
Os diferentes meios e superfícies, o número 
de temas e até a escala são todos circuns-
tanciais, no sentido de que é a sua vida 
cotidiana que determina os processos do 
estúdio. O ato de análise tem pouco espaço 
no processo criativo específico, mas, obser-
vando as obras do artista, pode-se concluir 
que a prática de Moreiras é um comentário 
e encenação contínuos de eventos relacio-
nados à condição humana.

Flávia Vieira trabalha principalmente com 
tecelagem, escultura em cerâmica e com 
fotografia. O seu trabalho combina a ideia 
do objeto final com os processos de cria-
ção e também enfatiza as fronteiras entre 
o artístico e o artesanato, o erudito e o 
popular. 
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irene gonzález 
Málaga, Espanha, 1988

GALERÍA SILVESTRE

Irene González trabalha e vive em Madrid. 
“O meu processo criativo começa com a 
compilação de todos os tipos de imagens 
encontradas que logo são modificadas 
para criar uma colagem composta pelas 
diferentes partes, que encontra, a meio 
caminho, o meu esboço e ideia original. 
Esse crescente arquivo de imagens é o 
material que me permite discutir tópicos 
como memória e projeção, e uso os frag-
mentos como citações para falar sobre o 
pessoal a partir do exterior.
A partir desse processo criativo, acredi-
to que meu trabalho transmite uma cer-
ta estranheza: é muito realista, mas são 
imagens de uma realidade que não exis-
te, representam figuras que não são reais, 
que foram criadas com fragmentos de 
imagens diferentes. O tempo e a memória 
desempenham sempre um papel funda-
mental. O meu projeto de 2018, Toujou-
rs déjà foi uma maneira de abordar um 
sentimento que eu quero criar em cada 
desenho: um momento suspenso no tem-
po. O meu objetivo é criar composições 
ou cenários que gerem imagens poéticas 
poderosas e silenciosas que se equilibram 
entre o reconhecimento e a estranheza.

helena almeida 
Lisboa, 1934 – Sintra, Portugal, 2018

GALERIA FILOMENA SOARES

O trabalho da artista muitas vezes evoca 
um certo secretismo, um sentimento que 
surge naturalmente quando se olha para 
um trabalho ensaiado e coreografado, no 
qual um corpo tenta posições diferentes 
dentro de um determinado espaço à fren-
te da lente e da fotografia. Esse mistério, 
embora nunca seja totalmente revelado - 
porque é o espectador que o carrega no 
contato com a obra, vê a verbalização de 
sua origem e o primeiro contato da artista 
com o material que permite expressar- se 
A origem do trabalho de Helena Almeida é 
justamente isso: um desenho que, através 
da linha no papel, responde ao desejo da 
artista de criar, bem como à vontade de se 
expressar em imagens, sem palavras, uma 
dimensão física que também demonstra a 
imaterialidade da expressão artística. 
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isabel madureira andrade 
Ponta Delgada, Portugal, 1991. 

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA 

john robinson 
Worcester, Reino Unido, 1981

PITT STUDIO

John Robinson estudou arte na Univer-
sidade de Falmouth e na Escola de Arte 
Byam Shaw, em Londres.
Os seus trabalhos, em que predominam 
o cinza e o âmbar crú, exploram novas 
formas de pintar a figura humana, percor-
rendo constantemente o popular tema do 
autorretrato. Frequentemente é ele o pró-
prio sujeito.
Robinson viveu em Madrid durante alguns 
anos, tendo sido artista residente no Mu-
seu do Prado, onde se inspirou nos espa-
ços escuros de Goya e nas alegorias de 
Velázquez. O artista inglês pretende que as 
suas imagens sejam alegorias sombreias 
de estados psicológicos, dotadas de uma 
carga mágica, divertida e estressante.
O seu trabalho está presente em coleções 
públicas em todo o mundo.

A primeira exposição de Isabel Madureira 
Andrade na Galeria Fonseca Macedo teve 
lugar em Janeiro de 2019, Cosmografias, 
a História e Outras Cores - exposição co-
letiva – com curadoria de Luísa Cardoso.
Isabel Madureira Andrade começa com a 
transposição de objectos - ready made – 
usando a técnica da frottage, mostrando 
a sua estrutura geométrica, muitas vezes 
organizada num padrão repetitivo. É cria-
do um ritmo visual, que se assemelha à 
representação do cosmos. 
Isabel Madureira Andrade fez parte dos 
seis finalistas do Prémio EDP Novos Ar-
tistas, 2019, e foi distinguida com uma 
Menção Honrosa pelo Júri Internacional 
do Prémio.
Em 2020, Isabel Madureira Andrade foi 
convidada a expor no Museu Arpad Sze-
nes-Vieira da Silva, em Lisboa, “Epigra-
mas ”.
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josé loureiro 
Mangualde, Portugal, 1961

FONSECA MACEDO – ARTE 

CONTEMPORÂNEA 

José Loureiro estudou Pintura na Facul-
dade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa.
Começou a sua carreira artística nos anos 
80 com exposições individuais e colecti-
vas em Portugal e no estrangeiro, nomea-
damente, em Espanha e Áustria.
José Loureiro desenvolveu o seu corpo de 
trabalho dentro das fronteiras da pintura, 
num tempo em que se dizia que a pintura 
estava condenada a desaparecer. O seu 
trabalho é influenciado pela Literatura e 
pela Filosofia.
A exposição “A Vocação dos Ácaros”, 
de José Loureiro, foi distinguida como a 
melhor exposição em Lisboa, no ano de 
2018, pela AICA.

jorge queiroz
Lisboa, Portugal, 1966

GALERÍA BRUNO MÚRIAS

O universo pós-simbólico de Jorge Queiroz 
cruza desenho e pintura num diálogo dia-
crónico em que ambas as práticas artísti-
cas se contaminam e influenciam.
Os seus cenários autoficcionados não são 
habitados por nenhuma organização ou 
hierarquia, subvertendo a relação figura-
-fundo ou interior-exterior num imaginário 
íntimo e pessoal. A ausência de linguística 
e de uma linearidade narrativa tem sido 
uma constante na sua obra. Queiroz tem 
desenvolvido um universo próprio; um 
enigmático, extravagante e até alquímico.
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klaus mosettig 
Graz, Austria, 1975

UMA LULIK

manuel san-payo
Lisbon, Portugal, 1958

GALERIA MONUMENTAL

Licenciado em pintura na E.S.B.A.L e Dou-
torado em Desenho pela FBAUL. Frequen-
tou a Academia Internacional de Arte de 
Salzburg (Austria), onde trabalhou com 
Mario Merz e estudou desenho e pintura 
de modelo natural com Georg Eisler. Fez 
um curso de especialização em gravura/
litografia artística com o mestre Dževad 
Hoso em Sarajevo.
É professor de Desenho na Faculdade de 
Belas-Artes de Lisboa. Expõe regularmen-
te desde 1981 e está representado em co-
lecções públicas e privadas, em Portugal 
e no estrangeiro. É membro fundador e 
curador da Galeria Monumental, em Lis-
boa.

O método de Klaus Mosettig é “empírico 
ao invés de representativo, que se ocupa 
principalmente com o acto de desenhar 
em si mesmo e com a transmissão objeti-
va de informação visual desde a projeção 
ao papel, através da sua mão. As imagens 
transcritas perdem os seus contextos his-
tóricos e tornam-se estudos em tom e li-
nha”.
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maria ana vasco costa 
Lisboa, Portugal, 1974

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA 

Licenciado em Pintura pela Faculdade de 
Belas Artes de Lisboa, com estudos para-
lelos em Fotografia e pós-graduado em 
Desenho, pela mesma Faculdade.
Frequentou em 2006 o Curso de Artes Vi-
suais do Programa Gulbenkian Criativida-
de e Criação Artística (Fundação Calouste 
Gulbenkian/Ar.Co). Frequenta atualmente 
o Doutoramento em Arte Contemporânea 
no Colégio das Artes – Universidade de 
Coimbra.
Desde finais dos anos 90, Vasco Barata 
tem vindo a apresentar o seu trabalho sob 
diversas formas, alternando sobretudo 
entre uma investigação aturada no domí-
nio da construção e percepção da imagem 
(através do recurso à prática da fotografia 
e do vídeo) e uma tentativa de compreen-
são dos mecanismos da expressão aliados 
à prática diária do desenho. Articula, nas 
suas obras, um interesse particular pelo 
cinema e pelas estratégias cinematográ-
ficas, pelos códigos da linguagem e por 
um vasto leque de referentes da cultura 
popular.

maria condado 
Lisboa, Portugal, 1981

CARLOS CARVALHO ARTE CONTEMPORÂNEA

Maria Condado entende a paisagem 
como campo de pesquisa pictórico e po-
lítico e social. O jardim é o resultado do 
construído e é produto de culturas, de 
vivências que revelam modos de ver o 
mundo. Destaca-se a sua presença nas 
exposições A Play of Boundaries (Galeria 
Carlos Carvalho, Lisboa, 2018), Uma loja, 
cinco casas, uma escola (Casa Bernardo, 
Caldas da Rainha, 2016), Ensaios sobre 
a (in)flexibilidade do natural – parte 2 
(Ministério. do Ambiente, Lisboa, 2014), 
Onde é a China?, (Museu do Oriente, Lis-
boa, 2016), 16º Programa de Exposições 
(Carpe Diem Arte e Pesquisa 2009), Han-
gart 7 (Salzburg, Áustria, 2009), Vestígio 
(Pavilhão 28, Hospital Júlio de Matos, 
Lisboa, 2005), Selecionados II Prémio 
de Pintura do Banco Rothschild – Palácio 
Galveias, Lisboa (cat). Presente em colec-
ções tais como Fundação PLMJ, Lisboa 
Grupo RAR, Porto e coleções privadas em 
Portugal, França e Áustria.“Hortus” livro 
de artista editado em 2016 pela Stollen 
Books Editora, Lisboa. 
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marlene stamm
Vacaria-RS, Rio Grande do Sul, Brasil, 1961

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

A artista trabalha com desenho, escultura, 
gravura, pintura e intervenções site-specific 
próximas a um vocabulário hiper-realista. 
As suas observações e reelaborações poé-
tico plásticas de objetos do quotidiano e 
espaços privados possibilitam uma saliência 
de afetos e relações de memorabília.
Instalação «Dez minutos de Luz»
Metros e metros de papel, horas e horas. 
Dias e dias são de fato necessários para 
que Marlene Stamm capture, registe e 
reúna 24 horas de luz. Muito além do vir-
tuoso domínio da técnica, a atenção recai 
na minúcia de um método preestabelecido 
para a consecução paciente. O resultado, 
quantificado num espantoso número exa-
to, termina por evidenciar o procedimento 
por repetição exaustiva: para cada imagem 
acende-se um fósforo, cronometra-se e 
anota-se a duração da chama, fotografa-se 
o carvão resultante. Só então a aquarela. 
Depois, unidades e desenhos são arqui-
vados. As aquarelas juntam-se ao espaço 
conforme a ordem de feitura, forrando 
paredes especialmente calculadas para 
abrigá-las. Muitas das ocorrências se asse-
melham: ora as imagens, ora as durações 
das operações coincidem.

marta barrenechea 
Madrid, Espanha, 1964

GALERÍA SILVESTRE

Marta Barrenechea acredita que a arte tem 
as suas próprias regras, e procura desco-
brir, através da intuição e do conhecimen-
to sem demasiado pensamento racional, 
essas mesmas regras. Marta não procura 
ter um estilo pessoal absoluto, mas tam-
bém não esconde o facto inevitável de que, 
por detrás dos seus trabalhos, existe uma 
pessoa com antecedentes pessoais e uma 
forma pessoal, embora em mudança, de 
fazer o que quer que seja.
Essas coisas não são feitas por uma má-
quina ou por simples acaso, embora o aca-
so sempre participe de tudo o que os hu-
manos fazem. Costuma misturar técnicas 
na mesma peça, como desenho e bordado, 
deixando que cada técnica, cada material, 
diga o que tem a dizer nos seus assuntos 
de amor, luta e indiferença.
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martinho costa 
Fátima, Portugal, 1977

GALERÍA SILVESTRE

Martinho Costa, no seu livro Siglo de Oro, 
conduz-nos pelas mãos dos artistas da 
colecção do Museo de Bellas Artes de Se-
villa. É o gesto desses artistas que através 
da linha e da cor recriam micro espaços 
que vão configurando posteriormente a 
totalidade das suas obras.

mimi tavares
Portugal, 1962

GALERIA MONUMENTAL

A obra de Mimi Tavares reflecte uma 
constante exploração das vivências dos 
espaços íntimos, dos objectos quotidianos, 
das casas habitadas, cujos habitantes têm 
progressivamente desaparecido dos seus 
quadros. Eles deixam, no entanto, as mar-
cas de uma ausência que preenche todo 
o espaço, ao surpreender esse instante 
de abandono e ao surpreender-nos pela 
permanência de memórias, heranças e de 
uma ordem/desordem tão inequivocamen-
te humana que capturam. 
Licenciada em Pintura pela Faculdade 
de Belas-Artes de Lisboa em 1988. Fez o 
Curso de Ilustração da Fundação Calous-
te Gulbenkian com a pintora Maria Keil 
(1982).  Tem exposto regularmente a título 
individual desde 1983, e, desde 1985, na 
Galeria Monumental, com participação em 
várias exposições colectivas, em Portugal 
e no estrangeiro.
A sua obra está representada na Colecção 
da Direcção-Geral do Património Cultural 
(Ministério da Cultura de Portugal).
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mónica de miranda
Porto, Portugal, 1976

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

A série Linetrap parte da ideia de pai-
sagem é uma elaboração mental e uma 
construção cultural. A paisagem é uma 
imagem, representação, um espaço ima-
ginado, uma montagem espacial e tempo-
ral a partir de uma ideia política e social. 
A artista desenha com linhas de algodão 
costuradas sobre a imagem de uma paisa-
gem natural intocada, imitando o sentido 
humano de construção e de intervenção 
sobre o território. 
A artista expôs internacionalmente em 
vários países entre os quais os EUA, Es-
panha, Angola, Mali, Singapura, Turquia, 
Brasil, França, designadamente no Foto 
Fest, Houston, Texas, 2020; MAAT, 2019; 
Lubumbashi Biennial, 2019; Museu Pera, 
Istambul, 2017; Caixa Cultural, Rio de Ja-
neiro, Galerie des Galeries, Paris, 2017; 
Bienal de Dakar, 2016 ; 10 éme Reen-
contres de Bamako, 2015; Museu Nacio-
nal de Arte Contemporânea do Chiado, 
Lisboa, 2015; 14ª Bienal de Arquitetura 
de Veneza, 2014; Bienal de São Tomé e 
Príncipe , 2013; Fundação Calouste Gul-
benkian, Lisboa, 2008; Festival Fringe de 
Singapura, 2007, entre outros. 

nettie burnett
Porto, Portugal, 1949

GALERIA SÃO MAMEDE

A recente série de desenhos Aging / Enve-
lhecendo é uma resposta ao estímulo in-
terno, aquele que fala das modificações da 
matéria face à passagem do tempo, num 
tom autobiográfico e observante. Fazendo 
uso de um requinte absoluto da técnica de 
desenho, a artista apresenta as qualidades 
da pele que cobre a natureza de todas as 
coisas, visíveis e invisíveis.
Estudou na Escola Superior de Belas-Ar-
tes do Porto (1973/4). Formou-se com 
B.A. (Hons.) em Escultura na Wimbledon 
School of Art, Londres. Tirou Mestrado em 
Norwich School of Art and Design , Nort-
folk: Regressou a Portugal em 2001 onde 
agora reside.
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nicoleta sandulescu 
Moldávia, 1994 

ARTE PERIFÉRICA

Nicoleta explora diferentes técnicas na 
produção do trabalho, como a pintura, fo-
tografia, desenho, gravura e ilustração. 
Vencedora do Prémio da 2.ª edição do 
Prémio Paula Rego em 2017 – Cascais; Fi-
nalista Prémio Arte Emergente Fundação 
Millennium Bcp, 2019, JustLX; Vencedora 
do Prémio Aquisição Câmara Municipal de 
Vila Nova de Cerveira, XXI Bienal Interna-
cional de Arte de Cerveira. 
O seu trabalho tornou-se uma investigação 
onde o corpo, num tom surreal e irónico, 
se abre para reflectir o espaço da casa. 
Tudo, finalmente, converge para uma nova 
perspectiva e para uma relação entre ob-
jecto (“acessório de cena”) e corpo, corpo 
e espaço. Na sua obra, a importância do 
corpo afirma-se como um instrumento que 
experimenta teatralidade, encenação, ges-
to e movimento e é representado como um 
constante devir, em constante confronto 
entre forças divergentes que dá desequi-
líbrio, dinamismo, espontaneidade, impre-
visibilidade e impermanência. 

nuno gil 
Lisboa, Portugal, 1996

MODULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE

Uma das motivações principais na ori-
gem do meu trabalho diz respeito a uma 
vontade de informe. Confrontado com a 
impossibilidade de dissolver os limites da 
própria forma, tomei a direcção oposta; 
entender esses limites como cada vez mais 
precisos e inequívocos.
O meu objectivo é tentar encontrar siste-
mas que, de alguma forma, estejam sem-
pre abertos a novas possibilidades. Nes-
se sentido, a repetição de formas, cores, 
padrões, marcas, tornou-se a chave para 
encontrar soluções alternativas. A conse-
quência dessa repetição são a exuberância 
e o excesso, mas acima de tudo a introdu-
ção da noção de decorativo no campo da 
abstracção.
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nuno sousa vieira 
Leiria, Portugal, 1971

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Nuno Sousa Vieira vive e trabalha entre 
Leiria e Lisboa. Doutorado em Pintura 
pela Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade de Lisboa, com a tese intitulada: 
O Ateliê – Do Mundo Para o Lugar. Sala 
de Exposição (1971/2015). Nuno Sousa 
Vieira tem vindo a desenvolver uma ex-
tensa prática em torno do espaço do seu 
ateliê, antiga fábrica de Plásticos SIMA-
LA. As suas esculturas, compostas por 
variados materiais fabris, elementos ar-
quitetónicos, e móveis descartados, são 
o resultado de um processo que envolve 
a transladação do espaço de trabalho 
para material de trabalho e, por fim, para 
matéria de trabalho. Coleções nacionais 
e internacionais incluem: PINTA – Latin 
América, Miami, EUA; Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro, Brasil; Colec-
ción Navacerrada, Espanha; Teixeira de 
Freitas, Portugal; Coleção António Cacho-
la, Portugal; Coleção Fundação Calouste 
Gulbenkian, Portugal; e Coleção de Arte 
Contemporânea do Estado, Portugal.

paula rego
Lisboa, Portugal, 1935

GALERIA 111

De Paula Rego apresentamos alguns de-
senhos de mulheres com uma grande in-
tensidade dramática tão caraterística da 
sua obra ao longo dos anos. Adivinha-se 
uma forte tensão sobre a mulher sujeita a 
opressões praticadas um pouco por todo 
o mundo e ao longo dos tempos.
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paulo brighenti 
Lisboa, Portugal, 1968

GALERIA BELO-GALSTERER

Paulo Brighenti vive e trabalha em Lisboa. 
Pintor importante da sua geração com 
grande reconhecimento, é artista exem-
plar da cena artística portuguesa, com um 
percurso de sucesso a nível nacional e in-
ternacional. Paulo Brighenti expõe desde 
a década de 1990. O artista com percurso 
sólido e de sucesso nacional- e interna-
cionalmente, tem apresentado a sua obra 
em museus de renome, como a Fundação 
Calouste Gulbenkian, Fundação Carmona 
e Costa, MAAT, MEIAC e Nassjö Konstall 
Suécia, bem como em galerias e centros 
expositivos de Lisboa, Porto, Luxembur-
go, Paris e Nova Iorque. A obra do artista 
encontra-se em importantes colecções ins-
titucionais como, entre outras, Museu de 
Serralves, Porto; MAAT, Lisboa; Colecção 
Moderna / Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa; Banco de España, Madrid, ES; 
CGAC, Santiago de Compostela, ES; Co-
lecção António Cachola, Elvas; Fundação 
Carmona e Costa, Lisboa; Colecção PLMJ, 
Lisboa; Fundação Ilídio Pinho, Porto, Fun-
dação Arpad Szenes – Vieira da Silva, Lis-
boa. 

paulo damião
Portugal, 1975

ARTE PERIFÉRICA

É natural dos Açores (Pilar-Bretanha, S. 
Miguel) e atualmente vive e trabalha na re-
gião de Lisboa. Formado em Pintura pela 
FBAUL, desde 2003 expõe regularmente 
o seu trabalho centrado na pintura a óleo 
e desenho, encontrando-se representado 
em coleções públicas e privadas. Tem mar-
cado presença em feiras de arte nacionais 
e internacionais de relevo no panorama 
artístico, destacando-se participações na 
ARCOMadrid, PanAmsterdam, ViennaFair, 
CologneFair, JustMad Madrid, ArtMadrid. 
O seu trabalho aborda as questões sobre 
o retrato e auto-retrato; o conceito estéti-
co e filosófico da representação humana e 
da sua presença e/ou ausência num plano 
imaterial. A luz e a cor são outros planos 
que explora como forma de corresponder 
à incessante procura do sublime. Paulo 
Damião aborda estas temáticas, através de 
um universo particular, sensível e único, 
por vezes, até dúbio e ambíguo. 
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paulo lisboa 
Lisboa, Portugal, 1977

UMA LULIK

O deslizamento (como processo) e o cam-
po (como meio e conceito) são determi-
nantes nos desenhos de Paulo Lisboa. 
Nas palavras de Nuno F.G. Loureiro, Pro-
fessor Auxiliar do Departamento de Ciên-
cia e Engenharia Nuclear (MIT), estes 
desenhos “baseiam-se numa selecção da 
sua obra em que a escuridão se converte 
em substância e a sua ausência é luz, ca-
mada sobre camada de sedimentação me-
ticulosa”. São desenhos (de 2016 e 2018) 
que vão ao encontro dos pontos de parti-
da e de chegada da obra do artista, o que 
significa a natureza da luz e a forma como 
revela e observa a realidade tangível.
Muito resumidamente, nestas obras, 
oriundas de uma série quase infinita, o 
deslizamento causado em cada ponto da 
grafite invoca, segundo o artista, “a vida 
de um fotão desde a geração no núcleo do 
sol até a retina do olho humano. Aquele 
que dá testemunho, aquele que conecta o 
corpo com a mente e com a consciência”.

pedro barateiro 
Almada, Portugal, 1979

GALERIA FILOMENA SOARES

Pedro Barateiro (Almada, 1979) trabalha 
e vive em Lisboa. O seu trabalho multifa-
cetado não está directamente relacionado 
nem com os materiais nem com o meio 
disponível. Escultura, instalação, vídeo, 
pintura, desenho, fotografia e texto servi-
ram como um campo abrangente para a 
acção de examinar um código sobre o sig-
nificado da imagem e da linguagem. O seu 
trabalho serve um amplo campo de acção 
na procura de um código sobre sentidos e 
significados da imagem.
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pedro calapez 
Lisboa, Portugal, 1953

GALERIA BELO-GALSTERER

Pedro Calapez vive e trabalha em Lisboa. 
Começou a participar em exposições nos 
anos 70, tendo realizado a sua primeira 
individual em 1982. Suas pinturas desa-
fiam o espaço, influenciam a percepção da 
arquitetura e espaço expositivo. O artista 
expôs inúmeras vezes individualmente 
em galerias e museus em todo o mundo. 
A destacar ainda as suas participações 
nas Bienais de S. Paulo (1987 e 1991) e 
Veneza (1986). Encontra-se representado 
em colecções institucionais importantes 
como, entre outras, Caixa Geral de Depó-
sitos, Lisboa; Centro de Arte Caja Burgos, 
Burgos; Central European Bank, Frankfurt; 
CGAC, Santiago de Compostela; Chase 
Manhattan Bank, New York; Colecção An-
tónio Cachola, Elvas; European Investment 
Bank, Luxemburgo; Fundação Coca-Co-
la Espanha, Madrid; Fundação Pilar and 
Joan Miró, Majorca; Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisbon; MAAT, Lisboa; FLAD, 
Lisboa; Fundação PLMJ, Lisboa; Fundação 
Portugal Telecom, Lisboa; MEIAC, Bada-
joz; Museu de Arte Contemporânea Reina 
Sofia, Madrid; Museu de Serralves, Porto. 

pedro tudela 
Viseu, Portugal, 1962

KUBIK GALLERY

“O som como matéria plástica. A indistinção 
entre música, ruído e som. A contaminação 
entre os trabalhos. A relação com os proces-
sos, com os acontecimentos que decorrem 
nos espaços. A espacialização do som. En-
trar no universo de Pedro Tudela é estabe-
lecer uma relação com estas realidades ou 
condições. Mesmo tratando-se de um artista 
que não obedece apenas a um suporte (pin-
ta, fotografa), continua a encontrar no som 
a matéria eleita, a ferramenta privilegiada 
de um trabalho iniciado nos anos 90.” 

Texto de José Marmeleira. 
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pedro vaz 
Maputo, Moçambique, 1977

KUBIK GALLERY

A prática artística de Pedro Vaz centra-se 
numa pesquisa em paisagem, maiorita-
riamente em pintura e vídeo-instalação, 
recorrendo a expedições, num formato 
que defino como paisagem vivida. Nos 
projetos que leva a cabo, procura manter 
consciente o facto da paisagem artística 
ser uma construção dependente do facto 
da humanidade se percepcionar separada 
da natureza. 
A distância crescente entre os dois, desde 
a consciência humana, decorre das mes-
mas noções que tornam a paisagem pos-
sível: sujeito / natureza; paisagem real / 
corpo do artista; campo perceptual / cria-
ção. Estas estão presentes nas expedi-
ções que leva a cabo, e por esse motivo as 
paisagens selvagens e despovoadas são 
as mais adequadas à sua pesquisa. Algu-
mas das mais recentes incluem a Amazó-
nia, no Brasil ou Superstition Mountains, 
nos EUA. 

renzo marasca
Itália, 1997

GALERÍA BELO-GALSTERER

O artista vive e trabalha em Lisboa. Mu-
dou do curso de restauro para a pintura, 
viajando sempre em trabalho pela Euro-
pa, passando por Barcelona, Londres, 
Berlim e finalmente Lisboa. Tem o seu 
próprio atelier em Lisboa e também co-
labora no atelier de Pier Paolo Calzolari. 
Entre as suas exposições recentes a 
destacar, 2020: autoritratto, Galeria Be-
lo-Galsterer; 2019: From Night til Dawn, 
Galeria Belo-Galsterer, Lisboa; Tenere il 
punto, Moresco Centro Arti Visive, Mo-
resco; 2016: Eutopia – L’Europa come 
corpo complesso, Fusion Art Gallery, Tu-
rin; 2014: Senza Titolo, CCCTO Centro 
di Cultura Contemporanea, Turin; 2013: 
Ideologie der Natur, Corpo 6 Galerie, Ber-
lin; 2010: Blasius/Litzkow/Marasca, S&G 
Galeries, Berlin.
Seu trabalho integra várias coleções ins-
titucionais, entre as quais, por ex. a Co-
leção da Embaixada Italiana, República 
de São Marinho, Museu de Arte Italiana, 
Bengasi, Líbia, bem como coleções priva-
das alemãs, italianas e portuguesas. 
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rita ferreira 
Óbidos, Portugal, 1991

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Rita Ferreira (1991, Óbidos, Portugal) 
vive e trabalha em Lisboa. A pintura de 
Rita Ferreira extrai do seu arquivo pes-
soal coisas efêmeras e memórias antigas, 
um arquivo cuja legibilidade é, contudo, 
excluída e adiada. Rita Ferreira obteve a 
sua licenciatura em Pintura na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 
Venceu, em 2016, a Bolsa Jovens Criado-
res do Centro Nacional da Cultura. As suas 
obras integram coleções nacionais e inter-
nacionais tais como: Coleção da Câmara 
Municipal de Lisboa, Portugal; Coleção 
António Cachola, Portugal; De Bruin-Heijn 
Collection, Países Baixos; Fernando Ribei-
ro, Portugal; Fundação PLMJ, Portugal; 
entre outras coleções privadas em Portu-
gal, Espanha, Dinamarca, EUA e Canada.

rita gaspar vieira 
Leiria, Portugal, 1976

GALERÍA BELO-GALSTERER

Rita Gaspar Vieira vive e trabalha en-
tre Leiria e Lisboa. Operando no campo 
do desenho e da tridimensionalidade, a 
obra de Rita Gaspar Vieira tem vindo a 
problematizar relações entre a memória 
privada e a comum coletiva de lugares 
habitados, destacando a relação entre as 
práticas quotidianas e os procedimentos 
artísticos que essas práticas constituem 
no seu trabalho, ao considerar a diferença 
criativa alcançada face à espectativa com 
que estas ações são desempenhadas. No 
conjunto dessas práticas o uso da água é 
determinante. Além disso, na sua práxis, é 
recorrente a produção de papel de algodão 
artesanal, que se constitui como génese do 
desenho e das suas instalações. Sua obra 
integra várias colecções institucionais, en-
tre as quais: Coleção PLMJ; Coleção Antó-
nio Cachola – MACE, Elvas (PT); Coleção 
Marin.Gaspar, Alvito (PT); Coleção CM 
Leiria; Círculo de Artes Plásticas de Coim-
bra; Coleção Figueiredo Ribeiro, Abrantes 
(PT); MACS (BR) e coleções particulares. 
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rosana ricalde 
Niterói, Brasil, 1971

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Rosana Ricalde vive e trabalha em Coim-
bra, Portugal. Através da sua prática, Ro-
sana Ricalde tem incorporado elementos 
de texto e usado a caligrafia para cons-
truir formas que nos fazem questionar as 
fronteiras entre poesia visual e desenho. 
Fazendo-o, a artista revela a linguagem 
secreta e histórias associadas, que atra-
vessam o tempo enquanto ecoam civi-
lizações, estórias e histórias de outros 
mundos.  Obteve o seu Bacharelado em 
Gravura na Escola de Belas Artes, Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. As suas 
obras fazem parte de coleções públicas e 
privadas internacionais tais como: Museu 
de Arte Contemporânea Dragão do Mar, 
Fortaleza, Brasil;  Museu de Arte Moder-
na Aloísio Magalhães, Recife, Brasil; Co-
leção Gilberto Chateaubriand, Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil; 
Coleção Banco Itaú SA, São Paulo, Brasil; 
Coleção SESC Nacional, Brasil; Coleccíon 
Patrícia Phelps de Cisneros NY/Caracas; 
Colección FEVAL, Espanha; Colección 
Otazu, Espanha; e Fundação PLMJ, Lis-
boa, Portugal.

rui horta pereira 
Évora, Portugal, 1975

GALERIA DAS SALGADEIRAS

Formado em Escultura pela FBAUL, des-
de 2000 que o seu trabalho se centra so-
bretudo na escultura e no desenho, de 
como a construção do processo criativo 
não está desassociada da acção do cria-
dor, em todos os seus aspectos éticos, so-
ciais, ambientais, e como essa relação se 
poderá concretizar de forma eficaz. Tem 
vindo a explorar e expandir o território 
do desenho, ao qual tem dedicado uma 
parte substancial da sua investigação ar-
tística e criativa, tanto na sua componen-
te formal como nas reflexões teóricas que 
sugere. Expõe com regularidade desde 
2010. Está representado nas colecções: 
Colecção Tiqui Atencio, Colecção Carlos 
Caricoa (Espanha), Colecção Arte Con-
temporânea Tróia Design Hotel, Colecção 
Regina Pinho (Brasil), Colección Art Fairs 
SL (Espanha), Colecção da Biblioteca de 
Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Colecção Fundação Carmona e Costa, Co-
lecção Figueiredo Ribeiro, Colecção Be-
rardo e Fundação PLMJ.  
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rui miguel leitão ferreira 
Lisboa, Portugal, 1977

GALERIA 111

As pinturas a óleo e esmalte sobre papel 
de Rui Miguel Leitão Ferreira são um hino 
ao lazer e retratam passeios de barco num 
lago, de águas calmas, rodeado por uma 
paisagem idílica, num ambiente aparente-
mente relaxante e romântico. 

rui matos
Portugal, 1959

GALERIA MONUMENTAL

A escultura de Rui Matos tem progredido ao 
longo dos anos no sentido de uma desmate-
rialização e leveza, desde a pedra ao puro de-
senho inscrito no espaço.  Assumindo o seu 
trabalho como o de um contador de histórias, 
podemos seguir a história do seu percurso ar-
tístico de um estado humano primordial com 
a utilização da ardósia em “Órgãos e Arte-
factos”(1987), passando pelo gesso e bronze 
de “Primeira Ilha” e “Mediterrâneo” e pelo 
trabalho em pedra dos anos 1990 e 2000 –  
“Enormidade, Sequência e Naufrágio” “Trans-
formações-Relatos Incertos”, “Objectos de 
Memória” e “Histórias Incompletas”, até, há 
cerca de uma década, à passagem para o ferro 
e para uma idade da escrita e da tatuagem de 
memórias e percursos numa superficialidade 
que alcança a maior das profundezas: “A Pele 
das Coisas”, “Por Dentro”, “Transmutações”, 
“Histórias de outras Idades”, “Perdido na via-
gem de regresso”, “As Figuras dos sonhos 
estão mais próximo de mim”, “Qualquer saí-
da da lógica da linguagem pode ser a entrada 
num dicionário revelador”, “Fora de um mapa 
conhecido”.  Com uma importante contribui-
ção de arte pública espalhada por Portugal 
e pela Alemanha, está representado em co-
lecções como a da Caixa Geral de Depósitos, 
Museu Dr. Santos Rocha ou Fundação PLMJ.
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rui soares costa 
Portugal, 1981

GALERIA DAS SALGADEIRAS

Tem um percurso académico e profissio-
nal na interseção entre arte e ciência. Teve 
uma educação enquanto artista plástico e 
cientista. Estudou Pintura no Ar.Co, Lisboa 
enquanto fez a licenciatura em Psicologia 
Social. Realizou posteriormente doutora-
mento e pós-doutoramento entre Portugal 
e os EUA. Trabalha desde 2013 em exclu-
sividade como artista plástico. Vive e tra-
balha em Lisboa. 
O trabalho artístico de Rui Soares Costa 
decorre da sua educação enquanto inves-
tigador e da sua área de especialização. 
Há muito que se interessa por processos 
cognitivos como a percepção e memória 
de pessoas, bem como pelas neurociên-
cias cognitivas. Rui Soares Costa traz para 
a sua prática enquanto artista um conjunto 
de conhecimentos, ferramentas, métodos 
e mecanismos de várias disciplinas, cam-
pos e domínios. Combina-os com influên-
cias de literatura, música e cinema con-
temporâneos. 

sara bichão 
Lisboa, Portugal, 1986

GALERIA FILOMENA SOARES

Sara Bichão apresenta o desenho como 
parte essencial do seu trabalho. É a ex-
tensão mais direta do pensamento. A ar-
tista entende que o ato de desenhar deve 
ser desencadeado por incentivos que es-
timulam a harmonia do processo criativo 
com a intenção da linha.
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sebastião castelo lopes
Portugal, 1994

GALERIA MONUMENTAL

Em Work’s Words, poema visual e mani-
festo artístico de 2016, Sebastião Castelo 
Lopes (Portugal, 1994) declara a relação 
do seu trabalho com as palavras. Os dese-
nhos recentes de Au Lecteur (2019) conti-
nuam este jogo intertextual com a poesia 
e interpelam também o espectador, reutili-
zando e retrabalhando, segundo uma ética 
de trabalho própria, o Ennui decadentista 
de Baudelaire (Hypocrite lecteur, – mon 
semblable, – mon frère!), numa época em 
que o Ennui parece instalar-se de parte a 
parte. Como bem observa João Valinho, 
Sebastião Castelo Lopes desafia-nos, e 
desafia-se, com obras onde nos confronta-
mos «com um processo de reintervenção 
por parte do artista, ao longo de diversas 
amplitudes temporais – desde meses até 
anos. […] Para além desta contenciosa re-
lação entre aquilo que é dito, descrito, e a 
sua aparência formal, permanecem ainda 
as inúmeras relações destas com o inenar-
rável – a correspondência livre das formas, 
num plano emancipado da sensação, que 
Sebastião Castelo Lopes nos oferece como 
possível e nos convida a experienciar. Ao 
leitor, não em alegria, tristeza ou tédio, 
mas em plena serenidade.»

sara mealha 
Lisboa, Portugal, 1955

BALCONY GALLERY

Em 2017 concluiu a licenciatura em Pin-
tura pela Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. Em 2016-17 rea-
lizou o programa de intercâmbio Almeida 
Garrett com a Universidade de Belas-Ar-
tes do Porto onde frequentou o curso de 
Artes Plásticas durante um semestre. 
No seu trabalho utiliza diferentes meios 
e aproximações, procurando não se focar 
demasiado num só médium, mas sim re-
flectir sobre qual, ou quais serão os mais 
indicados para cada situação específica. 
Interessa-lhe acima de tudo a criação de 
imagens, independentemente dos meios. 
Das suas exposições individuais desta-
cam-se “Às nove a caminho”, na Galeria 
Balcony, Lisboa 2019; “Tango”, no Ar-
mário, Lisboa 2019 e “Primeiro socorro”, 
Travesa da Ermida, Lisboa 2018. 
Desde 2016 expõe com regularidade 
em exposições colectivas destacando-se 
“Cola Cuspo” (2018), “Panorama 2018” 
(2018), “Escritório” (2018), “A Dispensa” 
(2017), “Temps d’Images” Lisboa (2016), 
“PROGRAMA/Bregas” (2016), “Prémio 
Paula Rego”(2016). 
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sérgio fernandes 
Lisboa, Portugal, 1985

KUBIK GALLERY

A pesquisa artística de Sérgio Fernandes 
baseia-se na relação directa entre luz e cor 
e de como essa relação é transposta para a 
pintura. Trabalha principalmente em pin-
turas a óleo de grandes dimensões onde 
questiona a relação entre pintura e espec-
tador. Os trabalhos em guache sobre papel 
apresentam um lado mais íntimo dessa 
pesquisa onde a pintura surge como sinal 
de poder. Os tons mais ou menos intensos, 
mais ou menos contrastantes, sugerem 
diferentes profundidades e tensões que 
configuram formas e espaços que demo-
radamente se vão revelando. Há um refi-
namento da técnica que apaga as pincela-
das da superfície em papel. O espectador 
é confrontado com uma força envolvente 
que o transporta para um estado profundo 
de meditação.

sérgio mora
Barcelona, Espanha, 1975

GALERÍA SIBONEY

Sergio Mora pertence a uma geração de jo-
vens artistas que, desde o início do século 
XXI, expandiram a sua atividade pictórica 
para além dos limites da tela. Mais uma vez 
ocuparam espaços que sempre precisaram 
da ousadia da arte, do ofício do pintor, mas 
que, após o impulso da pós-modernidade, 
haviam sofrido uma mudança fora do foco 
da discussão estética, talvez devido à clara 
tendência de estes pintores não excluírem 
das suas obras um estilo narrativo marcan-
te: um caminho que podia confundir-se com 
o da ilustração e que, longe de perturbá-los, 
estimula e fortalece as suas convicções.
A sua série Tropical Window é complemen-
tada por cerâmicas monocromáticas em 
azul celeste, nas quais desenvolve a sua 
iconografia única, os vulcões que extraem 
vida do centro da terra, com alusões ao clás-
sico cinema de ficção científica, como eixo 
narrativo e filosófico. Infância, jogos e brin-
quedos, televisão, rock, pop, cinema, ficção 
científica, monstros, a arte como algo mági-
co, que Mora sempre defende, são elemen-
tos que povoam as suas obras até se torna-
rem lugares de transformação, memória, 
alegria e esperança, uma vida após a morte 
que se realiza através da contemplação.
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susana chasse
Portugal, 1972

GALERIA SÃO MAMEDE

A artista explora na sua obra o desenho 
enquanto reflexão sobre a concepção do 
nada, sobre a matéria abstrata que com-
põe o corpo dos momentos entre momen-
tos. A série Empty traduz o processo pelo 
qual o pensamento percorre o universo 
invisível, entre padrões, formas e linhas 
repetidos, para que surja assim o visível. 
A sua relação é aquela que ali vive, a pura 
concretização de encontros improváveis. 
Contemplação interior primordial, sem 
nome, desenhada pelo que se representa 
e por quem a patenteia.
Completou o Mestrado com o tema de tese 
“Desenho como Meditação. O Olhar que 
Contempla” no IADE em 2010. Foi docente 
de desenho na SNBA (1991) e é formadora 
de desenho no Nextart em Lisboa desde 
2007.

tony squance 
Reino Unido, 1969

PITT STUDIO

Tony Squance produz dois corpos de 
trabalho separados, que ele combina fre-
quentemente:
1 – “Figuras” que são desenhadas a par-
tir de uma grande variedade de materiais 
de origem, principalmente fotografias de 
influenciadores Instagram, praticantes de 
yoga públicos, gurus, políticos, contorcio-
nistas, bêbados e mendigos, todos com-
petindo pela sua atenção. Os desenhos 
são recortados e espalhados pelo chão. 
São apresentados em cores de loja de do-
ces infantis.
2 – “Fundos” que são paisagens românti-
cas pintadas em grelhas multi-painéis ou 
cortadas a partir de folhas únicas. Por ve-
zes, têm um toque apocalíptico para eles.
A produção das figuras e dos fundos são 
processos completamente diferentes e 
podem ser feitos com semanas ou meses 
de intervalo, assemelhando-se a um estú-
dio de animação ou a um grupo que esta-
belece vocais e faixas de fundo.
Os grupos de figuras são colados aos fun-
dos com fita adesiva, dando especial ên-
fase à sua separação gritante.
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vasco barata 
Lisboa, Portugal, 1974

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Licenciado em Pintura pela Faculdade de 
Belas Artes de Lisboa, com estudos pa-
ralelos em Fotografia e pós-graduado em 
Desenho, pela mesma Faculdade.
Frequentou em 2006 o Curso de Artes Vi-
suais do Programa Gulbenkian Criativida-
de e Criação Artística (Fundação Calouste 
Gulbenkian/Ar.Co). Frequenta atualmente 
o Doutoramento em Arte Contemporânea 
no Colégio das Artes – Universidade de 
Coimbra.
Desde finais dos anos 90, Vasco Barata 
tem vindo a apresentar o seu trabalho sob 
diversas formas, alternando sobretudo en-
tre uma investigação aturada no domínio 
da construção e percepção da imagem 
(através do recurso à prática da fotografia 
e do vídeo) e uma tentativa de compreen-
são dos mecanismos da expressão aliados 
à prática diária do desenho. Articula, nas 
suas obras, um interesse particular pelo 
cinema e pelas estratégias cinematográ-
ficas, pelos códigos da linguagem e por 
um vasto leque de referentes da cultura 
popular.

vera mota
Porto, Portugal, 1982

GALERIA BRUNO MÚRIAS

A sua prática artística, enraizada na per-
formance, escultura e desenho, concede 
especial atenção à economia da presença, 
esforço e ação. Identificando-se com prin-
cípios minimalistas, o seu trabalho procura 
criar novos espaços para os objetos e para 
a participação do corpo. Através de exer-
cícios que muitas vezes apontam para um 
conflito entre uma procura pela ordem e 
um fascínio simultâneo pelas possibilida-
des de erro e acidente, Mota, por meio de 
ações e combinações simples, destaca as 
qualidades físicas dos materiais cuidado-
samente selecionados, escolhidos pelas 
suas especificidades, que influenciam ou 
até determinam a produção do trabalho.
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> snba, salão

Projecto 1
Santos e Rodrigo Mabunda  
Moçambique, 1982 e 1985

Santos Mabunda 

É formado em Têxteis pela Escola 
Nacional de Artes Visuais e em Elec-
tricidade Industrial pelo Centro de 
Formação Metalomecânica (2001). 
Expõe desde 2005, tendo realizado 
exposições individuais e participado 
em inúmeras exposições coletivas em 
Moçambique, das quais se destaca 
“Os Mabundas”, com os irmãos, os 
artistas Rodrigo e Gonçalo Mabunda, 
no Instituto Camões - Centro Cultural 
Português em Maputo.

Rodrigo Mabunda 

Rodrigo Mabunda revelou o seu inte-
resse e aptidão pelo desenho, muito 
antes de este se tornar a sua atividade 
principal. Autodidata, deixou-se guiar 
pelos materiais à sua volta e ao seu 
dispor, com muita frequência emba-
lagens de cartão, permitindo que as 
suas estruturas guiassem os seus ges-
tos e as formas  que deles resultam, 
traçadas muitas vezes a esferográfica. 
A sua trajetória artística tem passado 
por Moçambique, Lisboa, Tóquio, ou 
Itália, onde participou em exposições, 
feiras e residências artísticas.

Os irmãos Santos e Rodrigo Mabunda mostram as suas coincidências criativas 
num projecto site-specific para a Drawing Room Lisboa. Ambos os artistas têm 
uma prática de desenho que consiste em unir figuras, objectos e símbolos sem 
solução de continuidade para constituir imagens caracterizadas pela fluidez e 
espacialidade sobre os diversos suportes encontrados.

ART DISPERSION 
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> snba, salão

Projecto 2
Guillermo de Foucault 
Espanha, 1996

Nos Los pequeños espacios do artista 
franco espanhol Guillermo de Foucault 
(1996) existem algumas referências 
ao espaço de trabalho, a certas con-
venções da arte contemporânea e ao 
próprio acto de desenhar. 

Trata-se uma série de desenhos e ano-
tações que compõem um mapa mental 
onde as ideias são desenvolvidas. A 
natureza instantânea do desenho e a 
escrita permitem unir ideias ou desen-
volver pequenos acontecimentos que 
adquirem uma independência da sua 
intenção inicial. 

Marcel Duchamp fala do “coeficiente 
da arte”, que consiste na relação entre 
o que se quer fazer ou contar e a forma 
final da obra, uma vez concretizada. 
Esta ideia é interessante na medida 
em que o artista consegue desrespon-
sabilizar-se do que produziu, sendo o 
próprio desenho a marcar o passo a 
seguir, deixando o “eu” de ser o cen-
tro do processo criativo.
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> snba, 1º andar

Espaço Editorial

A secção editorial traz ao primeiro andar da SNBA um conjunto abrangente de 
livros de artista, edições em múltiplos e catálogos, mostrando desta forma uma 
abordagem diversa do panorama do desenho contemporâneo.

Estas publicações serão apresentadas através de editoras e livrarias especiali-
zadas:

meel press. lisboa
meelpress.com

sistema solar / documenta. lisboa
sistemasolar.pt

stet – livros & fotografias. lisboa
stet-livros-fotografias.com

tinta nos nervos. lisboa
tintanosnervos.com

by Filipa Valladares
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Gonçalo Pena, O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra
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Gonçalo Pena, O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra

No mito ocidental da origem da imagem, tal como contada por 

Plínio, o Velho, a filha de Butades de Sicião, o oleiro, desenha 

a silhueta do jovem por quem se apaixonara recorrendo ao 

uso de uma lamparina. O amante está de partida. Um sol de 

inverno congela o amante e os raios difusos da lamparina pro-

jectam a sombra que a filha do oleiro rasura na parede que faz 

de ecrã. O desenho coincide no umbral tracejado que separa o 

que é dado a ver e o que se ofusca pelo perfil do jovem. Resul-

ta desse semblante uma máscara que depois Butades modela 

em barro e coze no forno.  

No mito acidental do fim da imagem, tal como contada por Plí-

nio, o mais recente, a filha do Barnabé de Oeiras, o fotógrafo, 

fotografa o rosto da jovem por quem se enamorara recorrendo 

ao uso de uma máquina polaroid. A jovem está de partida, vai 

apanhar o comboio para Lisboa. Um sol de inverno congela o 

comboio e os raios difusos do flash projectam a sombra que 

a filha do fotógrafo vê depois lentamente aparecer na emul-

são instantânea. O desenho coincide no umbral tracejado que 

separa o que é dado a ver e o que se ofusca pelo o perfil da 

jovem. Resulta desse semblante uma imagem que depois Bar-

nabé digitaliza e imprime em papel brilhante A4.
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> galeria pintor fernando de azevedo, sociedade nacional de belas artes   

artistas:

Adriana Proganó

Fátima Moreno

Fernando Brito

Francisca Carvalho

Gonçalo Pena

Irene Buarque 

Mané Pacheco 

Marco Franco 

Mariana Gomes

Mattia Denisse

Pedro Henriques 

Von Calhau 

comissariado:

Natxo Checa

Matsuo Bashô (1687-88)

O sol de inverno:
a cavalo congela
a minha sombra.
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Uma nova iniciativa da Drawing Room Lisboa, com o patrocínio da Fundação 
PLMJ e a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, traz o desenho a todos 
os Lisboetas, convidados a percorrer uma rota de descoberta pelo centro da 
cidade.

Os trabalhos de finalistas de Desenho do ar.co - Centro de Arte & Comunica-
ção Visual e da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, selec-
cionados pelos seus docentes na área do desenho, farão a sua apresentação 
ao mercado nesta iniciativa, que mostra o grande interesse que o desenho 
contemporâneo desperta nos mais recém chegados artistas portugueses.

Desenhos Na Cidade
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A Fundação Millennium bcp confirma, pelo terceiro 
ano consecutivo, o seu interesse em apoiar a criação 
artística portuguesa através do apoio à Feira Drawing 
Room Lisboa. Nas edições anteriores apresentou as 
“Millennium Art Talks” um espaço de reflexão sobre 
arte e coleccionismo em que participaram destacadas personalidades portu-
guesas e estrangeiras e que teve igualmente uma grande adesão por parte do 
público.

Na terceira edição da Feira, a Fundação Millennium bcp apoia diretamente 
os actores da criação, divulgação e comercialização de arte com importantes 
prémios.

 
II Prémio Aquisição Fundação Millennium bcp – Talento Emergente
A obra vencedora, de autor com menos de 35 anos, passa a fazer parte do 
acervo de Fundação Millennium bcp. Dotado de 1.500 euros

 
I Prémio Projecto Artístico Destacado
Atribuído a um artista da Drawing Room Lisboa 2020, considerando os crité-
rios de relevância artística da obra apresentada na Feira, bem como o percur-
so de dedicação e entrega ao trabalho artístico.  Dotado de 1.500 euros

 
I Prémio Projecto Curatorial Galeria
Atribuído à proposta de presença curada de uma galeria participante na 
Drawing Room Lisboa 2020 tendo em apreciação a criatividade e o risco co-
locados na concepção do stand. Dotado de 1.000 euros
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Fundação Millennium bcp 
com a Drawing Room Lisboa
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O artista argentino Matías Ercole, vencedor do Prémio Novo Talento Desenho – Drawing Room 
Lisboa & Viarco 2019, com Eleonora Molina, diretora da galeria Miranda Bosch, de Buenos Aires.
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> prémio

Drawing Room Lisboa & Viarco

O Prémio Novo Talento Desenho – Drawing Room Lisboa & Viarco visa ofe- 
recer a um artista Drawing Room Lisboa em início de carreira a oportuni- 
dade de realizar uma residência artística na Fábrica de Lápis Portuguesa, 
complementada com estadia na Oliva Creative Factory. 

Durante a residência na Viarco, o jovem criador terá a oportunidade de 
trabalhar em liberdade criativa, inspirando-se nas experiências, materiais 
e reflexões do espaço de trabalho que o envolve para dar largas ao acto de 
desenhar. 

O prémio Viarco inclui ainda a oferta de um kit de material específico de 
desenho, dando assim ao jovem criador as ferramentas e matéria bruta para 
o desenvolvimento do seu projecto criativo. 

3 Prémio
Novo Talento Desenho
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A programação da Drawing Room deteve-se em várias tradições e contextos 
artísticos, como a pintura de paisagem chinesa, a tinta japonesa, a cena 
de Buenos Aires ou o classicismo figurativo italiano, que constituíu uma 
secção específica da edição de Madrid de 2017. Voltamos agora a sublinhar 
a rica e variada prática do desenho contemporâneo em Itália, dedicando-lhe 
integralmente esta edição da Papeleo, comissariada pelo curador bolonhês 
Antonio De Falco.

Na edição nº4 da Papeleo, mostram-se obras de dezasseis artistas: 
2501, Daniela Alfarano, Elvio Chiricozzi, Ericailcane, Fabricio Cotognini, 
Giulia Dall’Olio, Rocco Dubbini, Tamara Ferioli, Aldo Giannotti, Fausto 
Gilberti, Gilberto Giovagnoli, Eva Marisaldi, Laurina Paperina, Stef Ricci, 
Michelangelo Setola e Nicola Toffolini.

Além disso, destacam-se três vozes essenciais: a curadora Francesca 
Holsenn fornece uma reflexão interessante sobre o desenho enquanto 
primeira realização gráfica da ideia; recuperamos um texto de Francesco 
Moschini, secretário geral da Accademia Nazionale San Luca, sobre a 
iniciativa de colecionar desenho contemporâneo, lançada em 2007 pela 
instituição romana; e ainda uma entrevista com Andrea Losavio, galerista 
e curador da Biennale del Disegno de Rimini, que nos ajuda a entender a 
recente evolução do desenho italiano.

Edição trilingue: espanhol, italiano e inglês 
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Panorama Italiano

Papeleo 4
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Pelo segundo ano consecutivo, a Faculdade de Ciências Humanas da Universi-
dade Católica Portuguesa (FCH) reconhece a Drawing Room Lisboa como local 
ideal para a formação e aprendizagem dos seus alunos.

No quadro desta cooperação, os estudantes seleccionados realizarão as práticas 
de acolhimento do visitante auxiliando a sua interacção com a Feira; apoio à 
produção nas iniciativas de programação paralela, bem como a execução de 
tarefas indispensáveis ao funcionamento da Feira, num ambiente profissional 
internacional especializado em arte contemporânea, onde poderão desenvolver 
conhecimentos de gestão cultural e atendimento ao público, bem como dissemi-
nação e mediação artística.
O protocolo de cooperação entre as instituições tem como responsável por parte 
da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, o Pro-
fessor Paulo Campos Pinto.

Alunos da Faculdade de 
Ciências Humanas da 
Universidade Católica 
Portuguesa
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directora

Mónica Álvarez Careaga
info@drawingroom.pt 
+34 606 458 099

imprensa

CREATIVE INDUSTRIES
PROGRAMMES by SC
Carmo Mendes
project.management@creativebysc.eu
+351 92 577 29 29

parcerias, produção 
& programação paralela

CREATIVE INDUSTRIES
PROGRAMMES by SC
Sara Cavaco 
sara.cavaco@creativebysc.eu
+351 91 324 57 32

conteúdos redes sociais

CREATIVE INDUSTRIES
PROGRAMMES by SC
Patrícia Pereira
patriciapereira_81@hotmail.com
+351 96 533 17 87

EQUIPA ORGANIZAÇÃO

galerias

Ignacio Calvo Peláez
produccion@drawingroom.es 
+34 662 52 94 18 

relações institucionais

Ivânia de Mendonça Gallo 
ivania.gallo@gmail.com
+351 966 826 005

relações públicas e coleccionadores

Roberta Ristow
robertaristow@gmail.com
+44 7944 452503

Isabel Ascenso Pires
isabelascensopires@gmail.com
+351 933 302 000

Lucía Zaballa López Niclos
vip@drawingroom.es
+34 699 074 538

espaço editorial 

Filipa Valladares
filipa.valladares@sapo.pt
+351 917 520 046
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Mónica Álvarez Careaga
Directora

Mónica Álvarez Careaga é comissária de 
arte contemporânea e produtora cultural. 
Historiadora de arte pela Universidade 
de Oviedo e museóloga pela École du 
Louvre (Paris). O seu trabalho como 
curadora tem-se  centrado nas relações 
entre a identidade, a arquitectura e o 
doméstico, com particular destaque 
para os suportes como o desenho e 
a fotografia. Já comissariou diversas 
mos- tras de artistas como Cang Xin, 
Candida Höfer, Pedro Barateiro, Carlos 
Bunga, Ellen Kooi, Georges Rousse, 
Wolf Vostell, Rosa Muñoz e colectivas 
em Espanha, Portugal, Alemanha, 
Polónia, Bélgica, Estados Unidos, China 
e Japão. O seu percurso profissional 
incluíu ainda funções de direcção na 
organização de festivais e feiras. Foi 
directora do Festival Miradas de Mujeres 
em 2014 e consultora artística da Arte 
Lisboa de 2007 a 2011. É responsável 
pelo comissariado de projectos na Arco 
Madrid, Swab Barcelona, Art Beijing, 
Set Up Bologna e MIA Photo Fair 
Milano. 

info@drawingroom.pt 
+34 606 458 099 
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Natxo Checa
Comissário

Natxo Checa (Barcelona, 1968) é 
director da Galeria Zé dos Bois (ZDB) 
de Lisboa desde 1994 e exerce as 
actividades de gestão, produção, 
programação e comissariado deste 
espaço independente dedicado à 
criação, produção e difusão artística. 
O seu método curatorial assenta no 
desenvolvimento de uma relação 
íntima com a obra dos artistas, desde 
o início do processo criativo: pesquisa 
de campo, produção executiva em 
residência, pós- produção, suporte 
teórico e apresentação da obra. 
Realizou projectos em artes visuais 
em residências internacionais de larga 
duração em colaboração com artistas 
como João Maria Gusmão e Pedro 
Paiva, Mattia Denisse, Rigo 23, Societé 
Realiste, João Tabarra, Alexandre 
Estrela, Gabriel Abrantes e Gonçalo 
Pena. Em 2009 comissariou o Pavilhão 
Português da 53 Bienal de Veneza com 
o título “Experiments and Observations 
on Different Kinds Of Air”.

natxo.checa@gmail.com
+351 966 237 200

Filipa Valladares
Editorial

Curadora, produtora independente, 
editora e livreira. Licenciada em 
escultura pela FBAUL (1996); Pós-
graduação em Estudos Curatoriais, 
pela FBAUL (2005). Coordenadora da 
Fundació Foto Colectania (Barcelona) 
em Portugal (2001 - 2010). Professora 
convidada em diversas Universidades 
e escolas de arte, entre elas FCSH-UNL 
(Lisboa), IADE (Lisboa), IPA (Lisboa), 
IPP/ESMAE (Porto), Atelier de Lisboa. 
Como curadora independente realizou 
entre outras exposições: Num lugar 
entre o vento, de Rui Dias Monteiro, 
Espaço MIRA, Porto, 2014; PAPEL 
(co-curadoria com José Luis Neto), de 
Marta Castelo, Biblioteca do Arquivo 
Municipal de Fotografia de Lisboa, 
2013; Terrae, de Manel Armengol na 
Galeria Pente 10, Lisboa, 2010; Dias 
Úteis, de Catarina Botelho, Lisboa, 
2009. Em 2011 abre a livraria STET-
livros e fotografias, especializados em 
fotografia, livros de artista e edições de 
autor. Co-organizou a 1ª feira de livros 
de fotografia de Lisboa em 2010, e com 
a STET co-organizou o evento O que um 
livro pode (2011/2016). Organizou feiras 
como Carpe Diem (2012/2014), EDIT – 
feira de edições de Lisboa (2015/2018).

filipa.valladares@sapo.pt
+351 917 520 046
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GALERIAS

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA
Director: James Steele y Jorge Viegas
Largo Hintze Ribeiro, 2E – F. 1250 – 122 
Lisboa, Portugal
galeria@3m1arte.com
+351 210 170 765 // +351 938 725 298
www.3m1arte.com

ARTE PERIFÉRICA – GALERIA DE ARTE
Directores: Anabela Antunes e Pedro Reigadas
Centro Cultural de Belém, loja 3. 
1449-003 Lisboa, Portugal
ap@arteperiferica.pt
+ 351 213 617 100
www.arteperiferica.pt

BALCONY GALLERY
Directores: Pedro Magalhâes, Luis Neiva y 
Paulo Coetano
Rua Coronel Bento Roma, 12 A, 1700 – 122. 
Lisboa, Portugal
info@balcony.pt
+351 218 130 523 
balcony.pt

BRUNO MÚRIAS
Director: Bruno Múrias
Rua Capitão Leitão 10-16  
1950-051 Lisboa, Portugal
info@brunomurias.com
+351 218 680 241
www.brunomurias.com

CARLOS CARVALHO - ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
Director: Carlos Carvalho
R. Joly Braga Santos, Lote F – R/c. 
1600-123 Lisboa, Portugal
carloscarvalho-ac@carloscarvalho-ac.com
 + 351 217 261 831
www.carloscarvalho-ac.com

FONSECA MACEDO - ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
Diretora: Fátima Mota
Rua Dr. Guilherme Poças Falcão, 21. 9500-057 
Ponta Delgada, São Miguel – Açores, Portugal
info@fonsecamacedo.com
+ 351 296 629 352
www.fonsecamacedo.com

GALERIA 111 
Director: Rui Brito
Campo Grande, 113. 
1700-089 Lisboa, Portugal
info@111.pt
+ 351 217 977 418 
www.111.pt

GALERIA BELO-GALSTERER
Directora: Alda Galsterer
R. Castilho 71, 1250-068. Lisboa, Portugal
galeria@belogalsterer.com
+351 213 815 914 // +351 918 690 521
www.belogalsterer.com

GALERIA DAS SALGADEIRAS
Director: Ana Matos
Rua da Atalaia, 12 a 16. 1200-041 Lisboa, 
Portugal
salgadeiras@sapo.pt
+351 213 460 881 
salgadeiras.outsystemscloud.com/SiteSol

GALERIA FILOMENA SOARES
Director: Filomena Soares, Manuel dos Santos
Rua da Manutenção nº 80 (Xabregas) 
1900-321 Lisboa | Portugal
gfilomenasoares@mail.telepac.pt
+351 218 624 122 // +351 962 373 956
www.gfilomenasoares.com
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GALERIA MONUMENTAL
Directora. Ana Maria Pereirinha Pires
Campo dos Mártires da Pátria, 101.
1150 -227 Lisboa, Portugal
gmonumental@gmail.com
+351 213 533 848 // +351 962 945 782
/www.galeriamonumental.com

GALERIA SÃO MAMEDE
Director: Francisco Pereira Coutinho
R. Escola Politécnica, 167
1250-101 Lisboa, Portugal
galeria@saomamede.com
+351 213 973 255
www.saomamede.com

GALERÍA SIBONEY 
Director: Juan González de Riancho
Calle Sta. Lucía, 49. 39003 Santander, 
Cantabria, Espanha
info@galeriasiboney.com
+ 34 942 311 003 
www.galeriasiboney.com

GALERÍA SILVESTRE 
Directores: Pep Anton Clua Monreal e Vanessa 
H. Sánchez
Calle Doctor Fourquet 21. 28012 Madrid, 
Espanha 
galeria@galeriasilvestre.com 
+ 34 910 594 112 // + 34 686 463 809
www.galeriasilvestre.com

KUBIKGALLERY
Director: João Azinheiro
Rua da Restauração, 6 
4050-499 Porto, Portugal
info@kubikgallery.com
+351 226 004 927 // +351 91 712 5 737
www.kubikgallery.com

MÓDULO - CENTRO DIFUSOR DE ARTE 
Director: Mário Teixeira da Silva
Calçada dos Mestres 34, 
1070-079 Lisboa, Portugal
modulo@netcabo.pt 
+ 351 213 885 570
www.modulo.com.pt

PITT STUDIO
Director: Nathaniel Pitt
4 Edgar St, Worcester, WR1 2LR, Reino Unido
info@pittstudio.com
+ 44(0) 7595397 861
www.pittstudio.com

TREMA
Director: Pedro Loureiro
Rua do Mirante, 12 * 1100 – 356 F. Lisboa, 
Portugal
galeria@trema-arte.pt
+351 218 130 523 // +351 930 612 523
trema-arte.pt

TRINTA – ARTE CONTEMPORÁNEA
Directora: Asunta Rodríguez
Virxe da Cerca, 24, 15703, Santiago de 
Compostela, España
trinta@trinta.net
+34 981 584 623 // +34 657 914 540
www.trinta.net

UMA LULIK 
Director: Miguel Leal Rios
Rua Centro Cultural, 15-Porta 2, 
1700-106, Lisboa, Portugal
info@umalulikgallery.com
+351 918 136 527
www.umalulikgallery.com
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PROJECTOS

ART DISPERSION
Rodrigo Bettencourt da Câmara 
Lisboa, Portugal
artdispersion@gmail.com

EXHIBIT Lab
Tres de noviembre 10, bajo
39010 Santander. Espanha
info@exhibit.es
www.exhibit.es
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prémios

patrocinadores institucionais
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hospitalidade


