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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, 27 de out., das 12:00 h às 21:00 h.

Quinta-feira, 28de out., das 12:00 h às 21:00 h. 

Sexta-feira, 29 de out., das 12:00 h às 21:00 h. 

Sábado, 30 de out., das 12:00 h às 21:00 h. 

Domingo, 31 de out., das 11:00 h às 19:00 h. 



apoios à divulgação

patrocinadores institucionais

mecenas

apoios

prémios hospitalidade



www.drawingroom.pt

4 IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 91 84 53 750



www.drawingroom.pt

IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 91 84 53 750 5

Bem Vindo(a)

A quarta edição da Drawing Room Lisboa é uma confirmação do percurso 
edificante que a iniciativa tem vindo a fazer no panorama artístico 
português.

Para que esta comunidade continue a crescer, a Drawing Room Lisboa tem 
criado oportunidades para os artistas mais novos, como: o percurso urbano 
“Desenhos na Cidade” que é uma mostra de trabalhos dos alunos de desenho 
do Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual e da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa; o “III Prémio Aquisição Fundação Millennium bcp 
- Talento Emergente” que elege a obra de um artista com menos de 35 anos 
e que passa a integrar o acervo da Fundação Millennium bcp; e o “IV Prémio 
Novo Talento Desenho - DrawingRoom Lisboa & Viarco que oferece uma 
residência artística na Fábrica Portuguesa de Lápis, a um artista de início 
de carreira .

Igualmente, pelo terceiro ano consecutivo, contamos com uma selecção 
de doze alunos para a realização das suas práticas de gestão cultural e 
mediação artística da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa (FCH).

A adesão das instituições colaboradoras, mecenas e empresas permite a 
realização desta grande feira em Lisboa, que conta também com o apoio 
da Câmara Municipal de Lisboa. Além disso, a orientação internacional 
da Drawing Room é evidenciada este ano com a presença de inúmeras 
galerias estrangeiras, seja na Programação Geral, como na Feira Online, ou 
como no interessante panorama de galerias alemãs, trazido este ano pelo 
Foco Berlim. É importante destacar também a exposição dos finalistas do 
Prémio Desenho 2021 da Fundação FLAD e a mostra do Espaço Coleção 
Fundação Altice.

Desde a sua primeira edição em 2018, a feira revelou ser benéfica para 
artistas, galeristas, curadores e gestores culturais e também fez despertar 
o interesse e entusiasmo do público, dos colecionadores e dos amantes 
da arte. Esta edição de 2021 revela mais uma vez o melhor da prática do 
desenho contemporâneo, em todas as suas variações.

Mónica Álvarez Careaga
Diretora Drawing Room (Madrid - Lisboa) 
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3+1 arte contemporânea
lisboa

arte periférica
lisboa

carlos carvalho – 
arte contemporânea
lisboa

f2 galería
madrid 

fonseca macedo – 
arte contemporânea
ponta delgada

galeria belo-galsterer
lisboa

galeria bruno múrias
lisboa

galeria das salgadeiras
lisboa

galeria filomena soares
lisboa 

galeria miguel nabinho
lisboa

galeria monumental
lisboa

galeria pedro oliveira
porto

galeria presença
porto

galería siboney
santander

galería silvestre
madrid 

kubikgallery
porto

martínez & avezuela
madrid 

pedro cera
lisboa

rafael ortiz
sevilha 

trema arte contemporânea
lisboa

trinta arte contemporánea
santiago de compostela

uma lulik
lisboa

wadström tönnheim 
gallery
malmö– marbella 

foco berlim

Comissário: 
Jan-Philipp Fruehsorge

anaid art gallery
berlim 

kristin hjellegjerde
londres– berlim– 
nevlunghavn

lage egal
berlim 
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galerias programa geral galerias feira online

anaid art gallery
berlim 

arte em acção
porto

cisterna galeria de arte
lisboa

exhibit lab
santander

galería aina nowack
madrid 

galería josé amar
medellín

galerie pol lemétais
saint sever du moustier

granada gallery
madrid 

katharina maria raab
berlim

kitai gallery
tokyo

maio art agency
lisboa

puxagallery
madrid 

shazar gallery
nápoles

underdogs gallery
lisboa

vane 
gateshead
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Alberto Carneiro 
Alejandra Freymann
Alexandru Radvan
Alina Aldea 
AnaMary Bilbao 
António Olaio 
Astrid Köppe 
Audun Alvestad 
Bart Hajduk 
Brígida Machado 
Bruno Cidra 
Carlos Alexandre Rodrigues 
Carlos Andrade 
Carlos Correia 
Carlos Mensil 
Carlos Nogueira
Carolina Serrano 
Catarina Leitão 
Catarina Mil-Homens 
Cecília Costa 
Celina Teague 
César Barrio 
Claire de Santa Coloma 
Daniel Verbis
Diogo Bolota 
Fernando Marques de 
Oliveira 
Francisco Mendes Moreira 
Gonçalo Pena 
Guillermo de Foucault
Hugo Castilho
Inmaculada Salinas 
Irene González 
Isabel Madureira Andrade 
Isabelle Faria 
Joachim Lambrechts 
Joana Pimentel 
Jorge Molder 
Jorge Queiroz 

José Loureiro 
José Paulo Ferro 
Juan Uslé
Klaus Killisch 
Klaus Mosettig 
Lourenço de Castro 
Lúcia David
Luis Gordillo 
Luisa Cunha 
Mafalda Santos 
Manuel Vieira 
Maria Ana Vasco Costa 
Maria Durão 
Maria Sassetti 
Maria Trabulo 
Marta Barrenechea 
Marta Djourina 
Martinho Costa 
Matias Di Carlo 
Miguel Branco 
Miki Leal 
Mimi Tavares 
Mónica de Miranda 
Muhammad Zeeshan 
Oliver Laric 
Pablo Accinelli 
Paulo Brighenti
Paulo Damiao
Paulo Lisboa 
Pedro Barateiro 
Pedro Cabrita Reis 
Pedro Calapez 
Pedro Gomes 
Pedro Tudela 
Pedro Vaz 
Ricardo Angélico 
Rita Gaspar Vieira 
Rui Calçada Bastos 
Rui Horta Pereira 

Rui Serra 
Rui Soares Costa 
Sabine Finkenauer 
Sara Berman 
Sara Bichão 
Sebastião Castelo Lopes 
Sofia Areal 
Sofía Jack 
Teresa Dias Coelho 
Teresa Moro 
Vera Mota 
Vicente Blanco 
Vicky Uslé 
Xisco Mensua 
Zsolt Berszan

artistas a-z programa geral                                                                    

Albert Pinya *
Alina Aldea *
Andrea Pichl *
Beatriz Manteigas *
Celipe Perroloco *
Conceição Abreu *
Daniel Gonçalves *
Debbie Reda *
Gabriel Altamirano *
Jorge Leal *
Kerstin Drechsel *
Mar Solís *
Maria Noël *
Olga de Dios *
Sabine Tress *
Saghar Daeiri *
Sogen Chiba *
Sonja Šurbatović  *
Teresa Esgaio *
Zsolt Berszán *

artistas a-z feira online                                                                   
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1. GALERÍA TRINTA 
ARTE CONTEMPORÁNEA
santiago de compostela, espanha
Francisco Mendes Moreira (Portugal, 1979)
Sabine Finkenauer (Alemanha, 1961)

2. WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY
malmö, suécia  - marbella, espanha
Maria Sassetti (Portugal)
Matias Di Carlo (Argentina, 1978)

3. GALERÍA SILVESTRE
madrid, espanha
Irene González (Espanha, 1988)
Martinho Costa (Portugal, 1977)
Marta Barrenechea (Espanha, 1964)
Vicente Blanco (Espanha, 1974)

4. GALERÍA SIBONEY
santander, espanha
Daniel Verbis (Espanha, 1968)
Alejandra Freymann (México, 1983)
Juan Uslé (Espanha,1954)
Guillermo de Foucault  (Espanha,1996)
Teresa Moro (Espanha, 1970)

5. RAFAEL ORTIZ
sevilha, espanha
Inmaculada Salinas (Espanha, 1967)
Luis Gordillo (Espanha, 1934)
Miki Leal (Espanha, 1974)
Paulo Brighenti (Portugal, 1968)

6. GALERIA BELO-GALSTERER
lisboa, portugal
Jorge Molder (Portugal, 1982)
Paulo Brighenti (Portugal, 1968)
Pedro Calapez (Portugal, 1953)
Rita Gaspar Vieira (Itália, 1977)

7. CARLOS CARVALHO – 
ARTE CONTEMPORÂNEA
lisboa, portugal
Catarina Leitão (Alemanha, 1970)
Mónica de Miranda (Portugal, 1976)
Ricardo Angélico (Angola, 1973)

8. 3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA
lisboa, portugal
Alberto Carneiro (Portugal, 1937 – 2017)
Carlos Nogueira (Moçambique, 1947)
Claire de Santa Coloma (Argentina, 1983)

9. FONSECA MACEDO – 
ARTE CONTEMPORÂNEA
ponta delgada, portugal
Isabel Madureira Andrade (Portugal, 1991)
José Loureiro (Portugal, 1960)
Maria Ana Vasco Costa (Portugal, 1981)
Pedro Cabrita Reis (Portugal, 1956)

10. GALERIA PEDRO OLIVEIRA
porto, portugal
Carlos Correira (Portugal, 1975)
Cecília Costa (Portugal, 1971)
Fernando Marques de Oliveira (Portugal, 1943)
Joana Pimentel (Portugal, 1971)
Paulo Brighenti (Portugal, 1968)
Sofia Areal (Portugal, 1960)

11. ARTE PERIFÉRICA
lisboa, portugal
Rui Serra (Portugal, 1970)
Isabelle Faria (Portugal, 1978)
Hugo Castilho (Portugal, 1995)
Paulo Damião (Portugal, 1975)

12. TREMA
lisboa, portugal
Brígida Machado (Portugal, 1980)
Carlos Andrade (Portugal, 1968)
José Paulo Ferro (Portugal, 1955)
Lúcia David (Portugal, 1966)
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13. GALERIA BRUNO MÚRIAS
lisboa, portugal
Bruno Cidra (Portugal, 1982)
Jorge Queiroz (Portugal, 1966)
Pablo Accinelli (Argentina, 1983)
Rui Calçada Bastos (Portugal, 1971)
Vera Mota (Portugal, 1982)

14. GALERIA FILOMENA SOARES
lisboa, portugal
Pedro Barateiro (Portugal, 1979)
Sara Bichão (Portugal, 1986)

15. GALERIA DAS SALGADEIRAS
lisboa, portugal
Carlos Alexandre Rodrigues  (Portugal, 1979)
Rui Horta Pereira (Portugal, 1975)
Rui Soares Costa (Portugal, 1981)

16. GALERIA MONUMENTAL
lisboa, portugal
Lourenço de Castro (Portugal, 1972)
Mimi Tavares (Portugal, 1962)
Sebastião Castelo Lopes (Portugal, 1994)
Teresa Dias Coelho (Portugal, 1954)

17. F2 GALERÍA
madrid, espanha
Gonçalo Pena (Portugal, 1967)
Xisco Mensua (Espanha, 1960)

18. GALERIA PRESENÇA
porto, portugal
Carlos Mensil (Portugal, 1988)
Mafalda Santos (Portugal, 1980)
Maria Trabulo (Portugal, 1989)
Pedro Gomes (Moçambique, 1972)

19. PEDRO CERA
lisboa, portugal
Miguel Branco (Portugal, 1963)
Oliver Laric (Áustria, 1981)

20. UMA LULIK
lisboa, portugal
AnaMary Bilbao (Portugal, 1986)
Carolina Serrano (Portugal, 1994)
Catarina Mil-Homens (Portugal, 1979)
Diogo Bolota (Portugal, 1988)
Klaus Mosettig (Austria, 1975)
Paulo Lisbon (Portugal, 1977)

21. GALERIA MIGUEL NABINHO
lisboa, portugal
Luisa Cunha (Portugal, 1949)
Manuel Vieira (Portugal, 1962)
Pedro Cabrita Reis (Portugal, 1956)

22. MARTÍNEZ & AVEZUELA
madrid, espanha
César Barrio (Espanha, 1971)
Sofía Jack (Espanha, 1968)
Vicky Uslé (Espanha, 1981)

23. KUBIKGALLERY
porto, portugal
António Olaio (Angola, 1963)
Maria Durão (Portugal, 1985)
Pedro Vaz (Moçambique, 1977)
Pedro Tudela (Portugal, 1962)

FOCO BERLIM

Comissário: Jan-Philipp Fruehsorge

f1. LAGE EGAL
berlim
Astrid Köppe (Alemanha, 1974)
Klaus Killisch (Alemanha, 1959)
Marta Djourina (Bulgária, 1991)

F2. ANAID ART GALLERY
berlim
Alexandru Rădvan (Roménia, 1977)
Alina Aldea (Roménia, 1974)
Zsolt Berszán (Roménia, 1974)

f3. KRISTIN HJELLEGJERDE
londres– berlim– nevlunghavn
Sara Berman (Reino Unido, 1975)
Audun Alvestad (Noruega, 1980)
Muhammad Zeeshan (Paquistão, 1980)
Joachim Lambrechts (Bélgica, 1986)
Celina Teague (Reino Unido, 1981)
Bart Hajduk (Polonia, 1990)



https://drawingroom.store/lisboa-online-fair/
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1. galería josé amar
Medellín
Sonja Šurbatović

2. maio art agency
Lisboa
Sabine Tress (Alemanha, 1968)

3. maio art agency
Lisboa
Conceição Abreu (Portugal, 1961)

4. exhibit lab
Santander
Albert Pinya (Espanha, 1985)

5. exhibit lab
Santander
Debbie Reda (Argentina, 1976)

6. exhibit lab 
     in collaboration with Swinton Gallery

Santander – Madrid
Olga de Dios (Espanha, 1979)

7. galerie pol lemétais
Saint Sever du Moustier
Daniel Gonçalves

8. vane
Gateshead
Kerstin Drechsel (Alemanha, 1966)

9. katharina maria raab
Berlim
Andrea Pichl (Alemanha)

10. anaid art gallery
   Berlim

Zsolt Berszán (Roménia, 1974)

11. aina nowack
Madrid
Maria Noël (Argentina, 1965)

12. arte em acção
Porto
Beatriz Manteigas (Portugal, 1990)

13. underdogs gallery
Lisboa
Teresa Esgaio (Portugal, 1985)

14. kitai gallery
Tokyo
Sogen Chiba (Japão, 1955)

15. cisterna galeria de arte
Lisboa
Jorge Leal (Portugal, 1975)

16. shazar gallery
Nápoles
Saghar Daeiri (Irão, 1986)

17. granada gallery
Madrid
Gabriel Altamirano

18. granada gallery
Madrid
Celipe Perroloco (Argentina, 1984)

19. puxagallery
Madrid
Mar Solís (Espanha, 1967)

8 12

9 10 11
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3 2

1 19

18 17

16

137 15

14
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alberto carneiro
Portugal, 1937-2017

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Alberto Carneiro (1937-2017) dedicou-se, 
desde muito jovem, ao trabalho com ma-
deira, aprendeu o ofício de santeiro, que 
mais tarde se traduziu na sua prática con-
temporânea de escultura com materiais 
naturais: a madeira e a pedra.

Ao longo da sua carreira, os seus dese-
nhos foram refletindo as imediações do 
seu estúdio, as serras do norte de Por-
tugal, os seus jardins particulares e os 
elementos interligados do céu, vento e 
nuvens que os rodeiam.

Os seus últimos desenhos, com cordilhei-
ras gestuais, que aparentemente evoca-
vam formas humanas, aparecem como 
linhas de sombra que deslizam pelo pa-
pel. Da mesma forma que as nuvens obs-
curecem a luz da paisagem, ao passar por 
cima das nossas cabeças.

alejandra freymann
México, 1983

GALERÍA SIBONEY

Ao longo da sua trajetória artística, Ale-
jandra Freymann sempre se moveu entre 
a abstração e a figuração. As suas obras 
oferecem-nos paisagens aparentemente 
serenas, às vezes povoadas por perso-
nagens ou animais que exalam ternura. 
Embora seja verdade que, mesmo sem 
uma ameaça visível, transmitem-nos uma 
certa instabilidade, uma preocupação 
difícil de definir. Os planos articulam-se 
em superfícies de cores fortes que pare-
cem fundir-se sem perder a sua precária 
independência, bem como a suposta ra-
cionalidade do figurativo ou a pureza do 
abstracto.
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alexandru râdvan 
Romênia, 1977

ANAID ART GALLERY

The Sad Story of Daphne the Naiad e 
Apollo the God apresenta uma série de co-
lagens nas quais o artista reinterpreta os 
mitos de Apolo e Daphne da mitologia gre-
ga. Apolo, o deus da luz, do dia e da arte, 
insulta o deus do amor, Eros, que se vinga 
dele atirando-lhe a flecha do amor. Apollo 
apaixona-se pela casta Daphne; apesar da 
certeza de que jamais conseguirá conven-
cê-la a retribuir. Daphne, para se livrar de 
Apolo, pede ao pai que o transforme em 
loureiro, e Apolo, num gesto final de afeto, 
concede a imortalidade às folhas de louro 
para torná-las eternamente verdes.

alina aldea
Romênia, 1974

ANAID ART GALLERY

Os desenhos assinados por Alina Aldea 
mostram a minúcia e perfeição de uma 
observação microscópica. A criação de 
Alina Aldea é dominada pela ideia de ex-
perimentação, pesquisa, obsessão pela 
perfeição.
As formas vegetais que se desenvolvem 
na série de desenhos “Secret Garden” 
evocam um mundo híbrido, mágico e 
amplo, um macrocosmo auto-contido no 
qual diferentes formas e materiais podem 
viver. O elemento vegetal é usado para re-
presentar a simbiose que surge em uma 
justaposição.
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antónio olaio 
Angola, 1963

KUBIKGALLERY

A nova série de desenhos de António Olaio 
(1963, Sá da Bandeira, Angola) God’s Pla-
net é um exemplo da forma como o artis-
ta explora as possibilidades plásticas dos 
jogos formais e/ou conceptuais em arte. 
Num fluxo entre forma e conceito, estes 
desenhos traduzem formas e espaços 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… tempo-
rariamente abandonando tudo o resto, 
inclusivamente, abandonando-nos… Ao 
mesmo tempo aqui se exerce uma Géne-
sis permanente,… como a que o artista 
procura nos jogos internos das suas can-
ções, das telas que pinta, dos seus vídeos, 
e da relação entre tudo isto…

anamary bilbao 
Portugal, 1986

UMA LULIK

A memória tem tanto de passado como 
de presente. É um tipo de consciência do 
tempo que produz sentidos consciente e 
inconscientemente, como disse Proust, 
pela ocupação daquele lugar intersti-
cial do antes no agora. Ocorre tanto de 
um esforço predisposto de retomar algo 
(que pensamos estar) perdido, quanto da 
aceitação passiva da lembrança como um 
novo passado. É esta memória, subjetiva 
e dinâmica, que constitui o campo de in-
tervenção da artista. “A sua prática vem 
sempre da memória de um gesto passa-
do, sempre superado pelas suas réplicas 
nos seus imperfeitos esforços miméticos 
(…)”. Escreveu Ana Cachola sobre a prá-
tica da artista. O processo de desenho de 
Bilbao é agora subliminar ao processo 
fotográfico, que a artista está a explorar.
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audun alvestad 
Noruega, 1980

KRISTIN HJELLEGJERDE

bart hajduk 
Polónia, 1990

KRISTIN HJELLEGJERDE

Bartholomew Hajduk é um artista polaco 
que mora em Londres. Graduou-se em Pin-
tura pela Camberwell College of Arts em 
2016 e atualmente cursa o mestrado em 
Belas Artes na Slade School of Art (2022). 
A prática de Bart é influenciada pelo reino 
das mitologias pessoais, memórias, sexua-
lidade, espiritualidade e cosmologia, bem 
como pela cultura polaca e sensibilidade 
rural. Nos seus desenhos e pinturas, Bart 
cria paisagens de sonho sensuais e íntimas 
povoadas de animais, híbridos animal-hu-
manos, plantas, planetas e formas biológi-
cas. Em parte auto-retratos, em parte pai-
sagens de sonho místicas, as suas obras 
refletem um desejo de se reengajar com 
o mundo natural e o universo mais amplo 
que nos rodeia.

Audun Alvestad (n.1980, Aalesund) é 
um pintor norueguês que recebeu o seu 
MFA do Kunsthogskolen em Bergen em 
2016, depois de estudar no Det kongeli-
ge Danske Kunstakademi, em Copenhaga 
(2015) e receber seu BFA do Kunstho-
gskolen I Bergen, Avd Kunstakademiet 
em 2009. As pinturas de Alvestad geral-
mente giram em torno de tipos “comuns” 
que realizam tarefas quotidianas, como 
cortar a relva, passar camisas ou tomar 
banho. Ele referenciou o seu interesse em 
explorar as mudanças nos papéis de gé-
nero e nas estruturas sociais da sociedade 
como a razão para se focar neste assunto. 
Além disso, ele conta com tipos genéricos 
porque eles dão mais espaço para brincar 
com os aspectos formais da pintura.
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bruno cidra 
Portugal, 1982

GALERIA BRUNO MURIAS

O ponto de partida da obra de Bruno Ci-
dra (Lisboa, 1982) é a síntese entre es-
cultura e desenho. As suas esculturas de 
metal (ferro, bronze, entre outros) e de 
papel exploram a tensão e o diálogo entre 
as materialidades opostas e os valores es-
pecíficos atribuídos a cada campo, como 
a resistência e a fragilidade, o peso e a 
leveza, a permanência e a fugacidade. To-
mando o espaço expositivo como espaço 
compositivo, a escultura de Bruno Cidra 
traça novos caminhos, ritmos e enquadra-
mentos, novos eixos e referências visuais, 
áreas de concentração e dispersão, con-
vidando constantemente o espectador a 
reajustar a sua relação com o espaço.

brígida machado 
Portugal, 1980

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

Brígida Machado, prolífera pintora de 
Évora, apresenta um conjunto de obras 
que apelam à ficção e à fábula como 
temas centrais. Brígida desenvolveu e 
evoluviu o seu próprio estilo pictórico, 
enfatizando as formas figurativas e dese-
nhando-as com clareza e força. Entre os 
traços morfológicos, destacam-se a vigo-
rosa pincelada, o uso de cores marcantes 
e o contraste cromático, que conferem às 
composições um forte dinamismo.
As fábulas são mentiras que dizem a ver-
dade.
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carlos alexandre rodrigues 
Portugal, 1979

GALERIA DAS SALGADEIRAS

carlos andrade 
Portugal, 1968

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

Com “Histórias da minha pele” dou conti-
nuidade ao projeto “pele da minha pele”.
Cada intervenção escultórica é um frag-
mento de memória ligada física e espi-
ritualmente com a anterior. Fragmentos 
no tempo de uma experiência interior 
materializadas no mármore (eu pele), não 
como necessidade de perpetuar (per pe-
tram), mas sim de expor a fragilidade da 
nossa condição através da epiderme do 
material, num fluxo que vive no ritmo do 
movimento, na forma e na luz, uma ver-
dadeira linguagem do sensível. No pro-
cesso, o frágil e efémero estão presentes, 
o material levado ao limite da resistência 
e tensão cede, desagrega-se criando um 
todo processual onde o acidente também 
é resultado estético.
Estas narrativas parciais são articuladas e 
constituem um caminho que se vai fazen-
do, como uma construção progressiva no 
devir de obra em obra no espaço e tempo 
de cada exposição.

Carlos Andrade

Carlos Alexandre Rodrigues trabalha es-
sencialmente numa prática artística em 
que variadas metodologias operativas 
atuam sobre diversos tipos de media, 
como a pintura, o desenho, a fotografia 
e objetos tridimensionais – convergin-
do em temáticas e campos disciplinares 
diversos, como a geografia, arquitetura, 
urbanismo, arqueologia, antropologia 
ou sociologia, não com a intenção de os 
tratar enquanto tais matérias, mas convo-
cando os seus assuntos para o seu pro-
jeto de artes plásticas. Concentra-se em 
imagens e objetos encontrados, num pro-
cesso da apropriação artística de técnicas 
de inventário e catalogação, num gesto 
simultaneamente arquivístico e estético. 
Estas imagens servem como catalisador 
ou matriz para a criação de novas ima-
gens ou objetos.
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carlos mensil 
Portugal, 1988

GALERIA PRESENÇA

“No vazio” é o título de um pequeno con-
junto de peças desenvolvidas entre 2019 
e 2020.
O vazio aparece aqui, tal como tem apa-
recido noutras circunstâncias pontuais, 
em títulos de exposições e outras peças/
instalações, na relação que essa noção de 
vazio tem com o trabalho artístico, com o 
espaço e o tempo do fazer, um trabalho 
que deverá ser marginal para redefinir 
novos limites e novos caminhos. 

carlos correia 
Portugal, 1975

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

Desde o início, a pintura de Carlos Cor-
reia – que hoje se baseia num consistente 
corpo de trabalho e de experimentação 
contínua – observou um fio condutor e 
revelou uma preocupação acima de todas 
as outras: compreender o problema do 
espaço. Na verdade, sabemos muito bem, 
mesmo que na maioria das vezes tente-
mos esquecer, que ainda mais do que o 
tempo, a questão central de toda pintura é 
o espaço. Ou seja, a invenção imaginária 
do espaço.



www.drawingroom.pt

IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 91 84 53 750 19

carlos nogueira
Moçambique, 1947

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

carolina serrano 
Portugal, 1994

UMA LULIK

A dimensão escultórica do trabalho de 
Carolina Serrano visa indagar sobre as 
possíveis formas de utilização do tempo 
como material, explorando as possibili-
dades teóricas, conceituais e materiais da 
parafina negra em relação ao fogo. Este 
elemento, o fogo, está muito presente nos 
seus desenhos / esculturas de parede in-
visíveis.
Este fogo, que está representado nas fo-
lhas de parafina, só pode ser visto se o 
observador encontrar a inclinação certa 
para discerni-lo, numa busca metafórica 
e física da luz, no que esse fogo pode sig-
nificar. Basicamente, aponta para a par-
ticipação do espectador no processo de 
delineamento dos vários desenhos / es-
culturas que se apresentam em confronto 
com todos os outros suportes apresenta-
dos.

Na obra de Carlos Nogueira, o papel é 
trabalhado de forma pouco convencional. 
Usando o fino papel japonês para cobrir 
a superfície dos objetos, sobre os quais 
são aplicadas camadas de pó de grafite 
ou a ponta de um lápis, o artista marca 
deliberadamente as suas obras, evocando 
o brilho captado nas ondas do mar ou no 
profundo aveludado céu noturno. O seu 
interesse pela arquitetura e a forma como 
nos relacionamos com ela no contexto do 
nosso ambiente é a base do seu trabalho. 
Muitas vezes as peças são híbridos de 
materiais e formas artificiais que incor-
poram texturas, matéria e referências ao 
mundo natural; um equilíbrio harmonioso 
é alcançado entre ambos.
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catarina mil-homens 
Portugal, 1979

UMA LULIK

Os desenhos de Catarina Mil-Homens 
«… emergem das sombras, do imaterial 
e do impalpável, abrindo caminho para a 
luz que reside no espaço do físico e do 
nominável. Matéria conhecida pela sua 
dualidade, força efémera e marca de per-
manência, o carvão é o protagonista das 
suas obras; desenhos modelados pela 
repetição do gesto e pela sobreposição 
de camadas compactas de poeira profu-
samente negra », cita Marta Espiridião, 
curadora, no seu texto A Lâmina de uma 
Faca Subtil para a primeira exposição da 
artista Sobre a Lâmina, na UMA LULIK__ 
em 2019.

catarina leitão 
Alemanha, 1970

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Catarina Leitão apeesenta uma nova série 
de trabalhos que trata as possibilidades 
de uma paisagem pensada a partir da ex-
periência física do lugar e a reflexão so-
bre os percursos e imagens do horizonte.
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cecília costa 
Portugal, 1971

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

celina teague 
Reino Unido, 1981

KRISTIN HJELLEGJERDE

Nascida em Londres, Celina Teague tirou 
o mestrado em Belas Artes no Central 
Saint Martins College em 2007. Antes dis-
so, ela estudou Belas Artes na Universi-
dad de Bellas Artes em Oaxaca, México, 
graduando-se em 2005.

As pinturas de Teague inspiram-se em 
assuntos atuais – particularmente even-
tos que afetam o bem-estar do planeta, 
como incêndios florestais, destruição da 
floresta tropical, caça ilegal e políticos 
que negam as mudanças climáticas. Ela 
está igualmente interessada na divulga-
ção de informações na era digital e como 
isso afeta a maneira como interpretamos 
e lidamos com eventos de crise. Ela ques-
tiona-se sobre se o ativismo de sofá é uma 
economia perigosamente falsa ou se é 
melhor não haver ativismo de todo.

O que Cecília Costa nos apresenta nos 
seus desenhos são evocações de espaços 
que são, ao mesmo tempo, conteúdo e re-
cetor. Espaços onde me posso derramar e 
depositar um espaço íntimo, imenso, mas 
que não se vê, não se mede e não se pesa. 
Dilata para além de mim para me reconci-
liar comigo mesma. Ser e ser reunida. Ali, 
mesmo num momento fugaz, um cubo 
realmente tem os limites do mundo. 
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claire de santa coloma 
Argentina, 1983

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Os trabalhos de Claire Santa Coloma  são 
uma extensão da prática escultórica da ar-
tista, algo fundamental para seu trabalho, 
e ainda mais recentemente, uma vez que 
o atual estúdio de Santa Coloma (Buenos 
Aires, 1983) está rodeado por uma reser-
va natural no norte de Sidney. À primeira 
vista, as formas não demonstram que são 
compostas por centenas de micro-formas 
orgânicas recortadas, que são ativadas 
assim que a luz passa por elas, para assim 
revelar a sombra projetada por trás delas. 
Aqui aborda-se a natureza escultórica dos 
processos de Santa Coloma.
Da mesma forma que a artista lida com 
seu trabalho escultórico, que trata da 
“economia do gesto” e do ato mediático 
de produção, as obras recortadas também 
recorrem à tradição de esculpir madeira, 
enquanto aqui se trata de recortar papel.

césar barrio 
Espanha, 1971

GALERÍA MARTINEZ & AVEZUELA

César Barrio vive e trabalha em Madrid 
e Lisboa. Formou-se em arquitetura pela 
Universidade de Navarra em 2004. Os 
desenhos da série Mesas lunares são 
fruto do diálogo com a obra de grande 
formato, estabelecendo-se como jornal 
com entidade própria. O seu título resulta 
da aparência do resto do desenho que o 
compõe, e que depois de muitas lavagens 
dá origem a topografias oníricas, que 
lembram poços de mármore e sombras 
de asas mudas.
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daniel verbis
Espanha, 1968

GALERÍA SIBONEY

diogo bolota 
Portugal, 1988

UMA LULIK

Um imaginário ímpar povoa a mente de 
Diogo Bolota (Lisboa, 1988). Escultura, 
desenho, pintura e instalação, os códigos 
muito pessoais deste artista e algumas 
morfologias que nos são familiares mas 
também misteriosas, todos esses elemen-
tos inspiram o trabalho de Bolota. Para 
chegar a este resultado final, o artista opta 
por mutações inquietas e múltiplas ações 
de um caráter um tanto irreal, quase sur-
real.

Graduou-se em Belas Artes pela Universi-
dade de Salamanca, em 1991.

Sob o título “EX-LIBRIS”, Verbis apre-
senta na Drawing Room Lisboa uma série 
em que a pintura funciona como um livro 
aberto. São obras produzidas sobre guar-
da-livros, que mantêm visualmente uma 
relação com a sua função e que intitulou 
“Quem guarda a boca guarda a sua alma”, 
obras que nos aproximam do complexo 
universo criativo.
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francisco mendes moreira 
Portugal, 1984

TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA

Vive e trabalha em Lisboa.
Inicialmente, a prática de Moreira é uma 
maneira de resolver problemas que se 
baseiam em um processo de trabalho in-
tuitivo, que pode ser desencadeado pela 
cultura contemporânea, endossando as-
pectos psicológicos e políticos. As suas 
séries são feitas predominantemente com 
pastéis de óleo, pintados em embalagens 
de papelão encontradas e coladas. Alter-
nando entre realismo e abstrato, as ima-
gens de Moreira colocam questões eter-
nas: de onde viemos, o que veio antes de 
nós e quem mais está lá fora?
Os diferentes meios e superfícies, o nú-
mero de temas e até a escala são todos 
circunstanciais, no sentido de que é a sua 
vida quotidiana que determina os proces-
sos do estúdio.
O ato de análise tem pouco espaço no pro-
cesso criativo específico, mas, observan-
do as obras do artista, pode-se concluir 
que a prática de Moreira é um comentário 
e encenação contínuos de eventos rela-
cionados com a condição humana.

fernando marques de oliveira
Portugal, 1943

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

Linhas, quadrados, círculos, elipses, re-
tângulos dialogam, num acordo que se 
transforma por inesperadas texturas em 
pequenos formatos (quase sempre me-
nores que um metro quadrado). Uma di-
mensão física que tem a ver com gestos 
de mão em vez de gestos de ombro. São 
obras que se enquadram na escala do de-
senho, como o próprio artista gosta de as 
chamar.
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gonçalo pena
Portugal, 1960

F2 GALERÍA

guillermo de foucault
Espanha, 1996

GALERÍA SIBONEY

Até agora, o meu trabalho tem consistido 
em sobre como desenvolver um processo 
por meio do desenho, um processo enten-
dido como uma dinâmica que responde 
a si mesma e que engloba diversas refe-
rências, ideias, materiais e tempos. Parte 
desse trabalho consiste na tentativa de 
aproximação de um objeto de desejo que 
se define gradualmente à medida que o 
processo avança. Esse objeto de desejo 
tende a permanecer oculto ou, a confun-
dir-se com os diversos imaginários a que 
recorro, como desculpa ou pretexto para 
investigar as contradições da técnica, da 
representação ou daquilo que o próprio 
ato artístico acarreta.

Vive e trabalha em Lisboa, Portugal.
Os seus trabalhos mais recentes res-
pondem a uma noção de crise produtiva 
entendida aqui num sentido amplo: da 
crítica institucional, do próprio conheci-
mento pictórico e também da linguagem 
humana entendida como outra forma de 
trapaça. Ele renuncia a usar um estilo 
único, o que quase constitui uma hetero-
nímia, e depara-se com a própria “fábrica 
de arte contemporânea”. A heterotopia 
foucaultiana (a famosa imagem do navio 
pirata) afirma-se na auto-ironia do afirma-
do, sempre denunciado como fatalmente 
implícito.
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inmaculada salinas 
Espanha, 1934

RAFAEL ORTIZ

Inmaculada Salinas acredita que o seu 
papel como artista é provocar a reflexão 
sobre o mundo que a rodeia, levantan-
do questões como: Pode a erradamente 
chamada “pintura ensimesmada” de hoje 
incitar a essa reflexão? Perante tanto gri-
to oco, vazio, inócuo, acomodado e ins-
titucionalizado, pode um simples ritmo, 
um silêncio, um gesto suicida ou até uma 
fuga do dominante, provocar reflexão? 
Ou desejamos simplesmente passar por 
“inútil”?
Talvez seja no momento do questiona-
mento que a vida faz mais sentido. Para 
Inmaculada, ouvir a voz tem a ver com 
algo mais profundo do que o som. A voz 
é presença, e por isso, nas suas últimas 
propostas monta uma rede capaz de re-
colher e analisar ausências e presenças e, 
juntamente com elas, as suas qualidades.

hugo castilho
Portugal, 1995

ARTE PERIFÉRICA

Ao gosto da fantasia é desenhado através 
do relevo da linha um universo íntimo.
Assente na superfície do plano da tela, o 
desenho, modelado e pintado, emerge en-
quanto obra tridimensional.
Neste encontro, a vida é celebrada de for-
ma inclusiva, ética e humorística, ao abra-
çar enquanto veículos de expressão figura-
tiva: humanos, animais e natureza.
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irene gonzález 
Espanha, 1988

GALERÍA SILVESTRE

É a linguagem cinematográfica a melhor 
maneira de desacelerar o tempo? Os foto-
gramas que os desenhos de Irene Gonzá-
lez captam podem ser momentos perdi-
dos de uma história inacabada, insistente 
na sua repetição. É nesta repetição que 
o tempo adquire uma importância revela-
dora: a luz, as texturas, as molduras, con-
duzem-nos, através de referências arqui-
tetónicas e figurativas, a uma paisagem 
visual em que parar e parar com calma.

isabel madureira andrade 
Portugal, 1991

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

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 objetos – 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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isabelle faria 
Portugal, 1978

ARTE PERIFÉRICA

Após o conjunto de trabalhos de um ciclo 
sobre os sete pecados capitais, estou neste 
momento concentrada nas sete virtudes, 
projetos que se contrapõem aos excessos 
da luxúria, vaidade, ira, inveja, preguiça e 
cobiça.
Os desenhos aqui apresentados eviden-
ciam a tensão existente da memória, ter-
ceira virtude: Mercy-Seven Virtues, é um 
diário de viagem em HD 48 em solitária, 
no deserto de las tabernas em Almeria, 
Espanha. Contemplação da natureza e 
do espaço/tempo, espaço físico vazio e 
quente, que associo a tensão social da 
insanidade humana e a razão. Realidade 
subjectiva e mental vivida por mim no 
momento e realidade na representação 
das fotografias tiradas in loco. O poder 
perturbante do silêncio destas paisagens é 
sublime. Estes desenhos onde as palavras 
se misturam para criar linhas e formas da 
minha presença são um redemoinho de 
transgressões da minha relação memória 
e momento. Não existe moderação nesta 
obsessão do gesto dado por mim a caneta 
Bic, refúgio que me permite ser livre num 
espaço intemporal.

joachim lambrechts
Bélgica, 1986

KRISTIN HJELLEGJERDE

Joachim Lambrechts é um renomado ur-
ban artist de Antuérpia, Bélgica. Em 2001 
começou os seus estudos numa escola de 
arte em Antuérpia. Posteriormente envol-
veu-se muito com a cena do graffiti e da 
arte de rua de sua cidade natal e em 2004 
distanciou-se de sua formação académica 
e deixou a escola de artes sem se formar. 
Nos anos que se seguiram, Joachim pas-
sou muito tempo a experimentar várias 
abordagens do graffiti e rapidamente  in-
tegrou a cena da arte de rua belga. Desde 
2010, a pintura em tela tem sido o foco 
principal de Joachim, além de fazer arte 
urbana por toda a Europa. Ao contrário 
dos seus murais, Joachim nunca faz es-
tudos preliminares ou esboços quando 
começa a trabalhar na tela. Paradoxal-
mente, ele sente-se mais livre dentro das 
quatro paredes de seu atelier, o que se 
reflete nas suas pinturas. Elas são o resul-
tado de um processo mais espontâneo e, 
como tal, possuem um senso de urgência 
e inocência.
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joana pimentel 
Portugal, 1971

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

Nesta série de obras, Joana Pimentel in-
teressa-se principalmente pela cor, pela 
persistência do tema, pelo céu, pelo es-
paço e pela matéria. Os lugares represen-
tados não têm coordenadas, são aéreos e 
mudam constantemente. 

jorge molder 
Portugal, 1947

GALERIA BELO-GALSTERER

Estudos em Filosofia.
Vive e trabalha em Lisboa.
Desde 1977, data da sua primeira exposi-
ção individual, tem efectuado numerosas 
exposições individuais e colectivas em 
prestigiadas galerias, centros de arte e 
museus, em Portugal e no estrangeiro.
Foi artista convidado da 22ª Bienal de 
São Paulo (1994) e representou Portugal 
na 48ª Bienal de Veneza (1999).
É citado em numerosos livros, jornais e 
outras publicações, tendo concedido nu-
merosas entrevistas.
Publicou fotografias em livros, revistas e 
jornais. Existe uma extensa bibliografia 
sobre o seu trabalho.
Ganhou prémios de arte importantes, 
como o Prémio AICA/Portugal 2006/07, o 
Grande Prémio EDP (2010) e o Prémio da 
Sociedade de Autores 2014.
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jorge queiroz 
Portugal, 1966

GALERIA BRUNO MURIAS

O universo pós-simbólico de Jorge Quei-
roz (Lisboa, 1966) cruza o desenho e a 
pintura num diálogo diacrónico, em que 
ambas as práticas artísticas se conta-
minam 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 de-
senvolvido o seu próprio universo; um 
universo enigmático, extravagante e até 
alquímico.

josé loureiro 
Portugal, 1960

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.
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josé paulo ferro 
Portugal, 1955

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

Nos desenhos a grafite de José Paulo Fer-
ro destaca-se a representação monocro-
mática das nuvens em grande escala. O 
trabalho demonstra o domínio da técnica 
de claro-escuro ao criar composições de-
talhadas e equilibradas que jogam com o 
senso de escala e visão.

klaus killisch 
Alemanha, 1959

LAGE EGAL

Klaus Killisch estudou pintura na Art Aca-
demy em Berlim Oriental de 1981 a 1986. 
O seu trabalho foi apresentado em muitas 
exposições de arte alemãs, assim como 
na Bienal de Veneza, Sezon Museum of 
Art em Tóquio, Folkwang Museum em 
Essen, New National Gallery em Berlim, 
Brandenburgisches Landesmuseum für 
moderne Kunst, Museum der Bildenden 
Künste Leipzig. Killisch mora em Berlim.
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klaus mosetting 
Áustria, 1975

UMA LULIK

Klaus Mosettig é um dos principais ar-
tistas contemporâneos especializados 
em desenho. A abordagem meticulosa 
do artista para fazer imagens é, para ele, 
“simplesmente desenho realista”, mas a 
fantástica reprodução da sua obra da rea-
lidade visual, vai além da mera imitação. 
Os seus desenhos resultam da represen-
tação óptica e reprodução manual. O pro-
cesso de Mosettig é transcrever meticu-
losamente uma imagem de projeto, não 
por interesse na representação de uma 
imagem e na narrativa contextual que sua 
reprodução pode carregar, mas pela qua-
lidade hermética e abstrata de uma abor-
dagem objetiva para a retransmissão de 
informação visual.

astrid köppe
Alemanha, 1974

LAGE EGAL 

Quando vemos, vemos subjetivamente. 
Isso significa que a maneira como vemos 
não pode ser dissociada de nossos outros 
sentidos: vemos seletivamente, deixamos 
que os estados de espírito e as experiências 
decidam o que vemos e como colocamos o 
que vemos nas nossas vidas. Uma árvore 
faz barulho, exala odores; podemos sentir a 
árvore, ela pode sentir e tem uma história, 
inclusive no contexto de outras histórias. Ela 
pode tornar-se uma tábua, a casa para um 
pássaro, o alimento dos vermes, ela comuni-
ca com outras árvores, e transforma luz em 
açúcar. Transforma o ar mau em ar bom. As-
sim, não se oferece a imagem de uma árvo-
re; uma árvore não é neutra, é benevolente, 
mas partidária, ela interpreta porque nós a 
interpretamos. E mesmo como ninho, tábua 
ou mesa, ainda está viva e de outro modo; 
tudo se difunde em tudo, num imenso con-
texto cosmológico no qual os olhares fluem 
como ondas que nunca chegam. Uma ár-
vore faz barulho quando cai, mas ninguém 
está por perto para ouvi-lo?
Em contraste, as nossas vidas são pisca-
das quase imperceptíveis ao olho de uma 
diatomácea infinitesimal - como se tivesse 
pestanas.
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lourenço de castro
Portugal, 1972

GALERIA MONUMENTAL

A obra. de Lourenço de Castro preocupa-
-se principalmente em explorar a forma 
como as imagens são construídas e como 
no processo da sua criação participa um 
juízo cultural, que avalia e pondera. 

lúcia david
Portugal, 1966

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

A artista reorganiza todos os compo-
nentes materiais e significantes do livro, 
através do uso de técnicas artísticas (co-
lagem, montagem, pintura) e técnicas 
domésticas (bordados e costura) sobre e 
com os livros, sobre tela ou em objetos 
reciclados.



www.drawingroom.pt

34 IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 91 84 53 750

luis gordillo 
Espanha, 1934

GALERÍA RAFAEL ORTIZ

Luis Gordillo é um artista sevilhano a re-
sidir em Madrid, que se define como um 
“artista mental”, utilizando formas e ima-
gens enigmáticas e com grande impacto 
estético. Existem muitos Gordillos, mas 
todos são um só, que os contém, pluraliza 
e diversifica.
A sua obra é multifacetada e incisiva, tão 
intensa quanto capaz de desmontar ou 
transformar as imagens aparentes das 
coisas numa radiografia de formas e cores 
que questiona o que consideramos real e, 
portanto, nos questiona a nós mesmos.
Sem dúvida, Gordillo é uma das figuras 
mais consistentes da arte do nosso tem-
po, a nível nacional e internacional.

luisa cunha 
Portugal, 1949

GALERIA MIGUEL NABINHO

Luisa Cunha nasceu em 1949 em Lisboa.
Na base do seu trabalho está uma noção 
muito clara e emocional da relatividade 
da própria vida e, consequentemente, 
das convenções, da diferença significa-
tiva entre interior e exterior, de privado 
e público, e da natureza fragmentária do 
“não-lugar” , do poder, das dimensões de 
tempo e lugar, e do discurso.
Esta convicção teve origem numa práti-
ca que a artista desenvolve desde tenra 
idade, sendo treinada para observar sem 
qualquer finalidade, apenas deixando 
entrar, em estado de total receptividade, 
sem impor fronteiras, nem julgamentos. 
(tanto quanto possível). Primeiro encon-
trando coisas e depois procurando por 
elas.
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mafalda santos 
Portugal, 1980

GALERIA PRESENÇA

Resultado de um processo de organização 
do arquivo pessoal da artista durante o pe-
ríodo de confinamento social, imposto em 
março de 2020, esta série de desenhos foi 
realizada a partir do conteúdo de folhas 
de sala coleccionadas entre 2000 e 2020. 
Realizados com carimbo sobre papel, cada 
desenho parte da apropriação de excer-
tos dos textos das folhas de sala  (escritos 
pelos próprios artistas ou curadores da 
exposição que acompanhavam) onde são 
descritos os pretensos “efeitos” sensoriais 
ou conceptuais provocados pelas obras em 
exposição nos seus espectadores.

manuel vieira 
Portugal, 1962

GALERIA MGUEL NABINHO

Artista visual, performer e músico. Nas-
ceu em Lisboa em 1962, fez um curso 
de ilustração na Fundação Calouste Gul-
benkian ministrado pela pintora Maria 
Keil e um curso de formação artística na 
SNBA em 1982. É licenciado pela Facul-
dade de Belas Artes de Lisboa em 1988. 
Trabalha e vive em Lisboa.
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maria ana vasco costa 
Portugal, 1981

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Trabalha essencialmente em escultura e in-
tervenções artísticas site-specific, utilizan-
do a cerâmica como material de eleição.
A viver em Lisboa, é formada em Arqui-
tectura pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica de Lisboa, com-
pletando a sua formação em Cerâmica no 
Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Vi-
sual, tendo finalizado com Projecto Avan-
çado de Arte Plásticas.
Maria Ana é atualmente responsável pelo 
departamento de Cerâmica do Ar.Co. 
Foi selecionada para o Mostyn Open 19 
e as suas intervenções têm sido premia-
das nos Surface Design Awards, UK, em 
2016, 2017 e em 2018.

maria durão 
Portugal, 1985

KUBIKGALLERY

O trabalho de Maria Durão divide-se entre 
a pintura, o desenho, a colagem e a foto-
grafia, provocando encontros raros entre 
palavras e formas, num cruzamento de di-
ferentes linguagens que se misturam num 
só lugar e que representam o quotidiano 
e, ao mesmo tempo, se afastam dele. O 
seu trabalho está marcado pelo gosto pelo 
objeto livro e tudo o que este representa; 
pelo que está em constante mudança, da-
nificado, esquecido e destruído.
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maria sassetti 
Portugal, 1986

WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY 

Usando o papel como suporte transversal, 
trabalho em desenhos, pinturas e instala-
ções de luz.
Os processos que adopto são metódicos, 
repetitivos e convocam a manualidade. 
Os elementos representados são objectos 
simples do dia a dia, mas que guardam 
uma carga afectiva e contam histórias. 
Falo sobre a fragilidade dos suportes 
questionando o observador sobre o tem-
po de vida dos objetos e dos lugares e 
sobre a duração da sua própria memória 
e identidade.
Nas minhas obras recentes, recupero 
técnicas usadas na infância, como pico-
tar, gotejar e amachucar papel sobre ca-
madas e marcas de tinta e grafite. O meu 
gesto – repetitivo, cadenciado e falsamen-
te maquinal – marca a passagem do tem-
po. Gota a gota ou furo a furo, a superfície 
pictórica ganha textura, relevo e um peso 
próprio que se assemelha a uma pele.

maria trabulo 
Portugal, 1989

GALERIA PRESENÇA

A prática de Maria Trabulo (Porto, 1989) 
é predominantemente baseada no poten-
cial ativista e intervencionista da obra 
de arte e do artista na sociedade, a fim 
de abordar questões de fragmentação 
do passado e presente sociopolítico das 
comunidades e lugares. Com um interes-
se particular pelo papel que as imagens 
e os objetos desempenham na memória 
individual e coletiva ao longo da Histó-
ria, Trabulo desenvolve atualmente um 
projeto de criação artística e investigação 
sobre o esquecimento coletivo e as suas 
repercussões sociopolíticas, a partir de 
arquivos destruídos na Europa e a partir 
de modelos de reprodução tecnológica e 
digital.
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marta barrenechea 
Espanha, 1964

GALERÍA SILVESTRE

Para a edição da Drawing Room Lisboa 
2021, Marta Barrenechea convida-nos a 
conhecer o seu enigmático universo pes-
soal, com o objetivo de abolir as frontei-
ras entre as diferentes disciplinas artísti-
cas. O que o espectador pode ver como 
desenhos meticulosos e delicados em 
fios de motivos que parecem contar uma 
história, para a artista é apenas uma for-
ma de oferecer uma possibilidade rica e 
sugestiva de verdade. Com um estilo úni-
co e reconhecível, e questionando o que 
comumente entendemos por “desenho”, 
Barrenechea reivindica a beleza da cria-
tividade da arte, além da razão ou do seu 
sentido mais óbvio.

marta djourina
Alemanha, 1991

LAGE EGAL 

Djourina explora a natureza da luz por 
meio de experiências fotográficas. A pa-
lavra “fotografia” significa literalmente 
“desenho com luz”, que deriva da palavra 
grega photo, que significa luz e gráfico, 
significado de desenhar.
A artista investiga a causa e o efeito dos 
fenómenos luminosos em papel fotossen-
sível, incorporando características de vá-
rios géneros: por meio de várias fontes de 
luz traça-se um movimento performativo 
combinado com negativo de filme casei-
ro, onde um gesto pictórico é capturado 
no processo da fotografia analógica. Com 
o termo Filtergram, Djourina descreve 
seu processo de trabalho.
Os seus trabalhos foram exibidos na Ale-
manha, Escócia, Áustria, Noruega, Itália, 
Suíça e Bulgária. 2018 Djourina foi pre-
miada com uma bolsa da Fundação Doro-
thea Konwiarz, a Karl Hofer Gesellschaft 
e em 2020 recebeu a bolsa Eberhard-Ro-
thers.
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martinho costa 
Portugal, 1977

GALERÍA SILVESTRE

As sombras permanentes V e VI são os 5º 
e 6º livros nos quais Martinho Costa con-
tinua a expandir a sua coleção de peque-
nas pinturas. O livro serve de base para a 
sistematização do arquivo.
Os dois volumes apresentados na 
Drawing Room Lisboa 2021, mostram um 
conjunto de pinturas, desta vez em forma-
to vertical, cuja fonte de inspiração são os 
extensos arquivos fotográficos que o ar-
tista tem produzido nos últimos anos. De-
talhes, aproximações, sombras, compo-
sições, são o resultado da descoberta da 
realidade mais prosaica. O livro, por sua 
natureza, requer o tempo de seu leitor. É 
hora de percorrer as páginas em seu pró-
prio ritmo. Um processo de descoberta 
de imagens semelhante ao do artista que 
olha o mundo das coisas corriqueiras, 
como se o fizesse pela primeira vez.

matias di carlo 
Argentina, 1978

WADSTROM TONNHEIM GALLERY

Na minha visão, a arte é uma expressão 
poderosa que me liga às forças da natu-
reza, além do controlo do pensamento 
racional. A geometria que exploro no meu 
trabalho é o que considero a linguagem lú-
dica existente nos fenómenos manifestos. 
The Fold é para mim a força formadora da 
matéria numa infinidade de eventos que 
alimentam os meus exercícios tridimen-
sionais.
Metal e fogo têm uma ressonância profun-
da no meu DNA, permitindo-me trabalhar 
de uma forma natural e intuitiva, e deixan-
do a minha mente fluir com as técnicas.
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miguel branco 
Portugal, 1963

PEDRO CERA

O trabalho de Miguel Branco (Castelo 
Branco) está intimamente ligado à pintu-
ra e à escultura. Embora à primeira vis-
ta, a sua obra pareça assumir uma forma 
clássica, as raízes da sua prática estão 
intimamente ligadas ao pós-modernismo, 
ou seja, aos princípios de apropriação e 
deslocamento. As suas pinturas e dese-
nhos geralmente apresentam motivos de 
animais, retirados de antigos atlas e livros 
antigos de ciência. O animal é retirado de 
seu habitat natural e colocado num am-
biente ou situação típica do homem. Fu-
gindo de qualquer sentido de narrativa, 
a abordagem de Branco é baseia-se na 
descontextualização, ao invés de atribuir 
ao animal atributos humanos. O animal 
distingue-se então pelo seu comporta-
mento apático e pela sua falta de expres-
são, resultado direto do seu deslocamen-
to. Representado como o Outro, as novas 
obras de Branco tornaram-se numa inter-
pretação irónica sobre o abismo cada vez 
maior entre a natureza e o ser humano, 
que, ao longo dos últimos três séculos, se 
foi gradualmente afastando em busca da 
sua própria superioridade.

miki leal 
Espanha, 1974

RAFAEL ORTIZ

Licenciado em Belas Artes pela Universi-
dade de Sevilha, Miki Leal vive e trabalha 
entre Madrid e Sevilha. Com uma icono-
grafia rica e complexa em que as referên-
cias à literatura, à música e ao cinema 
são uma constante, a sua obra leva-nos a 
mergulhar nas nossas próprias memórias, 
nas nossas experiências mais profundas 
e, talvez por serem tão profundas, incons-
cientes. O seu olhar é irónico e distancia-
do, que aproveita certos estímulos para 
construir uma poética próxima ao paraíso 
pessoal.
As suas pinturas caracterizam-se pelo uso 
do papel como único suporte e pelo uso 
da aquarela.
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mimi tavares 
Portugal, 1962

GALERIA MONUMENTAL

O trabalho de Mimi Tavares reflete uma 
exploração constante de espaços íntimos, 
objetos do quotidiano, casas habitadas 
cujos habitantes foram aos poucos desa-
parecendo das suas pinturas. Deixam, no 
entanto, as marcas de uma ausência que 
preenche todo o espaço, captando aquele 
momento de abandono e surpreendendo-
-nos com a permanência das memórias, 
dos móveis herdados e da ordem / desor-
dem, tão inequivocamente humana, que 
captam.

mónica de miranda 
Portugal, 1976

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Mónica de Miranda irá expor “Equador” 
com imagem do ilhéu das rolas em São 
Tomé e Príncipe onde está situada a linha 
do Equador. Realçando a ideia de a divisão, 
a obra trata da noção de Europa- Fortaleza, 
palco da diáspora africana, um mundo que 
as pessoas imaginam, mas não existe.
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muhammad zeeshan 
Paquistão, 1980

KRISTIN HJELLEGJERDE

Muhammad Zeeshan recebeu seu BFA 
em Pintura Miniatura do National College 
of Arts, Lahore, em 2003. Zeeshan vive e 
trabalha em Lahore e atualmente é pro-
fessor adjunto na Indus Valley School of 
Art and Architecture em Karachi, no Pa-
quistão. A direção que ele toma com um 
determinado trabalho é fortemente deter-
minada pelo meio em que está a traba-
lhar; no entanto, os motivos que Zeeshan 
explora estão intimamente ligados à he-
rança cultural do Paquistão, investigando 
questões de cultura e conflito, pedindo ao 
espectador para reconsiderar as normas 
sociais e as lentes através das quais per-
cebemos os outros.

oliver laric 
Austria, 1981

PEDRO CERA

Oliver Laric transforma as qualidades da 
era digital, como a reprodução, a varia-
bilidade ilimitada e a distribuição instan-
tânea, na esfera física. A suas esculturas 
digitalizadas em 3D desafiam a nossa 
compreensão sobre a prática artística e 
os modos convencionais de instituciona-
lização das artes, incluindo as complexas 
ambiguidades legais sobre os direitos de 
autor. Um dos esforços do artista é tornar 
a arte, que tradicionalmente está confina-
da ao museu, acessível a uma sociedade 
cada vez mais digital, independentemen-
te das fronteiras sociais, geográficas ou 
culturais, desafiando, por um lado, os 
modos tradicionais de institucionalização 
da arte, e, por outro, democratizando a 
arte, despojando-a das restrições da pro-
priedade privada. O caráter antropomórfi-
co característico da obra de Laric sugere, 
portanto, um interesse cada vez mais am-
plo na hibridização da matéria e da vida, 
representada na era digital atual.
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pablo accinelli
Argentina, 1983

GALERIA BRUNO MURIAS

A obra de Pablo Accinelli (Buenos Aires, 
1983) explora a relação funcional e poéti-
ca entre objetos e ferramentas. Os temas 
abordadosna sua prática artística contêm 
uma referência simultaneamente subtil 
e precisa aos objetos mundanos que nos 
rodeiam. A aplicação prática desta pers-
pectiva resulta na redução de elementos 
e objetos à sua base quantificável, o que 
leva a uma manipulação da forma como os 
testemunhamos.

paulo brighenti
Portugal, 1968

GALERIA BELO-GALSTERER

Paulo Brighenti vive e trabalha em Lis-
boa. Pintor importante da sua geração 
com grande reconhecimento, é artista 
exemplar da cena artística portuguesa, 
com um percurso de sucesso a nível na-
cional e internacional. Paulo Brighenti 
expõe desde a década de 1990.
O artista com percurso sólido e de su-
cesso nacional e internacionalmente, 
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 exposi-
tivos de Lisboa, Porto, Luxemburgo, Paris 
e Nova Iorque.
A obra do artista encontra-se em impor-
tantes colecções institucionais como Mu-
seu de Serralves, Porto; MAAT, Lisboa; 
Colecção Moderna / Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa; Banco de España, 
Madrid, ES; CGAC, Santiago de Compos-
tela, ES; Colecção António Cachola, El-
vas; Fundação Carmona e Costa, Lisboa; 
Colecção PLMJ, Lisboa; Fundação Ilídio 
Pinho, Porto, Fundação Arpad Szenes – 
Vieira da Silva, Lisboa.
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paulo damião
Portugal, 1975

ARTE PERIFÉRICA

O trabalho de Paulo Damião aborda ques-
tões sobre o retrato e auto-retrato; o con-
ceito estético e filosófico da representação 
humana. Esta série de trabalhos mais re-
cente, intitulada “Experiências do Narci-
so”, é o resultado de observações do artista 
acerca da identidade, fazendo uma espécie 
de crítica à realidade deturpada que acon-
tece nas redes sociais no mundo atual. Há 
uma espécie de culto da imagem, onde os 
filtros e outros meios de camuflagem são 
utilizados para que as pessoas consigam 
modificar a sua aparência. Assim, podem 
ser aceites socialmente e serem seguidos 
por mais pessoas, embora este processo 
seja o resultado de uma “mentira”.

paulo lisboa
Portugal, 1977

UMA LULIK

Paulo Lisboa é um artista contemporâneo 
português especializado na arte do dese-
nho.
Embora utilize vários suportes como o 
grafite ou o carvão, o seu trabalho é fre-
quentemente na forma de desenhos ou 
projecções, explorando as especificidades 
plásticas dos meios utilizados para abor-
dar questões relacionadas com a natureza 
da luz e a percepção da matéria.
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pedro cabrita reis
Portugal, 1956

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Pedro Cabrita Reis vive e trabalha em Lis-
boa. A sua abordagem filosófica e poética 
única às questões relacionadas com o es-
paço e a memória, tem recebido atenção 
internacional constante desde meados da 
década de 80, primeiro na escultura e de-
pois numa variedade de outros meios: pin-
tura, fotografia, desenho e instalação.
Ao reunir materiais industriais e simples, 
materiais encontrados e objetos fabrica-
dos, Cabrita recicla reminiscências quase 
anónimas de gestos e acções primordiais 
repetidos no quotidiano. Apoiada numa 
reflexão antropológica contrária às narra-
tivas sociológicas redutivas, a complexa 
diversidade teórica e formal do trabalho 
de Cabrita adquire um sugestivo poder de 
associação que, transpondo o visual, al-
cança uma dimensão metafórica. De facto, 
é sobre silêncios e indagações que assenta 
a obra de Pedro Cabrita Reis.

pedro barateiro
Portugal, 1979

GALERIA FILOMENA SOARES

A obra multifacetada de Pedro Barateiro 
não está diretamente relacionada nem 
com os materiais, nem com o meio dis-
ponível. Escultura, instalação, vídeo, pin-
tura, desenho, fotografia e texto serviram 
como um campo abrangente para a acção 
de examinar um código sobre o signifi-
cado 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
Portugal, 1953

GALERÍA BELO-GALSTERER

Pedro Calapez começou a participar em 
exposições nos anos 70, tendo realizado a 
sua primeira individual em 1982.
As suas pinturas desafiam o espaço, in-
fluenciam a percepção da arquitetura e 
espaço expositivo.
O artista expôs inúmeras vezes indivi-
dualmente em galerias e museus em todo 
o mundo. A destacar ainda as suas parti-
cipações nas Bienais de S. Paulo (1987 e 
1991) e Veneza (1986).
Encontra-se representado em colecções 
institucionais importantes como Caixa 
Geral de Depósitos, Lisboa; Centro de 
Arte Caja Burgos, Burgos; Central Euro-
pean Bank, Frankfurt; CGAC, Santiago de 
Compostela; Chase Manhattan Bank, New 
York; Colecção António Cachola, Elvas; 
European Investment Bank, Luxemburgo; 
Fundação Coca-Cola Espanha, Madrid; 
Fundação Pilar and Joan Miró, Majorca; 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon; 
MAAT, Lisboa; FLAD, Lisboa; Fundação 
PLMJ, Lisboa; Fundação Portugal Tele-
com, Lisboa; MEIAC, Badajoz; Museu de 
Arte Contemporânea Reina Sofia, Madrid; 
Museu de Serralves, Porto.

pedro gomes
Moçambique, 1972

GALERIA PRESENÇA

A obra do artista Pedro Gomes (1972) tem-
-se constituído na esteira da disciplina de 
Desenho, entendido como um campo ex-
pandido de representação e mapeamento 
da realidade. Considerando que nas última 
décadas do século XX o Desenho autono-
mizou-se como disciplina artística e per-
dendo em grande medida o seu caráter 
de esboço ou experimental, o trabalho de 
Gomes tem-se revelado muito pertinente 
nestas premissas. Se, por um lado, o dese-
nho de estruturas arquitetónicas, edifícios 
ou espaços interiores, implica um desenho 
livre e não implicado onde rapidamente se 
apresenta o espaço tridimensional, por ou-
tro lado as técnicas sofisticadas que o ar-
tista investiga torna experimental a apre-
sentação de uma acumulação de espaços 
museográficos. Ambas as posições são 
contraditórias e complexificam o modo 
de ver e de percepcionar os desenhos 
do artista, que se transformam em ecrãs 
de múltiplas possibilidades e de diversos 
pontos de vista.
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pedro vaz
Portugal, 1977

KUBIKGALLERY

A prática artística de Pedro Vaz centra-se 
numa pesquisa em paisagem, maioritaria-
mente em pintura e vídeo-instalação, re-
correndo a expedições, num formato que 
defino como paisagem vivida.
Nos projetos que leva a cabo, procura 
manter consciente o facto da paisagem ar-
tística ser uma construção dependente do 
facto da humanidade se percecionar sepa-
rada da natureza.
A distância crescente entre os dois, des-
de a consciência humana, decorre das 
mesmas noções que tornam a paisagem 
possível: sujeito / natureza; paisagem real 
/ corpo do artista; campo percetual / cria-
ção. Estas estão presentes nas expedições 
que realiza, e por esse motivo as paisagens 
selvagens e despovoadas são as mais ade-
quadas à sua pesquisa. Algumas das mais 
recentes incluem a Amazónia, no Brasil ou 
Superstition Mountains, nos EUA.

pedro tudela
Portugal, 1962

KUBIKGALLERY

Pedro Tudela vive e trabalha no Porto. Em 
1987, conclui a licenciatura em Pintura pela 
Escola Superior de Belas-Artes do Porto 
(ESBAP), como bolseiro da Fundação Ca-
louste Gulbenkian. Em 2003, presta pro-
vas de Aptidão Pedagógica e Capacidade 
Científica na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto onde conclui o Dou-
toramento em Arte e Design em 2011. É 
Professor Assistente na Faculdade de Be-
las-Artes da Universidade do Porto desde 
1999. Recebeu vários prémios de pintura e 
desenho e está representado em museus e 
colecções particulares dentro e fora do País.
“O som como matéria plástica. A indistin-
ção entre música, ruído e som. A contami-
nação entre os trabalhos. A relação com 
os processos, com os acontecimentos que 
decorrem nos espaços. A espacialização 
do som. Entrar no universo de Pedro Tu-
dela (Viseu, 1962) é estabelecer uma re-
lação com estas realidades ou condições. 
Mesmo tratando-se de um artista que não 
obedece apenas a um suporte (pinta, fo-
tografa), 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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ricardo angélico
Angola, 1973

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Ricardo Angélico mostra trabalhos da sé-
rie “Plotto” que evoca o manual (1928) 
com o mesmo título de William Wallace 
Cook para escritores periclitantes. Com 
quase 1500 micro-argumentos, o livro 
propõe-se ajudar à construção de enredos 
pela combinação intencional de múltiplas 
possibilidades dramáticas. Aqui os argu-
mentos propostos são visuais em vez de 
literários.

rita gaspar vieira
Portugal, 1976

GALERIA BELO-GALSTERER 

Rita Gaspar Vieira vive e trabalha entre 
Leiria e Lisboa.
Operando no campo do desenho e da tri-
dimensionalidade, a obra de Rita Gaspar 
Vieira tem vindo a problematizar relações 
entre a memória privada e a comum co-
letiva 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 prá-
ticas o uso da água é determinante. Além 
disso, na sua práxis, é recorrente a produ-
ção de papel de algodão artesanal, que se 
constitui como génese do desenho e das 
suas instalações.
Sua obra integra várias colecções insti-
tucionais, entre as quais: Coleção PLMJ; 
Coleção António Cachola – MACE, Elvas 
(PT); Coleção Marin.Gaspar, Alvito (PT); 
Coleção CM Leiria; Círculo de Artes Plásti-
cas de Coimbra; Coleção Figueiredo Ribei-
ro, Abrantes (PT); MACS (BR) e coleções 
particulares.
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rui horta pereira 
Portugal, 1975

GALERIA DAS SALGADEIRAS

Formado em Escultura pela FBAUL, desde 
2000 que o seu trabalho se centra sobre-
tudo na escultura e no desenho, de como 
a construção do processo criativo não está 
desassociada da acção do criador, em to-
dos os seus aspectos – sejam éticos, so-
ciais, ambientais – bem como essa relação 
pode concretizar-se de forma eficaz. Ex-
põe com regularidade desde 2010.

rui calçada bastos 
Portugal, 1971

GALERIA BRUNO MÚRIAS 

Trabalhando com e nas cidades por onde 
tem passado ou vivido (Macau, Xangai, 
Paris, Lisboa, Berlim, Los Angeles, Rio 
de Janeiro), Rui Calçada Bastos (Lisboa, 
1971) debruça-se sobre paisagens, obje-
tos, formas e situações urbanas, que num 
primeiro olhar poderiam passar desperce-
bidas. Através da fotografia, vídeo, escul-
tura e desenho, explora os seus temas de 
forma poética, confrontando o espectador 
com uma perspetiva autorreferencial.
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rui serra
Portugal, 1970

ARTE PERIFÉRICA

Esta nova série de desenhos de Rui Ser-
ra, dividida em três conjuntos, constitui-
-se como um dispositivo de inscrição de 
elementos sígnicos (alguns linguísticos) 
sobre suportes de papel com uma confi-
guração extremamente orgânica.
A ideia subjacente evoca um tempo futu-
ro, remoto, no qual o autor se projecta e 
do qual resgata estes desenhos, como se 
de achados arqueológicos se tratassem.

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.
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, cinema e música con-
temporânea.
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sara berman
Reino Unido, 1975

KRISTIN HJELLEGJERDE

Sara Berman recebeu um BA em Design 
de Moda da Central Saint Martins em 
1999, e depois disso fundou e dirigiu a sua 
marca de moda com o seu nome durante 
15 anos. Em 2016, Sara Berman licen-
ciou-se na Slade School of Fine Art com 
um mestrado em Pintura. A formação de 
Berman em moda influenciou a sua prática 
artística através do uso de várias texturas, 
camadas, geometria matemática, padrão 
e materialidade. No seu trabalho, Berman 
examina como as pessoas se vêem e se de-
finem por meio das relações com as suas 
roupas, pertences e espaços que ocupam. 
A personagem da obra de Sara Berman é 
inspirada no tropo do Arlequim feminino, 
a quem é atribuído o papel de Prostituta 
Malandra. Através dessa personagem, 
Berman explora o espaço e o papel do fe-
minino nele.

sabine finkenauer
Alemanha, 1961

GALERÍA TRINTA

O trabalho de Sabine Finkenauer lida ge-
ralmente apenas com “coisas”, objetos 
da vida quotidiana, como móveis, roupas, 
plantas, edifícios ou montanhas. Também 
estão presentes figuras como meninas, 
princesas ou bonecas que parecem ter 
relação com histórias infantis e mundos 
imaginários. Todo este universo de “coi-
sas” é retratado com uma linguagem for-
mal simples mas rigorosa, ludicamente 
situada entre a abstração e as imagens 
concretas.
Com um tom poético e irónico, a aborda-
gem da artista a este mundo imaginário, 
aparentemente ingénuo, ou até mesmo 
estúpido, é claramente formalista. Na 
busca pelos limites da representação, as 
coisas perdem os seus atributos e tor-
nam-se “forma”.
A forma é o verdadeiro tema do seu traba-
lho: a ambiguidade entre representação e 
definição é um signo ou símbolo que viaja 
de forma íntima e subjetiva do visível ao 
invisível, do que vemos ao que existe.
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sara bichão
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.

sebastião castelo lopes
Portugal, 1994

GALERIA MONUMENTAL

Com uma carreira artística e académica 
centrada no desenho, Sebastião Castelo 
Lopes (Portugal, 1994) articula verso e 
palavra com notável força poética, numa 
obra onde um jogo de intertextualidade 
semeia – deixando ao espetador colec-
cionar – referências a universos de escri-
tores, de Baudelaire a Jaime Gil de Bied-
ma. Esse processo praticamente infinito 
de fazer, desfazer, refazer e sobrescrever 
é afirmado por Sebastião desde “Palavras 
do Trabalho”, o seu poema visual e mani-
festo artístico de 2016. Os seus desenhos 
expandem-se ocasionalmente para uma 
terceira dimensão, “saindo” da página em 
elementos mínimos, que acentuam as ca-
racterísticas de instalação e interação que 
a sua obra convida.
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sofía jack
Espanha, 1968

GALERIA MARTINEZ & AVEZUELA

Sofía Jack (Figueres, 1968) formou-se em 
Belas Artes pela Universidad Complutense 
de Madrid e posteriormente expandiu sua 
formação com Gerhard Richter, Zush, Vito 
Acconci e Katherina Sieverding. Em vários 
projetos, a artista aborda a complexa e in-
cómoda negociação entre utopia e realida-
de. Nos seus desenhos a carvão, ela recria 
lugares que encarnaram a racionalidade 
moderna para investigar o seu reverso e 
como o humano – desejos, medos, afetos 
e sentimentos – quebra a ideia de razão e 
ordem que se torna utopia. Às vezes são 
soluções imaginárias – casa-máquinas ca-
pazes de se adaptarem às necessidades do 
seu meio e dos seus habitantes – ou espa-
ços de arquitectura racionalista em que se 
desenvolve um facto psicológico, emocio-
nal e afectivo, como espelho da nossa vida 
pessoal e não-transferível história.

sofia areal
Portugal, 1960

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

Representada em diversas colecções 
públicas e privadas como: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, Lisboa; Museu de Ser-
ralves, Porto; Fundação Caixanova, Vigo; 
FEVAL, Cáceres; Museu de Arte Contem-
porânea do, Funchal, Madeira; Fundação 
Carmona e Costa, Lisboa; Centro de Arte 
Contemporânea Casa da Cerca, Almada; 
Fundação Millennium bcp, Lisboa; Colec-
ção Novo Banco, Lisboa; Fundação PLMJ, 
Lisboa; Colecção António Cachola, Elvas; 
Fundação Leal Rios Foundation, Lisboa. 
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teresa moro
Espanha, 1970

GALERÍA SIBONEY

A obra de Teresa Moro caracteriza-se por 
uma natureza fortemente intimista, um 
olhar subjetivo para os objetos do quoti-
diano. Os seus guaches são retratos de 
artistas espanhóis e internacionais através 
dos seus móveis e ferramentas, que são 
vestígios da personalidade de cada figura. 
O seu trabalho está presente em impor-
tantes coleções, como a Fundação Roths-
child; o MOMA – Museu de Arte Moderna 
de Nova York; a Fundação Coca-Cola; a 
coleção do Banco de Sabadell; ou o CGAC 
– Centro Galego de Arte Contemporânea.

teresa dias coelho
Portugal, 1954

GALERIA MONUMENTAL

“É sempre assim, em toda a obra de Tere-
sa Dias Coelho: as suas pinturas parecem 
sempre tão relacionadas a uma evidência 
figurativa que oferecem alguma resistên-
cia à passagem para outro nível de elabo-
ração, que apreende, os fantasmas nelas 
escondidas. E podemos muito bem dizer 
que elas estão cheios de fantasmas. “

(António Guerreiro, 2017).

Se a sua obra é marcada pelo que uma 
poetisa portuguesa resumiu como um 
Tempo dos Fantasmas, estes fantasmas 
podem ser de indivíduos, de histórias de 
família, a que só acedemos através dos 
pormenores que nos são dados – os pés, 
os sapatos, as posições e os pressupos-
tos que eles levantam – a partir de cole-
tivos anónimos da mesma época: retratos 
de paralisia ou luta. Se na sua pintura a 
“evidência figurativa” parece ocultar em 
certa medida esses fantasmas, é no dese-
nho que eles ganham maior densidade, 
como uma sirene ou um alerta na névoa 
da memória.
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vicente blanco 
Espanha, 1974

GALERÍA SILVESTRE

Os desenhos de Vicente Blanco oferecem 
a possibilidade de tecer novas linguagens 
para dar forma a novas realidades. A sua 
iconografia, radical e não convencional, 
é apresentada através de uma cenografia 
certamente velada, em que o sucedido 
nunca se define. A sua obra não está ab-
sorvida na sua própria biografia, mas está 
aberta à reformulação de uma nova sinta-
xe: cabe a nós aproveitá-la.

vera mota 
Portugal, 1982

GALERIA BRUNO MÚRIAS 

A sua prática artística, enraizada na per-
formance, escultura e desenho, concede 
especial atenção à economia da presen-
ça, esforço e ação. Identificando-se com 
princípios minimalistas, o seu trabalho 
procura criar novos espaços para os ob-
jetos e para a participação do corpo. 
Através de exercícios que muitas vezes 
apontam para um conflito entre uma pro-
cura pela ordem e um fascínio simultâneo 
pelas possibilidades de erro e acidente, 
Mota, por meio de ações e combinações 
simples, destaca as qualidades físicas dos 
materiais cuidadosamente selecionados, 
escolhidos pelas suas especificidades, 
que influenciam ou até determinam a pro-
dução do trabalho.
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vicky uslé
Espanha, 1981

GALERIA MARTINEZ & AVEZUELA

Vicky Uslé vive e trabalha entre Nova 
York e a Cantábria. Bacharel em Belas 
Artes pela Rhode Island School of Design 
(Providence, R.I. 2003), o seu trabalho 
relaciona-se com a tradição pictórica que 
insiste no potencial poético da abstração. 
Nas suas obras em papel predominam o 
dinamismo, a liberdade, a fluidez e a le-
veza, combinando técnicas, linguagens 
formais e cor. Nesta nova série chamada 
Pontocho, é possível encontrar imagens 
construídas a partir de traços em pastel 
combinados com as formas modulares 
(ou arquitetónicas) que resultam da cola-
gem. Paisagens sempre subjetivas, aber-
tas e desconhecidas, onde domina a paz 
e o equilíbrio de uma lembrança, que nos 
remete à cidade japonesa de Kamo e à 
sua envolvente.

xisco mensua
Espanha, 1960

F2 GALERÍA

A sua obra, marcada pelo tempo e habita-
da pelo espaço, desenvolve conceitos que 
unem poesia e filosofia de forma retórica. 
O artista convida-nos ao conhecimento 
mediado pela materialidade e natureza 
das suas pinturas e desenhos. E vez de 
reunir, a obra de Mensua traduz-se em 
signos que apelam a desnudar a memória 
para a superfície e a mergulhar entre as 
referências permutáveis que acumulamos 
na memória e no subconsciente colecti-
vo. A crível infância do artista, composta 
pelo lar, pela família, pelo doméstico, pelas 
brincadeiras, tornou-se o principal suporte 
de sua narrativa, cuja elipse se encontra na 
impossibilidade do silêncio da sua história. 
A sua intenção reproduzida invade o nosso 
olhar, prometendo-nos linguagens e visões 
intrínsecas, onde a imagem e a palavra 
brincam no mesmo lugar estético.
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zsolt berszan
Roménia, 1974

ANAID ART GALLERY

A obra de Zsolt Berszán lida com repulsa 
e fascinação e, ao mesmo tempo, com for-
mas que se encontram na fronteira entre 
a alucinação e a obsessão, onde a identi-
dade e a ordem foram rompidas. Temas 
como o duplo e a metamorfose, em outras 
palavras, temas de personagens atrofiadas 
são todos representações de forma abjeta. 
A criação de Berszán situa-se na ténue 
fronteira entre a representação da identi-
dade e a sua dissolução, objetivando assim 
representar o não simbolizado. A separa-
ção dinâmica e o objeto transicional são 
apresentados como partes de corpos con-
gelados, partes de cadáveres em decom-
posição, sendo que ambos não são nem 
sujeitos, nem objetos.
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albert pinya 
Espanha, 1982

EXHIBIT LAB

Pinya é uma continuação da rica tradição 
da pop art, iniciada na segunda meta-
de dos anos ’50 por artistas como Jasper 
Johns, Robert Rauschenberg e Richard 
Hamilton. O trabalho de Pinya, embora 
não seja estranho às reflexões sociopolíti-
cas e ecológicas, parece rir, com efeito, da 
gravidade dogmática que para alguns é o 
paradigma do nosso tempo […] Os traba-
lhos desta série mostram formas lineares 
lúbricas, entrando e saindo por diferentes 
orifícios, formando circuitos complexos e 
espaços profundos e pulsantes. 

alina aldea 
Romênia, 1974

ANAID ART GALLERY

Os desenhos assinados por Alina Aldea 
mostram a minúcia e perfeição de uma 
observação microscópica. A criação de 
Alina Aldea é dominada pela ideia de ex-
perimentação, pesquisa, obsessão pela 
perfeição.
As formas vegetais que se desenvolvem 
na série de desenhos “Secret Garden” 
evocam um mundo híbrido, mágico e 
amplo, um macrocosmo auto-contido no 
qual diferentes formas e materiais podem 
viver. O elemento vegetal é usado para re-
presentar a simbiose que surge em uma 
justaposição.
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andrea pichl 
Alemanha

KATHARINA MARIA RAAB

Durante vários anos, o trabalho de An-
drea Pichl centrou-se na arquitetura fre-
quentemente ridicularizada de edifícios 
produzidos em massa e a sua posição em 
contextos arquitetónicos e históricos mais 
amplos. Pichl está interessada no poten-
cial utópico da modernidade que essas 
formas transmitem. Nas suas instalações, 
fotografia e trabalho em papel, a artista fo-
ca-se no que aconteceu com essas utopias.

beatriz manteigas
Portugal, 1990

ARTE EM ACÇÃO

Atualmente é doutoranda (departamento 
de Desenho) na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa com uma bolsa 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
Na mesma faculdade obteve a licencia-
tura em Pintura (2012) e o mestrado em 
Anatomia Artística (2014). Os seus estu-
dos foram complementados por períodos 
na Universidade do Porto, Universidade 
Politécnica de Valência e Royal Academy 
of St. Petersburg. Desde 2016 é investi-
gadora colaboradora do CIEBA - Centro 
de Investigação e Estudos em Belas Artes 
e cofundadora e diretora da Associação 
Quinta das Relvas – Artes e Sustentabili-
dade. Ela expõe desde 2009.
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conceição abreu
Portugal, 1961

MAIO ART AGENCY

Eu exploro a relação corpo-espaço na 
sua condição de “penetração recíproca”, 
citando Emanuele Coccia (2013). O meu 
trabalho concentra-se em encontrar e 
construir esse entrelaçamento.
Organizo a minha prática em gestos que 
realizo sem grande dificuldade de execu-
ção – como coçar, caminhar, rolar, trico-
tar ou tirar fotos instantâneas.
Ações que realizo de forma repetitiva. Ca-
dência que expande o tempo e abre um 
espaço que gera relações entre interiori-
dade e exterioridade, material e imaterial.
Como os processos têxteis, os gestos que 
realizo são uma forma de os aproximar, li-
gar e enlaçar. Desta mistura e movimento 
emergem imagens e objetos, como tece-
lagens emergindo de estados de perma-
nência e deslocamento.
As obras, organizadas neste processo 
criativo de entrelaçamento são, neste 
sentido, espaços relacionais que percebo 
como desenhos de novas geografias.

daniel gonçalves 
Portugal, 1977

GALERIE POL LEMÉTAIS

Daniel Gonçalves é um desenhista e pintor 
autodidacta do Porto, com uma profunda 
veia criativa. Este dom, aliado a uma per-
sonalidade hiperativa, levou-o desde cedo 
a compreender o mundo e a relacionar-se 
com ele através da sua expressão artísti-
ca, tendo participado na última década em 
múltiplas exposições colectivas realizadas 
no Porto.
No decorrer das suas experimentações em 
busca de um estilo pessoal, independente-
mente da multiplicidade de técnicas, sem-
pre revelou uma atenção particular para os 
jogos de formas e cores.
Ultimamente apresenta um preto e bran-
co obsessivo, materializado em desenhos 
abstratos geométricos, embora manchado 
por elementos orgânicos: uma estética 
mínima repetitiva, mais circular do que 
linear.
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debbie reda 
Argentina, 1976

EXHIBIT LAB

As personagens da série Monsters Collec-
tion de Debbie Redah vêm da sua visão do 
mundo. Todos somos convidados a des-
frutar dele, todos participamos a partir de 
uma base idêntica onde reinam a cor, a 
alegria, a comunicação e a adaptação.
Uma humanidade profunda, neutra e 
imperfeita coloca-nos todos no mesmo 
plano. Um plano de onde se destacam 
nossos olhinhos irregulares ou nossos ca-
belos ralos.
A artista mistura as imperfeições com as 
características mais perfeitas e as habili-
dades mais extraordinárias. Debbie Reda 
configura os seus monstrinhos a partir 
dos diversos campos em que desenvolveu 
o seu trabalho: design têxtil, geometria, 
literatura e cultura itinerante.

gabriel altamirano
Argentina, 1984

GRANADA GALLERY

“A minha inspira-se na observação do 
mundo contemporâneo, tendo como refe-
rências as memórias de infância, a comu-
nicação, o desenho, a moda, a ecologia e 
o impacto que têm na nossa percepção”.
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jorge leal
Portugal, 1975

GALERIA CISTERNA

Jorge Leal expõe regularmente desde 
2005. Desde 2012, o seu trabalho tem-se 
centrado na investigação prática e teórica 
sobre o desenho, onde procura interrogar 
a função descritiva da linha, bem como a 
integração da escrita no desenho. Os seus 
temas vão desde paisagem e ruínas, ani-
mais e corpos humanos, clientes de ca-
feterias e vida quotidiana, cinismo e hu-
mor. A utilização de cadernos de desenho 
é central para a sua prática artística, de 
onde parte a maior parte do seu trabalho 
de atelier, facto comprovado pelos mais 
de 200 desenhos reunidos no seu atelier e 
regularmente integrados em exposições.

kerstin drechsel
Alemanha, 1966

VANE

O tema de Kerstin Drechsel é a captura de 
como um indivíduo ou grupo se expressa 
ou se identifica, através dos seus rituais 
ou dos ambientes que criam ao seu redor. 
Muitas vezes trabalhando numa série de 
desenhos de uma vez, Drechsel retrata a 
vida quotidiana em toda a sua realidade 
opressiva, sonhos de fuga e obsessões. O 
seu trabalho utiliza imagens da internet, 
revistas e livros, bem como as suas pró-
prias fotografias e da vida, para transfor-
má-los num arquivo de desejos, sonhos 
e memórias constantemente reciclados. 
Motivos capturados e adotados combinam 
os seus desenhos com a vaga promessa de 
desejo, realização e aventura.
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mar solís 
Espanha 1967

PUXAGALLERY

A ideia de movimento em expansão, re-
pouso ou intuição é uma das chaves re-
centes do trabalho de Mar Solís, que após 
dois anos em que, longe de relaxar, não 
deixou de explorar caminhos expressivos 
e de consolidar a sua marca genuína. Os 
seus desenhos “Tejido. Espacio. Tiempo 
revelam o espaço sem peso, onde nada é 
o que parece; flutuam à beira de um li-
miar que, como em buracos negros, nos 
prende e nos mantém à espera, cúmplices 
de um amanhã mais ou menos possível.

maria noël
Argentina, 1965

AINA NOWACK

Nascida em Buenos Aires em 1965, Maria 
Noël estudou Belas Artes na Escuela Na-
cional Prilidiano Pueyrredón e filosofia, as-
sim como história da arte na Universidade 
de Buenos Aires.
Viajante incansável, a artista percorreu 
países orientais e ocidentais. Viveu de 
1989 a 1990 nas cidades italianas de Ná-
poles e Milão e em 1990 aprendeu técni-
cas de fabricação de papel e tintas vegetais 
na cidade do Cairo.
Vale destacar a eloquência no uso dos ma-
teriais e das suas texturas que nos reme-
tem para um artesanato arcaico típico das 
culturas do norte da Argentina dedicadas à 
olaria e à tecelagem.
As suas obras fazem parte de inúmeras 
coleções particulares na Argentina, Nova 
York, Londres, Paris, Madrid, Roma, Mi-
lão, Zurique, Genebra, Arábia Saudita, Bo-
gotá, Punta del Este e Chile.
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olga de dios
Espanha, 1979

EXHIBIT LAB In collaboration with Swinton Gallery

Traços de flúor rosa, nuvens visionárias, 
estacas de cactos, pedras com lágrimas 
de purpurina, arco-íris invertidos, estre-
las cadentes, respingos de duas cabeças 
… Personagens que inundam as obras e 
transbordam de felicidade e vida. Gran-
des formatos de cores de tinta spray na 
madeira contrastam com desenhos em 
tinta preta no papel.
Encontramos um tríptico explosivo e uma 
galeria de retratos não aristocráticos, em 
que Olga de Dios nos convida a mergu-
lhar nos seus processos criativos.
Entrar no universo do Spray Cocktail Par-
ty é assumir que o otimismo passa a ser 
o nosso olhar. Esta experiência é uma ce-
lebração coletiva, diversa, aberta e muito 
divertida.
Tudo o que precisa é a vontade de se di-
vertir, aqui e agora.

 

sabine tress
Alemanha, 1968

MAIO ART AGENCY

Sabine Tress estudou pintura na École Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts de Pa-
ris com Jan Voss, Vincent Bioulès e Pierre 
Matthey. Depois de receber o seu diploma 
de artes plásticas em 1994, deixou Paris 
e trabalhou como pintora em Londres e 
Berlim. Atualmente mora e trabalha em 
Colónia, na Alemanha. As suas obras não-
-figurativas evoluem no processo de pintu-
ra, abrindo espaço para experimentação, 
espontaneidade e fluidez. A suas pincela-
das são ousadas e gestuais, permitindo um 
diálogo pictórico com superfícies pintadas 
de materialidade opaca e brilhante.



www.drawingroom.pt

IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 91 84 53 750 65

saghar daeiri
Irão, 1986

SHAZAR GALLERY

Na série Swallow-Kiss-Burn, o uso do 
artista de aquarelas supersaturadas e vi-
brantes induz euforia à primeira vista. No 
entanto, esse sentimento é minado por 
um olhar mais atento aos protagonistas 
das pinturas, que representam as húris, 
belas companheiras prometidas aos devo-
tos muçulmanos após a morte no paraíso. 
As húris de Saghar Daeiri, contudo, não 
são nada perto dessa fantasia; essas hú-
ris desfazem a sua imagem arquetípica. 
Elas tomam banhos de sol e nadam em 
ambientes degenerados, cercadas por es-
tranhas criaturas não humanas. Elas ves-
tem-se com roupas não convencionais os 
seus géneros são inconformados os seus 
corpos não exemplificam imagens de be-
leza populares e comercializadas. Aqui 
apresentamos os trabalhos em papel do 
artista.

sogen chiba
Japão, 1955

KITAI

Uma das habilidades de Sogen Chiba é o 
“Spiral Splash”, que consiste em balançar 
a haste de um pincel muito longo e fino, in-
tencionalmente para respingar a tinta e de-
senhar a sua forma espiral. Sogen desen-
volveu pessoalmente o pincel muito longo. 
Essa habilidade não é apenas balançar a 
mão com o pincel, mas desenhar a linha 
girando e rolando o pulso de maneira flexí-
vel no centro da seção transversal redonda 
da haste da escova como ponto de parti-
da, de modo que a força de oscilação seja 
amplificada em direção ao ponto do pincel 
de 30 cm, muito mais comprido que o de 
tamanho normal, e onde a tinta se espalha 
momentaneamente. A forma do respingo 
pode ser controlada pelas técnicas de So-
gen. O tema expresso pelo “Spiral Splash” 
é sobre o cósmico e o espiritual, algo em 
grande escala além da sabedoria humana, 
como fenómenos explosivos como o Big 
Bang e a Fénix.
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sonja šurbatović
Sérvia, 1980

GALERÍA JOSÉ AMAR

“No meu trabalho, o foco tem sido o po-
der e o controlo, explorando o tema das 
emoções. A corrupção das emoções hoje, 
retratando a intimidade, indica a vulne-
rabilidade associada aos sentimentos de 
medo, insegurança, e por vezes vergonha 
e desconforto. O desenvolvimento da in-
certeza no nosso espaço íntimo, tratando 
o corpo como um determinado tipo de 
território, coloca a questão “Meu desejo 
é desejo de outro ou meu? ”. Fenómeno 
de violência / amor, recompensa / punição 
fazem-nos questionar onde estão os limi-
tes desses territórios”.

teresa esgaio
Portugal, 1985

UNDERDOGS

A artista visual portuguesa Teresa Esgaio 
(1985) gosta de desenhar. Bastante. Li-
cenciada em Artes Multimédia pela Fa-
culdade de Belas Artes de Lisboa e com 
experiência em vídeo e fotografia, passou 
alguns anos a trabalhar a tempo inteiro na 
publicidade até arriscar e decidir focar-se 
na paixão da sua vida. Utilizando materiais 
como grafite, carvão e pastéis suaves, Te-
resa gosta de brincar com as texturas e 
os contrastes delicados de luz e sombra, 
criando obras fotorrealistas marcantes e 
altamente detalhadas que têm recebido 
muita atenção do público e da crítica. Ela 
mostra o seu trabalho em exposições indi-
viduais e coletivas desde 2015.
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zsolt berszán
Roménia, 1974

ANAID ART GALLERY

A obra de Zsolt Berszán lida com repulsa 
e fascinação e, ao mesmo tempo, com for-
mas que se encontram na fronteira entre 
a alucinação e a obsessão, onde a identi-
dade e a ordem foram rompidas. Temas 
como o duplo e a metamorfose, em outras 
palavras, temas de personagens atrofia-
das são todos representações de forma 
abjeta. A criação de Berszán situa-se na 
ténue fronteira entre a representação da 
identidade e a sua dissolução, objetivan-
do assim representar o não simbolizado. 
A separação dinâmica e o objeto transi-
cional são apresentados como partes de 
corpos congelados, partes de cadáveres 
em decomposição, sendo que ambos não 
são nem sujeitos, nem objetos.
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> snba, salão

FOCO BERLIM 

A edição deste ano da Drawing Room 
Lisboa programa um foco especial so-
bre o contexto do desenho contemporâ-
neo em Berlim. Três galerias desta cida-
de alemã são representativas do grande 
número de diferentes agentes que com-
põem o cenário artístico de Berlim, tão 
vibrante e diverso. De certa forma, esta 
seleção reflete uma tentativa de retratar 
o espírito particular desta cidade.
 
O que estas galerias têm em comum 
é que, apesar de originalmente se-
rem não-alemãs, todas elas acabaram 
por se fixar em Berlim. Escandinávia, 
França e Europa Oriental. De certa ma-
neira, formam um triângulo que, ao ser 
colocado no mapa da Europa, mostra 
no seu centro a cidade onde o mundo 
estava politicamente dividido ao longo 
da linha de separação. Isto foi há 30 
anos, mas o património histórico e a 
dinâmica permanente de invenção da 
cidade, moldada por recém-chegados 
de todo o mundo, ajudaram a criar um 
clima artístico muito especial.
 
A galeria Kristin Hjellegjerde foi fun-
dada em Londres por um norueguês 
e também tem uma filial em Berlim há 

vários anos. O seu programa é muito 
orientado para o internacional, com um 
certo enfoque na arte não europeia.
 
LAGE / EGAL é um espaço de projetos 
em Berlim dirigido pelo artista e cura-
dor francês Pierre Granoux. Ao longo 
dos anos, jovens talentos foram aqui 
apresentados com regularidade, mas 
também postos em diálogo com artis-
tas consagrados.
 
Anaid, a terceira galeria, inaugurada 
em Berlim pela historiadora de arte ro-
mena Diana Dochia, aponta com o seu 
programa para o sudeste da Europa e 
tem como objetivo promover jovens 
artistas da sua terra natal.
 
Todas estas galerias de Berlim vêem-
se como construtoras de pontes para 
os seus países de origem e para além 
deles, para o mundo. O desenho como 
meio de mobilidade, de descoberta de 
ideias, de experimentação está ideal-
mente localizado numa cidade em 
constante turbulência e todos os no-
vos berlinenses internacionais ajudam 
a desenvolver a prática do desenho, 
quer na sua cidade, quer globalmente.

Comissário: Jan-Philipp Fruehsorge

anaid art gallery
Alina Aldea, RO
Zsolt Berszan, RO

lage egal
Astrid Köppe, DE
Klaus Killisch , DE 
Marta Djourina, BGR

kristin hjellegjerde gallery
Sara Berman, UK
Audun Alvestad, NOR
Muhammad Zeeshan, PAK
Joachim Lambrechts, BE
Celina Teague, UK
Bart Hajduk, POL

convidado especial:
Bjoern Hegardt editor da revista de desenho FUKT
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EVA SOUSA MOTA,  Electrical 0,2000, Vídeo, cor, som, 2’
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> snba, biblioteca

Coleção de Arte Fundação Altice
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> snba, 1º andar

ESPAÇO EDITORIAL

- Apresentação da revista Contemporânea #6 – Edição especial Desenho 
com o editor convidado, Sérgio Fazenda Rodrigues, AnaMary Bilbao (artista) e Mi-
guel Mesquita (curador) 
27 de outubro – 19H

- Pensar o Desenho Nas Páginas de uma Revista
Conversa entre Pedro Valdez Cardoso (Fundação Carmona e Costa), Mariana Gomes 
(Projeto Desenho Umbigo #70), Luís Silveirinha (Projeto Desenho Umbigo #78) e Mó-
nica Alvarez Careaga  (Diretora Drawing Room Art Fair)
27 de outubro – 17H

- Apresentação da Familia Editions pela editora Maria Lago (contando com uma con-
versa online com a artista Rosana Paulino que se encontra no Brasil). 
28 outubro – 18H

- Apresentação do livro Um estranho aqui cheguei de Pedro Calapez e Alexandre 
Conefrey, na sequência da exposição a decorrer no Pavilhão Branco. 
Edição Galerias Municipais - EGEAC
Com Tobi Maier, Pedro Calapez, Alexandre Conefrey e Sérgio Fazenda Rodrigues
29 de outubro – 19H

- Apresentação da edição fac-símile do livro Before I Get Sick de Sara Bichão
Co-edição Sistema Solar – Documenta / Meel Press 
Com Sara Bichão, Luísa Especial, Hugo Amorim e Manuel Rosa
30 de outubro – 16H

- Apresentação Electra: O Estado da Arte, com José Manuel dos Santos e António 
Guerreiro – Fundação EDP
30 de Outubro – 19H

- Apresentação da publicação velvetnirvana referente à exposição homónima, que 
esteve patente no Pavilhão Branco em 2020 com curadoria de Miguel von Hafe Pérez. 
Edição Galerias Municipais - EGEAC
Com Tobi Maier, António Neto Alves, Miguel von Hafe Pérez
31 de Outubro – 15H

- Apresentação da edição com vinil Eternally Collapsing Objects de João Ferro Martins
Edição Galerias Municipais - EGEAC
Com Tobi Maier, João Ferro Martins, Ana Teresa Ascensão
31 de outubro – 17H

sistema solar / documenta. lisboa
sistemasolar.pt

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

tinta nos nervos. lisboa
tintanosnervos.com

Comissária: Filipa Valladares

egeac. lisboa
https://egeac.pt/publicacoes/ 

familia editions. rio de janeiro
https://egeac.pt/publicacoes/ 

meel press. lisboa
https://meelpress.com/ 
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Este prémio tem como objetivo apoiar a produção e inovação 

artística em Portugal, reconhecer o talento artístico em Portu-

gal e apoiar os artistas promissores do nosso país. Este prémio 

terá uma periodicidade anual.

 

A área de produção artística escolhida foi o desenho, pela sua 

importante representação na Coleção de Arte Contemporânea 

da FLAD e por constituir uma expressão artística de relação 

muito íntima com o criador de arte.

Os artistas portugueses que desenvolvem o seu trabalho na 

área do desenho aderiram em grande número a esta iniciativa, 

que recebeu mais de 300 candidaturas, naquela que é ainda a 

primeira edição deste prémio.

O vencedor será conhecido no dia 30 de outubro, na Drawing 

Room Lisboa -parceira desta iniciativa- e receberá um prémio 

monetário de 20 mil euros.

Mais informações sobre o prémio em: 

https://www.flad.pt/novo-premio-flad-de-desenho-2021/

p
r

o
g

r
a

m
a

ç
ã

o
 pa

r
a

le
la

> galeria pintor fernando de azevedo, sociedade nacional de belas artes   

artistas:

Adriana Molder

AnaMary Bilbao

Gonçalo Pena 

Mattia Denisse 

Musa Paradisíaca 

Pedro Henriques 

Pedro Tropa 

Pedro Tudela

Sara Chang Yan 

Sara Bichão

EXPOSIÇÃO FINALISTAS DA 1.ª EDIÇÃO 
DO PRÉMIO FLAD DE DESENHO
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Uma iniciativa da Drawing Room Lisboa, com o mecenato da Fun-
dação EDP 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 & 
Comunicação Visual e da Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, seleccionados 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 quarto 
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 quarta edição da Feira, a Fundação Millennium bcp apoia diretamente 
os actores da criação, divulgação e comercialização de arte com importantes 
prémios.

 
III 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

 
II Prémio Projeto Artístico Destacado
Atribuído a um artista da Drawing Room Lisboa 2021, 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

 
II Prémio Projeto Curatorial Galeria
Atribuído à proposta de presença curada de uma galeria participante na 
Drawing Room Lisboa 2021 tendo em apreciação a criatividade e o risco co-
locados na concepção do stand. Dotado de 1.000 euros

 

FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP
COM A DRAWING ROOM LISBOA
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> prémio

Drawing Room Lisboa & Viarco

O Prémio Novo Talento Desenho – Drawing Room Lisboa & Viarco 
visa oferecer a um artista Drawing Room Lisboa em início de 
carreira a oportunidade 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. 

4 PRÉMIO NOVO TALENTO DESENHO
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A quinta edição da revista Papeleo, Cuadernos de Drawing Room, 
intitulada Highlights, mostra o trabalho de cerca de vinte artistas de 
diferentes nacionalidades, cujas práticas criativas são tão poderosas 
quanto variadas.
Três especialistas internacionais colaboram nesta edição.

O diretor do Drawing Hub Berlin e curador convidado da Drawing 
Room para 2021, Jan-Philipp Fruehsorge coordena a publicação 
e aborda os trabalhos dos artistas John Robinson (Reino Unido, 
1981), Martin Assig (Alemanha, 1959), Paulo Lisboa (Portugal , 
1977), Timo Hebst (Alemanha, 1982) e Yosman Botero (Colômbia, 
1983).

O curador Carlos Pinto – membro da equipa do Museu Serralves 
no Porto – analisa as criações de Altea Grau (Espanha, 1985) e 
Mizuho Koyama (Japão, 1955), por outro lado a historiadora da 
arte e diretora da Sala Robayera de Miengo, Cantabria, Marta 
Mantecón, assina também nesta edição contribuições sobre Alina 
Aldea (Roménia, 1975), Ana Teresa Barboza (Peru, 1981), Brígida 
Machado (Portugal, 1980), Guillermo De Foucault (Espanha, 1996), 
Jesús Alberto Pérez Castaños (Espanha, 1950), José Luis Serzo 
(Espanha, 1977), Kerstin Drechsel (Alemanha, 1966), Tamara 
Arroyo (Espanha, 1972), Rui Matos (Portugal, 1959), Mad Meg 
(França, 1976), Mar Solís (Espanha, 1967), Marco Pires (Portugal , 
1977) e Nedda Guidi (Itália, 1927 – 2015).

Edição bilingue: espanhol e inglês.
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PAPELEO Nº 5. HIGHLIGHTS
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D R AW I N G  R O O M 

P R E S E N T S

COLLECTORS CLUB
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CLUB—D
o novo clube de coleccionadores da drawing room

D de Desenho, dibujo, dessin, drawing…o novo 
CLUB—D é uma comunidade internacional e exclusiva 
de colecionadores, um ponto de encontro de oportuni-
dades para poder ter benefícios, descontos e privilé-
gios, para desfrutar das arte através de todos os even-
tos que organizamos.
 
A Drawing Room expressa o seu apreço aos amantes 
da arte que nos têm acompanhado e demonstrado a 
sua lealdade nos últimos anos, convidando-os a torna-
rem-se os primeiros membros do novo CLUB —D.
 

Para Mais Informações: 

Serena Saltutti
consultant@drawingroom.store
611 429 338
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa (FCH) reconhece a Drawing Room 
Lisboa como local ideal para a formação e aprendizagem dos seus alu-
nos.

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 disseminação 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 Professor Paulo Campos Pinto.

ALUNOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
HUMANAS DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA PORTUGUESA
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presidente honorário

Ivânia de Mendonça Gallo

directora

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

comissário foco berlim

Jan-Philipp Fruehsorge
jp@fruehsorge.com
+49 175 275 12 10

imprensa

CREATIVE INDUSTRIES
PROGRAMMES by SC
Rita Bonifácio
project.management@creativebysc.eu
+351 91 84 53 750 

parcerias, produção 
& programação paralela

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

conteúdos redes sociais

Ricardo Rodrigues
ricardo@saradoespr.com
+351 915 717 844

EQUIPA ORGANIZAÇÃO

galerias

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

relações institucionais

Patrícia Dias Mendes
patidimendes1939@gmail.com
+351 932 090 393

relações públicas e coleccionadores

Roberta Ristow
robertaristow@gmail.com
+351 910 805 022

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 arquitetura e o 
doméstico, com particular destaque 
para os suportes como o desenho e 
a fotografia. Já comissariou diversas 
mostras 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 
incluiu ainda funções de direção na 
organização de festivais e feiras. Foi 
diretora do Festival Miradas de Mujeres 
em 2014 e consultora artística da Arte 
Lisboa de 2007 a 2011. É responsável 
pelo comissariado de projetos 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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Jan-Philipp Fruehsorge
Comissário Foco Berlim

Depois de completar os seus estudos, 
trabalhou como assistente de direção em 
teatros na Alemanha e na Áustria antes de 
fazer um estágio no Museu Guggenheim 
em Nova York por vários meses. De volta 
a Berlim, seguiu alguns anos como crítico 
de arte freelance. Assumiu o cargo de 
assistente de galeria na comercialização de 
arte. Em 2003 abriu a sua própria galeria, 
Fruehsorge Contemporary Drawings, a 
primeira galeria na Alemanha, na época, 
que se dedicava exclusivamente ao desenho. 
Após uma década de trabalho pioneiro e 
do esforço contínuo para aliar o negócio 
da galeria comercial ao teórico-discursivo, 
a galeria foi encerrada em 2013, seguindo-
se a constituição da plataforma sem fins 
lucrativos Drawing Hub, que, como estrutura 
nómada, realiza projetos internacionais 
para promover e pesquisar o desenho. 
Como especialista reconhecido na área 
do desenho, Jan-Philipp Fruehsorge está 
sempre em movimento em todos os campos 
da história da arte e do mercado, seja como 
consultor para colecionadores particulares 
ou como tutor convidado regular na 
University of West England em Bristol e na 
Paris Collage of Art. Fez parte do conselho 
de curadores da Graphic Society de Berlim 
e é membro regular dos júris de prémios 
internacionais de desenho. Como curador 
de inúmeras exposições, trabalhou com 
museus e instituições na Alemanha, França, 
Grã- Bretanha, Itália, Holanda, China e 
Japão. Publica regularmente sobre temas de 
desenho e arte contemporânea.

jp@fruehsorge.com
+49 175 275 12 10

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
Diretor: James Steele e 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
Diretores: 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

CARLOS CARVALHO - ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
Diretor: 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

F2 GALERÍA
Diretores: Paloma González e Enrique Tejerizo
Doctor Fourquet 28. 28012 Madrid, Espanha
info@f2galeria.com
+34 91 508 81 06
www.f2galeria.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 BELO-GALSTERER
Diretora: Alda Galsterer
R. Castilho 71, 1250-068. Lisboa, Portugal
galeria@belogalsterer.com
+351 213 815 914 // +351 918 690 521
www.belogalsterer.com

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

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

GALERIA FILOMENA SOARES
Diretor: 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

GALERIA MIGUEL NABINHO
GALERIA MIGUEL NABINHO
Diretor: Miguel Nabinho
Rua Tenente Ferreira Durão, 18-B. 
1350-315 Lisboa, Portugal
info@miguelnabinho.com 
+ 351 213 830 834 / + 351 917 250 033
www.miguelnabinho.com

GALERIA MONUMENTAL
Diretora: 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
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GALERIA PEDRO OLIVEIRA 
Diretor: Pedro Marques De Oliveira 
Calçada de Monchique, 3. 
4050-393 Porto, Portugal 
gpo@galeriapedrooliveira.com
+ 351 222 007 131 / + 351 918 494 794 
www.galeriaapedrooliveira.com

GALERIA PRESENÇA
Diretor: Maria de Belém Sampaio
Rua Miguel Bombarda 570, 4050 - 379
Porto, Portugal
geral@galeriapresenca.pt
+351 915 503 049
www.galeriapresenca.pt

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

GALERÍA SILVESTRE 
Diretores: 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
Diretor: 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

MARTINEZ & AVEZUELA
Diretores: Bárbara Avezuela e Alejandro Martínez
Conde de Aranda 24, Principal, 28001 Madrid
alejandro@martinezavezuela.com
+34 609 976 620 // 91 578 30 98
www.martinezavezuela.com

PEDRO CERA
Diretor: Pedro Cera
Rua do Patrocínio, 67 E1350-229 
Lisboa, Portugal
info@pedrocera.com
+351 21 816 20 32
www.pedrocera.com

RAFAEL ORTIZ
Diretor: Rafael Ortiz
Mármoles 12, 41004, Sevilla, Espanha
info@galeriarafaelortiz.com
+34 954 214 874
www.galeriarafaelortiz.com

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA
Diretor: 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
Diretora: Asunta Rodríguez
Virxe da Cerca, 24, 15703, Santiago de 
Compostela, Espanha
trinta@trinta.net
+34 981 584 623 // +34 657 914 540
www.trinta.net

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

WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY
Diretor: Mattias Tönnheim
Poligono Nueva Campana, Local 37B, Nueva 
Andalucia, Marbella
mattias@wadstromtonnheim.se 
+46 (0)704-41 19 14
http://wadstromtonnheim.se
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GALERIAS
FOCO BERLIM

ANAID ART GALLERY
Diretor: Diana Dochia
Zimmerstrasse 90, 10117, Berlim, 
Alemanha
info@anaidartgallery.com
+49 172 4044166
www.anaidartgallery.com

KRISTIN HJELLEGJERDE
Diretor: Kristin Hjellegjerde

LONDON (LONDON BRIDGE) 
2 Melior Place, Londres, SE1 3SZ
+44 (0) 20 39046349

LONDON (WANDSWORTH) 
533 Old York Road, Londres, SW18 
1TG 
+44 (0) 20 88705225

BERLIN
Linienstr. 130
10115 Berlim, Alemanha
+49-30-49950912

NEVLUNGHAVN
Rekefabrikken i Nevlunghavn
Blåbakken 18
3296 Nevlunghavn, Noruega
+47 481 26 834

info@kristinhjellegjerde.com
kristinhjellegjerde.com

LAGE EGAL
Diretor: Pierre Granoux
Greifswalder Str. 34
10405 Berlim, Alemanha
off-space@lage-egal.net
+49 173 1807226
lage-egal.net
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apoios à divulgação

patrocinadores institucionais

mecenas

apoios

prémios hospitalidade


