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Sociedade Nacional de Belas Artes

Rua Barata Salgueiro, 36

1250-044 Lisboa, Portugal
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bilhetes

Geral: 7 Euros.

Reduzido: 5 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, 26 de out., das 16:00 h às 22:00 h

Quinta-feira, 27de out., das 14:00 h às 21:00 h. 

Sexta-feira, 28 de out., das 14:00 h às 21:00 h. 

Sábado, 29 de out., das 11:00 h às 21:00 h. 

Domingo, 30 de out., das 11:00 h às 18:00 h. 



apoios à divulgação

patrocinadores institucionais

mecenas

apoios

prémios hospitalidade
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Bem-vindos à quinta edição! 
 
O número 5 tem para a Drawing Room Lisboa estatuto de aniversário. Só nos 
podemos congratular pela ótima trajetória que a feira tem tido e que, com certeza, 
confirmaremos nesta nova edição. 
 
Desde outubro de 2018 temos assistido ao encontro com o mais interessante 
desenho contemporâneo graças, em primeiro lugar, aos artistas que nos têm 
trazido inúmeras propostas desafiantes, mas também à Sociedade Nacional de 
Belas Artes de Lisboa, cuja direção e fantástica equipa se tornaram um dos nossos 
principais apoios. 
 
Apresento-vos, portanto, uma quinta edição caracterizada pela continuidade e 
consolidação, onde insistiremos nos formatos dos anos anteriores embora repletos 
de novos conteúdos. O Programa Geral de 23 galerias volta a acolher as galerias 
com uma longa e reconhecida trajetória que nos ajudaram a criar o projeto, como 
Filomena Soares, Fonseca Macedo, Pedro Oliveira, Arte Periférica, Monumental 
ou Módulo. A elas juntam-se novos representantes de um tecido que continua a 
crescer e a inovar. Mencionarei aqui apenas as mais recentes galerias lisboetas que 
se juntam à família Drawing Room: Vera Cortês e No-No Gallery, numa edição que 
recebeu um número de candidaturas verdadeiramente extraordinário. 
 
Na Drawing Room Lisboa 2022, regressa o Foco (a secção que ilumina uma cena 
artística local a partir de uma pequena representação das suas galerias), dedicada, 
este ano, a Santiago de Compostela e comissariada por Asunta Rodríguez 
que selecionou, para além da histórica Galería Trinta, a Metro e a Luisa Pita. 
Receberemos também uma grande exposição dos artistas finalistas do II Prémio 
de Desenho da Fundação Flad: António Olaio, Carla Cabanas, Cecília Costa, Maria 
Capelo, Noé Sendas, Paulo Lisboa, Pedro Barateiro, Pedro A.H. Paixão, Susanne 
S. D. Themlitz e Vera Mota. E saudamos as Millennium Art Talks que também 
regressam com o mecenato da Fundação Millennium bcp e sob a direção da 
curadora Maria do Mar Fazenda. 
 
Mais uma vez, a feira agradece à Câmara Municipal de Lisboa o crescente 
empenho e entusiasmo, que, no âmbito da área do seu Fundo de Aquisições 
de Arte Contemporânea (FAAC), pretende alargar o seu acervo, adquirindo 
obras de arte durante a 5ª edição da feira e as grandes fundações portuguesas: 
Millennium bcp, EDP que se mantém como nossos aliados habituais e, este ano, 
a Fundação Carmona e Costa junta-se aos nossos esforços para reivindicar o 
desenho e a edição de arte como mecenas do Espaço Editorial.
 

Mónica Álvarez Careaga
Diretora Drawing Room (Madrid - Lisboa) 
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galeria das salgadeiras 
lisboa, portugal

modulo
lisboa, portugal

fernando santos
porto, portugal

galería siboney
santander, espanha

monitor
lisboa, portugal
roma, pereto, itália

galería silvestre
madrid, espanha

carlos carvalho – 
arte contemporânea
lisboa, portugal

3+1 arte contemporânea
lisboa, portugal

fonseca macedo – 
arte contemporânea
ponta delgada, portugal

galeria pedro oliveira
porto, portugal

arte periférica
lisboa, portugal

encounter contemporary 
lisboa, portugal
londres, reino unido 

galeria bruno múrias
lisboa, portugal

galeria filomena soares
lisboa, portugal

jahn und jahn 
lisboa, portugal
munique, alemanha 

galeria monumental
lisboa, portugal

no-no gallery
lisboa, portugal

galeria presença
porto, portugal

vera cortês
lisboa, portugal

pedro cera
lisboa, portugal

galeria miguel nabinho
lisboa, portugal

martínez & avezuela
madrid, espanha

kubikgallery
porto, portugal

FOCO SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Comissária: Asunta Rodríguez

trinta arte contemporánea

galeria metro 

luisa pita galería de arte 
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galerias programa geral
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1. GALERIA DAS SALGADEIRAS 
lisboa, portugal
Carlos Alexandre Rodrigues (Portugal, 1979)
Rui Horta Pereira (Portugal, 1975)
Cláudio Garrudo (Portugal, 1976)

2. MODULO
lisboa, portugal
Ana Mata (Portugal, 1980)
Fátima Frade Reis (Portugal, 1977)
Heron P. Nogueira (Brasil, 1929)

3. FERNANDO SANTOS
porto, portugal
Ana Vidigal (Portugal, 1960)
Gerardo Burmester (Portugal, 1953)
João Louro (Portugal, 1963) 

4. GALERÍA SIBONEY
santander, espanha
Juan Uslé (Espanha,1954)
Daniel Verbis (Espanha, 1968)
Teresa Moro (Espanha, 1970)
Emilio González Sainz (Espanha, 1954)

5. MONITOR
lisboa, roma , pereto
Elisa Montessori (Itália, 1931)
Eugénia Mussa (Moçambique, 1978)
Maja Escher (Portugal, 1990)

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

7. CARLOS CARVALHO – 
ARTE CONTEMPORÂNEA
lisboa, portugal
Noé Sendas (Bélgica, 1972)
Catarina Leitão (Alemanha, 1970)
Carla Cabanas (Portugal, 1979)
Jessica Backhaus (Alemanha, 1970)

8. 3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA
lisboa, portugal
Gabriela Machado (Brasil, 1960)
António Neves Nobre (Portugal, 1992)
Carlos Nogueira (Moçambique, 1947)

9. FONSECA MACEDO – 
ARTE CONTEMPORÂNEA
ponta delgada, portugal
José Loureiro (Portugal, 1960)
Maria Ana Vasco Costa (Portugal, 1981)
Beatriz Brum (Portugal, 1993)

10. GALERIA PEDRO OLIVEIRA
porto, portugal
Cecília Costa (Portugal, 1971)
Fernando Marques de Oliveira (Portugal, 1943)
Joana Pimentel (Portugal, 1971)
Vera Mota (Portugal, 1982)
Pilar Mackenna (Chile, 1985)

11. ARTE PERIFÉRICA
lisboa, portugal
Isabelle Faria (Portugal, 1973)
Ángela Sánchez (Espanha, 1974)
Paula Sousa Cardoso (Portugal, 1975)
Paulo Damião (Portugal, 1975)
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12. ENCOUNTER CONTEMPORARY 
londres, lisboa
Whitney McVeigh (Estados Unidos, 1968)
Vanessa Da Silva (Brasil, 1976)
Neha Vedpathak (Estados Unidos, 1982)

13. GALERIA BRUNO MÚRIAS
lisboa, portugal
Marco Franco (Portugal, 1972)

14. GALERIA FILOMENA SOARES
lisboa, portugal
Pedro Barateiro (Portugal, 1979)
Sara Bichão (Portugal, 1986)
Helena Almeida (Portugal, 1934 - 2018)

15. JAHN UND JAHN 
munique, lisboa
Hedwig Eberle (Alemanha, 1977)
Georg Fuchssteiner (Alemanha, 1982)

16. GALERIA MONUMENTAL
lisboa, portugal
Margarida Lagarto (Portugal, 1954)
Margarida Jardim (Portugal)
Margarida Alfacinha (Portugal)
Luís Brilhante (Portugal, 1968)
Konstantin Bessmertny (Rússia, 1964)

17. NO-NO GALLERY
lisboa, portugal
Ana Pérez-Quiroga (Portugal, 1960)
Pedro Pascoinho (Portugal, 1972)

18. GALERIA PRESENÇA
porto, portugal
Mafalda Santos (Portugal, 1980)
Maria Trabulo (Portugal, 1989)
Noé Sendas (Bélgica, 1972)
Pedro Gomes (Moçambique, 1972)

19. VERA CORTÊS
lisboa, portugal
António Bolota (Angola, 1962)
Catarina Dias (Reino Unido, 1979)
Susanne S D Themlitz (Portugal, 1968)

20. PEDRO CERA
lisboa, portugal
Adam Pendleton (Estados Unidos, 1984)
Anna Hulačová (Checoslováquia, 1984)

21. GALERIA MIGUEL NABINHO
lisboa, portugal
Pedro Calapez (Portugal, 1953)
Ana Jotta (Portugal, 1946)
Pedro Cabrita Reis (Portugal, 1956)

22. MARTÍNEZ & AVEZUELA
madrid, espanha
Fernando Martín Godoy (Espanha, 1975)
Raúl Artiles (Espanha, 1985)
Pepa Mora (Espanha, 1982)

23. KUBIKGALLERY
porto, portugal
António Olaio (Angola, 1963)
Pedro Vaz (Moçambique, 1977)
Pedro Tudela (Portugal, 1962)
Felipe Cohen (Brasil, 1976)

FOCO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Comissária: Asunta Rodríguez

f1. TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA
Francisco Mendes Moreira (Portugal, 1979)
Sabine Finkenauer (Alemanha, 1961)
António Faria (Portugal, 1966) 

F2. GALERIA METRO 
Carmen Pastrana (Espanha, 1968) 
David Catá (Espanha ,1988)
Federico Granell (Espanha, 1974)

f3.    LUISA PITA GALERÍA DE ARTE 
Quintana Martelo (Espanha, 1946) 
Sandra Carvalho (Espanha, 1974) 
Ángela Mena (Espanha, 1986)
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ana jotta
Portugal, 1946

GALERIA MIGUEL NABINHO

Ana Jotta tem vindo a construir um corpo 
de trabalho feito de uma sequência de rup-
turas e apagamentos: o apagamento dos 
seus próprios passos anteriores, das ideo-
logias do modernismo, dos mitos do pós-
-modernismo, da própria noção de autoria 
que ela tanto desconstrói como reconstitui. 
Assim ela tem vindo a desmantelar a noção 
de um «estilo único» ou «coerente». Com 
inteligência, humor e uma sempre depura-
da economia de meios, Ana Jotta faz espe-
rar sempre o inesperado.
Ana Jotta tem mostrado o seu trabalho nal-
gumas das mais prestigiantes fundações e 
instituições, como Le Crédac, Ivry-sur-Sei-
ne, France; Etablissement d’en face, Bru-
xelas e  em Malmo Konsthall, Malmo.
A artista também apresentou trabalho na 
Culturgest Porto com a exposição “Cassan-
dra”, na Culturgest Lisboa com “A Conclu-
são da Precedente”, Museu de Serralves 
com “Rua Ana Jotta” e também na Casa de 
São Roque com a exposição “Inventória”. 
Em 2013 recebeu o Grande Prémio Funda-
ção EDP e em 2014 o Prémio AICA Award. 
Mais tarde, em 2017 Ana Jotta recebeu o 
Rosa Shapire Award.

ana mata 
Portugal, 1980

MODULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE

Vive e trabalha em Lisboa. Privilegia a 
pintura na expressão de um apelo visual à 
atenção do outro sobre o universo da sua 
visão. Este pode deter-se na natureza, em 
alguma particularidade do efémero, ou nas 
imagens da Arte, cultivando uma ideia de 
segredo e de transmissão do íntimo. Crian-
do composições, encenações ou acções 
performativas que fotografa, a pintura – a 
partir deste modelo – segue uma ideia de 
transparência e transferência e uma aten-
ção às diferentes possibilidades de fazer 
pintura. Outras expressões são a escrita, o 
livro de artista ou o vídeo.
Doutorada em pintura pela Faculdade de 
Belas-Artes de Lisboa (onde, enquanto 
convidada, é professora desde 2010), ex-
põe regularmente, sendo representada 
desde 2002 pela Galeria Módulo. Aí rea-
lizou 7 exposições individuais. Participou 
em diversas colectivas, em espaços priva-
dos e públicos – como a Gulbenkian ou o 
MNAC. A sua obra integra colecções pú-
blicas e privadas.
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ana pérez-quiroga 
Portugal, 1960

NO-NO GALLERY

É artista visual e performer. Licenciada 
em Escultura pela Faculdade de Belas 
Artes Universidade de Lisboa, tem o Cur-
so Avançado de Artes Plásticas do Ar.Co, 
Lisboa, é Mestre em Artes Visuais -Inter-
média pela Universidade de Évora e Dou-
tora em Arte Contemporânea pelo Colégio 
das Artes da Universidade de Coimbra. É 
investigadora no CHAIA – Centro de His-
tória de Arte e Investigação Artística da 
Universidade de Évora.
As suas temáticas giram em torno do 
quotidiano e do seu mapeamento, a im-
portância dos objetos comuns e proble-
máticas de género, materializadas em 
diversos suportes: instalação, objetos, 
fotografia, têxteis e performance. Expõe 
regularmente desde 1999, destacando-se 
exposições individuais no Museu Nacio-
nal de Arte Contemporânea – Museu do 
Chiado (Lisboa), Museu Nacional de Arte 
Antiga (Lisboa), Museu do Neo-Realis-
mo (Vila Franca de Xira), Museu de Arte 
Popular (Lisboa), Arquivo Municipal Fo-
tográfico de Lisboa, Quartel – Galeria de 
Arte Contemporânea (Abrantes) / Coleção 
Figueiredo Ribeiro e MAAT – Museu de 
Arte, Arquitetura e Tecnologia (Lisboa).

ana vidigal 
Portugal, 1960

GALERIA FERNANDO SANTOS

Concluiu o Curso de Pintura da Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa em 
1984. Bolseira da Fundação Calous-
te Gulbenkian (1985/1987). Estágio de 
Gravura em Metal com Bartolomeu Cid, 
Casa das Artes de Tavira (1989). Pintora 
residente do Museu de Arte Contempo-
rânea – Fortaleza de São Tiago, Funchal 
(1998/1999). Em 1995 foi convidada pelo 
Metropolitano de Lisboa para a execução 
de um painel de azulejos para a estação 
de Alvalade. Em 1997 executou, a convite 
do Instituto Português do Património Ar-
quitectónico, uma chávena em porcelana 
integrada no projecto Um Artista, um Mo-
numento. Em 2002 executou, a convite do 
Metropolitano de Lisboa, vários painéis 
de azulejo para a estação de Alfornelos.
Entre as inúmeras exposições individuais 
de Ana Vidigal destacam-se “Arpad e as 
cinco” na Fundação Arpad-Szenes em 
Lisboa (2020), “the brain is deeper than 
the sea” – Outros Olhares, Novos projec-
tos, Museu do Chiado – MNAC, Lisboa 
(2011) e a antológica que a Fundação Ca-
louste Gulbenkian lhe dedicou em 2010, 
intitulada “Menina Limpa Menina Suja”.
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ángela mena 
Espanha, 1986

LUISA PITA GALERÍA DE ARTE

O seu trabalho é alimentado principal-
mente pela observação da natureza e da 
forma como os seres humanos se rela-
cionam com ela. Inquieta, intuitiva e ha-
bilidosa. No seu início desenvolve uma 
obra abstracta com grande importância 
da emoção na cor e como esta chega ao 
espectador sem a necessidade de com-
preender o conceito da obra. Após a sua 
estadia em Berlim (Alemanha), recebe in-
fluências geométricas e a distribuição da 
cor no espaço, fazendo da sua obra uma 
geometria abstracta que dará origem à 
série geométrica “Ninhos”.
Actualmente A. Mena continua a traba-
lhar e a desenvolver o seu processo pic-
tórico sob a ideia de não se sentir presa 
pela sua própria linguagem ou, por ve-
zes, como dizem alguns artistas, sob uma 
marca pictórica. Ela coloca a qualidade 
da obra e o forte sentimento que a leva 
a fazê-la antes do desencorajamento da 
continuação do que já é conhecido.

ángela sánchez  
Espanha, 1974

ARTE PERIFÉRICA

…”As séries de Ángela Sánchez são, de 
modo literal, a história necessária de um 
gesto; a história da sua arte. Na ânsia de 
concentrar camadas de tempo, de reci-
clar e reconstituir, de desenvolver cada 
possibilidade há também algo de utopia 
babélica — o zigurate mesopotâmico, o 
antecessor da pirâmide, é aquela constru-
ção que se edifica paulatinamente sobre 
seus próprios restos, aspirando assim a 
ser enciclopédico. Mas na realidade tra-
ta-se apenas de deixar que a pintura seja 
e assim possa revelar o que tem de força 
vital — e demonstrar que é real —, pos-
sa sofrer os acidentes da existência e dar 
— mais uma vez literalmente — seus fru-
tos. Porque se a obra desta artista ilustra 
essencialmente seu próprio futuro, suas 
vicissitudes, suas surpreendentes meta-
morfoses, seu barroquismo e seu colapso, 
sua peculiaridade consiste decerto em 
deixar emergir do informe, do residual 
uma forma ou, para ser mais preciso, um 
símbolo.”…

Javier Rubio Nomblot
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antónio faria 
Portugal, 1966

TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA

Artista-designer lisboeta, com formação 
em Artes Plásticas (AR.CO), Design Gráfi-
co (IADE), o seu trabalho tem sido sobretu-
do desenvolvido nos campos do desenho-
-pintura, do design e da ilustração, com 
incursões na experimentação sonora.
António Faria diz que o move a ideia de 
melancolia e de claustrofobia transmitidas 
por espaços impossíveis de ser habitados. 
E a possibilidade da sua transposição, so-
bretudo no caso da melancolia: a própria, 
provavelmente.
Longe de se interessar pelas questões pu-
ras de representação da natureza, o artista 
usa a natureza como metáfora emocional, 
fechando-a, para criar os ambientes claus-
trofóbicos que são o seu foco.
Há em António Faria um forte sentido de 
disciplina, entrega regular ao processo 
criativo, porque a criação é uma compul-
são e um motor de expressão no mundo, 
com o mundo. Desenhar é uma prática 
quotidiana, intensa e focada e num diálo-
go continuado.

antónio neves nobre 
Portugal, 1992

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Os desenhos de António Neves Nobre são 
o resultado de um processo no qual os 
meios que agem no papel permanecem 
indefinidos. Essa indefinição nos meios 
técnicos é um dos eixos nos quais assenta 
a sua prática artística. Criam-se imagens 
nascidas de procedimentos que permane-
cem irreconhecíveis.
No caso dos desenhos apresentados, as 
marcas de grafite inscritas no papel criam 
zonas de força com densidades diversas. 
No lugar dos meios tradicionais, são as 
mãos em contacto com a matéria – a gra-
fite e o papel -, que desenham. Gera-se 
um desenho em que é o próprio corpo o 
responsável pela profundidade alcançada 
pela visão, tratando-se de um exercício 
em que a ilusão estabelece um profundo 
diálogo com a noção de tensão.
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antónio olaio 
Angola, 1963

KUBIKGALLERY

Estes desenhos de António Olaio partem 
das letras que escreve e anunciam possi-
bilidades futuras das canções performáti-
cas que atravessam o seu trabalho pictó-
rico e por ele são motivadas.
“I don’t know what I was in my fourth 
incarnation”, “I’m scared to see inside 
of me”, “Lord what can you do for me?”, 
“No clouds, no trees, no bumblebees”, 
“Peter, Paul and Heinz”, são produto do 
pensamento do ser difuso que lhe apare-
ce sempre que se põe em modo de fazer 
arte.
Quem desenha é o artista deslocando-se 
do seu centro. Talvez alguém entre ele e o 
papel, aqui o papel fazendo de conta que 
é tudo o resto…

carla cabanas
Portugal,1979

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

O trabalho de Carla Cabanas lida com meto-
dologias para expandir as fronteiras definidas 
do médium fotográfico, ao mesmo tempo que 
se debruça sobre as questões da memória co-
lectiva e cultural. A artista tem apresentado o 
seu trabalho em numerosas exposições indi-
viduais e de grupo, incluindo MAAT-Museu 
de Arte, Arquitectura e Tecnologia, Lisboa; 
Museu Coleção Berardo, Lisboa; Centre D’art 
Contemporain, Meymac, França; Arquipé-
lago – Centro de Artes Contemporâneas, Ri-
beira Grande, Açores; Aa Collections Gallery, 
Vienna; Biennale de l’Image Tangible, Paris; 
Grimmmuseum, Berlim; Museu da Cidade, 
Lisboa; Carpe Diem Arte e Pesquisa, Lisboa; 
Arquivo Municipal Fotográfico, Lisboa; 7a 
Bienal São Tomé e Príncipe; Círculo de Bellas 
Artes, Madrid e CCCB – Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. O seu trabalho 
está representado em várias colecções, das 
quais se destacam: National Gallery of Art 
Washington, DC; Fundação Luso-America-
na; LPS Collection (Stanislas y Leticia Ponia-
towski), Colección Kells, Santander; Colecção 
da Fundação PLMJ, Colecção de Arte Novo 
Banco, Banco Privado Edmond de Roths-
child, Colecção LPS; Câmara Municipal de 
Lisboa e outras colecções privadas.
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carlos noronha feio
Portugal, 1980

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Carlos Noronha Feio desenvolve uma 
prática multidisciplinar orientada para a 
pesquisa em torno de imagens, onde tem 
vindo a reflectir sobre a sua construção e 
manipulação, as suas contingências e sen-
tidos. A série de desenhos apresentada 
presta continuidade a essa investigação, 
embora neste caso se tratem de trabalhos 
despidos de imagens, prestando ênfase a 
elementos composicionais.
O trabalho de linha e cor estabelece uma 
relação directa com o campo do desenho. 
No entanto, em diálogo com as linhas ins-
critas no papel, as luzes néon depositadas 
no espaço trazem uma outra abordagem. 
Dialogando com os trabalhos a duas di-
mensões, as linhas no espaço concretizam 
a expansão para o quotidiano dessas refle-
xões.

carmen pastrana
Espanha, 1967

GALERIA METRO

É licenciada em Belas Artes pela Univer-
sidade Complutense de Madrid, com uma 
bolsa de estudo em Segóvia. Em 1999 
mudou-se para Nova Iorque por um pe-
ríodo de oito anos, onde teve várias expo-
sições, incluindo exposições individuais 
na Fish Tank Gallery, Penalver Studio e 
White Box Gallery. Em 2007, recebeu uma 
bolsa da NY Arts para trabalhar nos seus 
estúdios em Pequim. Actualmente vive e 
trabalha em Madrid.
O trabalho dos últimos anos refere-se à 
forma como estamos a enfrentar as mu-
danças provocadas pela era tecnológica. 
Passamos cada vez mais tempo distraí-
dos, egocêntricos e isolados. A utilização 
massiva da tecnologia e da realidade vir-
tual aumenta as experiências dissocia-
tivas e diminui a sensação de presença 
real. O espaço comum do real desaparece 
e dá lugar a um redemoinho de bolhas 
privadas, em que cada um constrói a sua 
própria realidade personalizada.
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catarina leitão 
Alemanha, 1970

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

É uma artista cuja obra é estruturada 
em torno do desenho, a escultura, a 
instalação e o livro. Leitão tem exposto 
o seu trabalho em locais como a Galeria 
Carlos Carvalho, Lisboa; P.S.1/MoMA, 
Nova Iorque; Aldrich Museum, Ridgefield, 
Connecticut; Socrates Sculpture Park, 
Nova Iorque; Wavehill, Glyndor Gallery 
and Grounds, Nova Iorque; Andrea Rosen 
Gallery, Nova Iorque; Michael Steinberg, 
Nova Iorque; Galeria Pedro Cera e Bronx 
Museum, Nova Iorque; entre outros. 
Conta com exposições individuais na 
Colecção Berardo–Sintra e no Museu 
Calouste Gulbenkian. Entre prémios e 
residências destacam-se The New York 
Foundation for the Arts Fellowship, 2009, 
Center for Book Arts, 2007, Triangle 
Arts, 2006, Sharpe Foundation, 2004, 
Lower Manhattan Cultural Council, 
2003, Pollock-Krasner Foundation Grant, 
2001, Fundação Calouste Gulbenkian e 
Fundação Luso-Americana.

david catá
Espanha, 1988

GALERIA METRO

David Catá escreve com agulha e linha a 
história da sua vida no seu próprio corpo. 
É um diário autobiográfico que ele faz na 
pele da palma da mão, uma acção marca-
da pela profissão da sua mãe como cos-
tureira que o seduz desde a infância. Os 
pontos e suturas feitos no seu corpo são 
uma metáfora para a simbiose indissolú-
vel entre a passagem do tempo e o esque-
cimento, uma impressão na sua própria 
pele para recordar. Através destas acções 
performativas ele cria imagens com fios 
coloridos cosidos superficialmente na 
epiderme, que contextualiza em diferen-
tes séries, representando todas aquelas 
imagens, emoções e sentimentos que o 
marcaram ao longo da sua vida.
Horizontes é uma série aberta iniciada em 
2017, até agora constituída por oito obras 
em que David Catá costura aquelas pai-
sagens que parecem prontas para serem 
descobertas e, através de uma acção per-
formativa e efémera, grava-as através de 
fotografia e vídeo. 
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elisa montessori
Itália, 1931

MONITOR

O seu trabalho contempla uma relação 
entre a pintura, o desenho, a literatura e 
a poesia de modo coexistente. Com seu 
traço e composição sofisticados, Montes-
sori explora as influências de duas esferas 
– a fecundidade cultural do Ocidente e o 
simbolismo enigmático do Oriente. O uso 
de símbolos no seu trabalho transparece 
movimentos de vanguarda, ao mesmo 
tempo em que ecoa disciplinas orientais 
em que um único gesto é capaz de trans-
mitir a totalidade da experiência física e 
mental. Elisa Montessori, em diferentes 
dimensões, matérias e técnicas, tais como 
têmpera; mosaico; gravura e ourivesaria, 
cria um vasto leque de obras onde a ex-
perimentação e a expressão são privile-
giadas em diferentes registos: pinturas, 
desenhos e ilustrações.
Elisa Montessori desenvolveu e partici-
pou em diversas exposições, salientan-
do as individuais: Piante e fiori, Monitor, 
Roma, 2021; La casa bianca, Fondazione 
Giuliani, Roma, 2020; Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Elisa Montessori. Shan-
gai Blues, Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna, Roma, 2006.

emilio gonzález sainz 
Espanha, 1954

GALERÍA SIBONEY

Emilio González Sainz vive entre as suas 
caminhadas e entre os livros, mapas e 
histórias. Desdobrado e fluido, porque 
parece ver as falésias com os olhos de 
Friedrich, mas também, quando olha para 
as pinturas, parece que caminha por elas, 
inalando os seus aromas e sons. Uma vida 
na pintura.
Sem dúvida, a sua obra assenta em valo-
res e, neste momento, deve acrescentar-
-se outro, possivelmente mais intangível 
para a maioria das pessoas, mas não para 
quem de alguma forma teve a sorte de 
acompanhá-lo durante estes anos; e que 
não é outro que a certeza de quem sabe o 
que está a fazer, que permite desfrutar da 
sua pintura, a ponto de sair para passear 
pelas suas próprias obras. Emílio Gonzá-
lez Sainz entra e sai por paisagens que, 
além de serem comuns a muitos dos seus 
mestres, são suas. Pinta coisas e lugares 
que conhece, junto daqueles que não co-
nhece, mas imagina. Ele descreve lugares 
em que viveu ou pelo menos conheceu, 
junto daqueles que lhe são completamen-
te desconhecidos.
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eugénia mussa
Moçambique, 1978

MONITOR

A sua infância passa por entre os bairros de 
Matola e Polana em Maputo, Moçambique, 
durante a guerra civil moçambicana. Ape-
nas no ano de 1983 mudou-se para Portu-
gal, criando um leque de trabalhos reflexo 
do seu percurso de vida e memória do que 
havia sido o seu contexto. Nas suas pintu-
ras, a artista não confronta diretamente o 
tema da identidade africana por si, obtendo 
por abordar figurativamente através de ele-
mentos que remetam memórias, imagens e 
sentimentos colhidos ao longo do seu per-
curso. Eugénia Mussa emprega uma téc-
nica impressionista de pintura a óleo com 
aleatoriedade musical, flutuando livremente 
entre estilos, géneros, ou paradigmas pré-
-estabelecidos.
Das exposições individuais destacam-se: 
Easy Peasy, Monitor Roma (2022); ROLLA/
COSTA Let´s Find out, Monitor (2021); Hub-
ble Volume, Sindicato dos Pintores, Lisboa 
(2019); Meridiano Pacífico, Galeria Qua-
drum, Lisboa (2017); Retrospectiva, Espaço 
Arte e Tranquilidade, Lisboa (2013).
Prémios: Anteciparte, New talents Award, 
(2009); Menção Honrosa, 25o Aniversário 
do Banco de Moçambique, (2010); Anteci-
parte, New talents Award, (2009).

fátima frade reis
Portugal

MODULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE

O espaço vazio que envolve a linha e 
constrói espacialidade, textura própria e 
autónoma é o caminho desenvolvido por 
Fátima Frade Reis nesta nova série de de-
senhos a tinta da China. Nela, continua 
a problematizar a linha e o espaço, tal 
como o fez recentemente em exposições 
no Museu Geológico (2018), Museu da 
Seda e do Território (2019), Museu Na-
cional do Traje (2019), Museu de Tapeça-
rias Ruy Fino (2021), Museu de História 
Natural (2021), Centro Cultural Camões, 
no Luxemburgo (2022), e a fez ser sele-
cionada na Biennale de la Jeune Création 
Européenne 2019-21, Prémio Arte Jovem 
Fundação Millenium bcp, Lisboa, 2019, 
XXI Bienal Internacional de Arte de Cer-
veira, (2020), e para o Prémio Amadeo de 
Souza-Cardoso, (2020). Vive e trabalha 
em Lisboa.
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federico granell
Espanha, 1974
GALERIA METRO

As obras que capta no lendário caderno 
Moleskine destinam-se a ser partilhadas 
quase imediatamente. São “captações” 
de momentos que se apresentam a ele. A 
ideia surge da facilidade com que hoje em 
dia podemos tirar fotografias com os nos-
sos telemóveis, da necessidade de captar 
a luz e as cores certas desse momento e 
partilhá-las, e fá-lo através da ilustração 
nos seus cadernos Moleskine.
O artista está muito interessado na nar-
rativa, no cinematográfico, no que a pas-
sagem do tempo nos deixou, a pátina da 
história. Ele procura a beleza no ambiente 
quotidiano enquanto gera mistério. Inspi-
ra-se em momentos de calma e sossego. 
Granell gosta de visitar casas abandona-
das e interpretar o que lhe dizem, ou de 
analisar álbuns familiares encontrados 
em mercados. Asturias, a sua terra natal, 
é também uma fonte inesgotável de inspi-
ração, bem como a música, que envolve 
tudo o que ele faz. Há já vários anos que 
se dedica à ilustração de canções de que 
gosta. 

felipe cohen
Brasil, 1976
KUBIKGALLERY

O trabalho de Felipe Cohen desenvolve-se 
a partir da tensão dada pelo conflito de 
uma tradição da arte, principalmente da 
escultura, com formas contemporâneas 
de dispor o objeto. Essa tensão dá-se ba-
sicamente por dois tipos de articulação, 
pelo contato de materiais nobres com ma-
teriais e objetos banais de uso quotidiano 
e pela atualização de estereótipos e gé-
neros da história da arte a partir de uma 
articulação paradoxal em que elementos 
bastante distintos são obrigados a uma 
íntima convivência.
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fernando martín godoy 
Espanha, 1975

MARTÍNEZ & AVEZUELA

Desenvolve o seu trabalho em torno da 
pintura para alargar a partir daí a outras 
disciplinas como a escultura, o desenho 
ou a colagem. O seu trabalho parte da 
realidade –muitas vezes de imagens en-
contradas– e da própria História da arte 
para fazer uma leitura pessoal do mundo, 
em que o silêncio, as lacunas de infor-
mação ou o que acontece nas áreas es-
curas da memória passam a ser o centro 
da cena. Ele propõe uma pulsação entre 
o real e o ficcional, em que subtileza e 
síntese são elementos essenciais no seu 
universo visual. O seu trabalho foi exibido 
no CAB de Burgos, no Paraninfo da Uni-
versidade de Zaragoza, no CentroCentro 
em Madrid, no MACUF em La Coruña, no 
Guerrero Centre em Granada ou na Fon-
dation Suisse em Paris, e em feiras como 
ARCO, Art Fair Tokyo , Lisbon Art ou Ar-
tesantander.

francisco mendes moreira
Portugal, 1979

TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA

O artista autodidata Francisco Mendes 
Moreira vive e trabalha em Lisboa. Nos 
últimos anos, Moreira ganhou muitos se-
guidores tanto online quanto em exposi-
ções internacionais na América do Norte, 
Europa e Austrália.
As suas séries são feitas predominan-
temente com pastéis de óleo, pintados 
em embalagens de papelão encontradas 
e coladas. Alternando entre realismo e 
abstrato, as imagens de Moreira colocam 
essas questões eternas; de onde viemos, 
o que veio antes de nós e quem mais está 
lá fora?
Os diferentes meios e superfícies, o 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 
processo criativo específico, mas, ob-
servando as obras do artista, pode-se 
concluir que a prática de Moreira é um 
comentário e encenação contínuos de 
eventos relacionados à condição humana.
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gabriela machado
Brasil, 1960

3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA

Gabriela Machado tem vindo a desenvol-
ver uma prática artística centralizada na 
pintura, desenvolvendo trabalho noutros 
media como extensão dessa pesquisa. Os 
desenhos de Gabriela Machado transpor-
tam as preocupações partilhadas com o 
seu corpo de trabalho em pintura – trata-se 
da captura de um momento, um instante 
do corpo colocado no papel.
O movimento implicado no seu trabalho é 
o da pincelada larga e rápida que parece 
querer capturar o mundo à velocidade de 
uma pulsação. Os grandes formatos apre-
sentados resultam da vivência da artista, 
trazendo para o desenho a qualidade viva 
da presença do seu corpo em acção. É o 
gesto em sintonia com a totalidade do cor-
po que tece as linhas dos seus desenhos.

georg fuchssteiner
Alemanha, 1982

JAHN UND JAHN

O pintor e desenhador alemão Georg Fu-
chssteiner estudou na Academia de Belas 
Artes de Munique (AdBK) e cria estrutu-
ras pictóricas esbatidas que reconciliam 
elementos da pintura e do desenho. Em 
particular nas suas aguarelas, Fuchsstei-
ner usa tonalidades de cor que parecem 
sussurrar, e as suas formas e texturas 
oscilam entre aparição e desaparição. Fu-
chssteiner consegue dar forma a equiva-
lentes artísticos de entidades silenciosas 
e mudas, gerando um ser estético especí-
fico com a sua própria natureza íntima e 
simplicidade original. Recorrendo a uma 
força delicada, o artista cria um leque cro-
mático finamente diferenciado, cuja natu-
reza é altamente contemplativa e sensual. 
As obras de Fuchssteiner reflectem os 
princípios organizadores das manifes-
tações naturais e da existência humana. 
Contudo, o artista não parece ter um in-
teresse especial em representar o mundo, 
mas sim em evocar a capacidade interior 
do observador para se desligar do real e 
deslocar o olhar para o possível.
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gerardo burmester
Portugal, 1953

GALERIA FERNANDO SANTOS

Vive e trabalha no Porto. Frequentou a 
Escola Superior de Belas-Artes do Porto 
entre 1973 e 1974, altura em que iniciou 
a apresentação do seu trabalho, desen-
volvendo várias acções performativas e 
configurando uma obra pictórica que as-
socia referências neoromânticas à crítica 
irónica da condição da pintura e dos seus 
temas na situação portuguesa e interna-
cional do momento.
Atualmente, o artista apresenta um con-
junto de elementos coloridos de alumínio 
polido cujos volumes pontuam o lugar 
num itinerário que tanto reflete a imagem 
do espectador como sublinha a exterio-
ridade deste em relação ao alinhamento 
daqueles no espaço. Peças de conside-
ráveis dimensões assinalam outro novo 
elemento de pesquisa: o acrílico e as suas 
potenciais “transparências”.

guillermo martín bermejo
Espanha, 1971

MARTÍNEZ & AVEZUELA

Vive e trabalha em El Espinar (Segóvia). 
Na sua extensa carreira como artista, des-
tacam-se as recentes exposições no Mu-
seu Lázaro Galdiano (2019-2020), Museu 
Carmen Thyssen (2017) e Fundação San-
tiago y Segundo Montes (2016). Os seus 
desenhos descrevem um mundo român-
tico povoado por seres frágeis que emer-
gem dos mitos e da literatura ocidental. 
A sua qualidade aparentemente ingénua 
usa o passado como um espaço poético 
para contar suas próprias memórias e ex-
periências de vida. A ficção se sobrepõe 
à realidade, e a narrativa de artistas clás-
sicos se entrelaça com a própria vida de 
Guillermo.
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hedwig eberle
Alemanha, 1977

JAHN UND JAHN

Na sua prática artística, Hedwig Eberle 
dedica-se a dominar um tumulto de linhas 
ondulantes e cores efervescentes. Na pin-
tura e no desenho, cria composições rít-
micas abstractas caracterizadas pelo seu 
cromatismo exuberante e singular e uma 
harmoniosa interacção de relações entre 
formas e volumes com a sua própria lógica 
interna. Alguns em cores ousadas, outros 
a preto e branco, os trabalhos de Eberle 
agora apresentados em Lisboa combinam 
qualidades pictóricas gestuais e proprie-
dades caligráficas. Acordes dançantes de 
linhas e cânticos de tons de cor povoam 
a superfície das suas pinturas, abrindo es-
paços e perspectivas e movendo-se sem 
esforço – do graciosamente delicado ao 
entusiasticamente impetuoso – em inters-
tícios que são quase invisíveis, mas clara-
mente perceptíveis. A processualidade de 
um combate artístico (controlado e simul-
taneamente inconsciente) pela cor e pela 
forma encontra-se inscrita no trabalho de 
Eberle.

helena almeida
Portugal, 1934

GALERIA FILOMENA SOARES

É uma artista incontornável na cena inter-
nacional da arte contemporânea. Nasce 
em 1934, Lisboa, Portugal, cidade onde 
vive e trabalha. Estudou Pintura na Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa. A sua 
prática artística abrange a fotografia, o 
vídeo e o desenho evoluindo a partir de 
uma interrogação permanente da lingua-
gem da pintura. Embora a artista apareça 
sempre em frente da câmara fotográfi-
ca ela insiste que suas imagens não são 
auto-retratos. Vestida de preto desde o 
início da década de 1970, por vezes com 
objectos ou móveis encontrados no seu 
estúdio – cadeiras, bancos, espelhos, ara-
mes, pigmentos, entre outros –, a artista 
assume posições e situações meticulo-
samente coreografadas e encenadas em 
vídeos e desenhos, a fim de criar comple-
xas composições visuais que tanto reflec-
tem sobre o espaço e o tempo como sobre 
a relação entre a artista e a imagem.
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heron p. nogueira
Brasil, 1992

MODULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE

O trabalho de Heron P. Nogueira, atual-
mente focado na pintura, propõe a cons-
trução de um vocabulário gráfico próprio, 
no qual elementos se repetem e intera-
gem entre si: um léxico construído para 
explorar possibilidades cromáticas e de 
interação entre qualidades de superfície 
diferentes. Seguindo uma lógica também 
presente na pintura do artista, esta série 
de desenhos constituí uma espécie de re-
torno ao pensamento que parte da linha. 
Tendo começado sua prática artística na 
gravura, no desenho e nas impressões al-
ternativas, Heron retoma o campo familiar 
do desenho com pensamentos que agora 
desenvolvia no campo pictórico: super-
fície, textura, contraste. Contando com 
a presença do grafite, cera de abelha e 
sanguínea, estes desenhos são como uma 
extensão do pensamento, um polígrafo do 
momento: uma escrita ininterrupta.

irene gonzález
Espanha, 1988

GALERÍA SILVESTRE

O trabalho de Irene González é maiori-
tariamente baseado em desenhos, nos 
quais o tempo e a memória desempe-
nham sempre um papel fundamental. O 
seu processo criativo começa  coleccio-
nando de todo tipo de imagens encon-
tradas que são posteriormente alteradas 
para criar uma colagem composta pelas 
diferentes partes. Por isso, o seu trabalho 
transmite uma certa estranheza com ima-
gens em que o eu e o outro se encontram, 
os significados mudam, o tempo para. O 
seu objetivo é criar composições ou cená-
rios que gerem imagens poéticas podero-
sas e silenciosas que se equilibram no li-
mite do reconhecimento e da estranheza. 
Podemos encontrá-lo nos trabalhos mais 
recentes do artista, onde a luz e a arqui-
tetura assumem especial relevância como 
elementos que convidam o espectador a 
experienciar a imagem de uma forma úni-
ca, estando suspensa no tempo.
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isabelle faria
França, 1973

ARTE PERIFÉRICA

1998, Licenciatura em Pintura na Facul-
dade de Belas-Artes de Lisboa. 2002, Li-
cenciatura em escultura na Faculdade de 
Belas Artes de Lisboa. 2003, Mestrado em 
Artes Plásticas, na Central Saint Martins 
School, Londres.
Diário Gráfico de Viagem, associa a des-
construção da imagem fotografada com a 
construção pela linha, da forma espacial e 
temporal de um tempo definido vivido.
Trabalhos realizados a grafite sobre a es-
trada nacional 222 que se enquadra dentro 
do projeto “Virtudes”.
Liberdade ou falta dela, procura incessan-
te de um estado de quietude e silêncio.

jessica backhaus
Alemanha, 1970

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Jessica Backhaus é considerada uma das 
vozes mais proeminentes da fotografia 
contemporânea alemã de hoje. O seu 
trabalho foi mostrado em inúmeras 
exposições individuais e coletivas, incluindo 
as da National Portrait Gallery, Londres, da 
Martin-Gropius-Bau, Berlim e da Kunsthalle 
Erfurt. Até à data, a artista conta com dez 
publicações sobre o seu trabalho. O seu 
trabalho está apresentado no livro: Women 
Photographers de Boris Friedewald (Prestel 
Verlag 2014). Das exposições individuais 
e coletivas, destacamos as que tiveram 
lugar na National Portrait Gallery, Londres, 
Goethe Institut, Paris, França, em Arles, 
França, Centrum Kultury Zamek, Poznan, 
Polónia, Martin-Gropius-Bau, Berlim, 
Kunsthalle Erfurt, Alemanha, Deutsche 
Börse Photography Foundation, Alemanha, 
Midland Art Centre, Birmingham e Scottish 
National Portrait Gallery. As obras de Jessica 
Backhaus estão em várias coleções de 
arte de referência incluindo as da Coleção 
de Arte Deutsche Börse, Alemanha, da 
Colecção de Arte ING, Bélgica, da Coleção 
do Museu de Belas Artes, Houston, EUA 
e da Coleção Margulies, Miami, EUA e 
Taunus Sparkasse, Alemanha.
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joão louro
Portugal, 1963

GALERIA FERNANDO SANTOS

Vive e trabalha em Lisboa. Estudou ar-
quitetura na Faculdade de Arquitetura de 
Lisboa e Pintura na Escola Ar.Co. O seu 
trabalho engloba pintura, escultura, foto-
grafia e vídeo.
Descendente da arte minimal e concep-
tual, tem uma atenção especial às van-
guardas do início do séc XX. O seu traba-
lho traça uma topografia do tempo, com 
referências pessoais mas, sobretudo, ge-
racionais. Utiliza como fonte recorrente 
a linguagem, a palavra escrita, e procura 
fazer uma revisão da imagem na cultura 
contemporânea, a partir de um conjunto 
de representações e símbolos do universo 
visual coletivo. O minimalismo, o concep-
tualismo, a cultura pop, o estruturalismo 
e pós-estruturalismo, autores como Wal-
ter Benjamin, Guy Debord, Georges Ba-
taille, Blanchot ou artistas como Donald 
Judd ou Duchamp, formam o léxico atra-
vés do qual João Louro se exprime.
Foi o representante de Portugal na Bie-
nal de Veneza de 2015, com a exposição 
I Will Be Your Mirror | Poems and Pro-
blems.

josé loureiro
Portugal, 1961

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Vive e trabalha em Lisboa. Elege, como 
momentos marcantes da sua formação 
artística, duas leituras: o poema “Deslum-
bramentos” de “O Livro de Cesário Ver-
de”, Cesário Verde; e o capítulo de “Guer-
ra e Paz”, Lev Tolstoi, onde é narrada a 
batalha de Borinodó. Atualmente, toda a 
sua vida gira em torno de quatro palavras: 
priolo, filamento, aro e sinapse- morta.
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juan uslé
Espanha, 1954

GALERÍA SIBONEY

Uslé vive e trabalha entre Espanha e Nova 
York desde 1987 e é considerado uma 
referência da sua geração com uma obra 
que abrange mais de quatro décadas. A 
sua pintura ultrapassa os limites do ilu-
sionismo e do metafórico para fazer uma 
representação sintética e substancial da 
realidade.
Através da memória e da fotografia, que 
ele usa como registo da sua experiências, 
o artista propõe uma evocação da sua 
vida, desconstruindo qualquer referência 
figurativa e dando toda a importância aos 
elementos pictóricos e cromáticos.
As primeiras obras com o título genérico 
de SQR (“Soñé que revelabas”) surgiram 
em 2003. Os desenhos que estão expostos 
no DRL – que funcionam como notas ou 
provas – são consideradas obras autóno-
mas, mas também poderiam ser conside-
radas provas para trabalhos posteriores, 
como pinturas de grande formato.

konstantin bessmertny
Rússia, 1964

GALERIA MONUMENTAL

Algures em meados dos anos 70, quando eu 
tinha uns 12 anos, na União Soviética, num 
lugar distante de Moscovo, alguém tocou à 
campainha e bateu à porta. Era um velho, acho 
agora que andaria pelos 60 anos, não mais. «A 
Maria Shevchenko vive aqui?» — perguntou 
ele.
Chamei a minha avó, ela veio da cozinha. 
«Conheci o seu marido, o Yakov» — disse o 
estranho. Foi convidado a sentar-se. A minha 
mãe, que se juntou a nós, pediu-me para sair, 
mas eu fiquei atrás deles e consegui ouvir a 
conversa. O hóspede contou-nos uma história 
dos últimos dias do meu avô, que, juntamente 
com muitos outros homens da aldeia, fora pre-
so pela NKVD em 1937 e nunca mais voltara. 
Pela primeira vez, percebi porque é que havia 
tão poucos homens na nossa família, o que era 
deskulakização e o que eram purgas. (…) Eu 
comecei a fazer a minha própria investigação 
desde a visita daquele estranho, perguntando 
a todos os que pudessem saber de alguma coi-
sa. Uma das histórias que descobri foi que um 
dos meus tios afastados teve uma pena de 10 
anos de prisão por ter feito uma anedota so-
bre Estaline. Contou-a numa roda de amigos, 
e um deles mais tarde relatou-a às autoridades 
(como isto se assemelha à Rússia de hoje!).
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luís brilhante
Portugal, 1968

GALERIA MONUMENTAL

O corpo de trabalho aqui apresentado 
por Luís Brilhante dispõe-se de forma 
descontinuada — são desenhos e pintura 
que subsistem pela sua narrativa plástica 
individual. A temática, se se pode aplicar 
este termo, espraia-se por formatos que 
variam entre o rectangular e o quadro e 
acolhem uma vastíssima gama cromática, 
pela via do gesto/ caligrafias e também 
por um constante acontecer de acidentes 
que, ora são mostrados, ora cobertos por 
outras tantas cores e acontecimentos.
Formação em Pintura pela Faculdade de 
Belas-Artes do Porto e Faculdade de Be-
las-Artes de Lisboa. Desenvolve activida-
des como artista plástico e professor do 
Ensino Básico e Secundário nas áreas das 
artes visuais e multimédia. Reparte a sua 
actividade como artista plástico entre Lis-
boa e Ponta Delgada.
Expõe individualmente desde 2000 e re-
gularmente na Galeria Monumental des-
de 2006, fazendo parte dos artistas apre-
sentados pela Galeria em várias edições 
da Feira de Arte de Lisboa e na exposição 
colectiva na Galeria Apteka Sztuki, Varsó-
via, em 2019.

mafalda santos
Portugal, 1980

PRESENÇA

Mafalda Santos é formada em Pintura 
pela Faculdade de Belas-Artes do Porto 
(2004). Entre 2002 e 2007, juntamente 
com os artistas André Sousa e Miguel 
Carneiro, foi programadora do espaço 
PêSSEGOpráSEMANA, no Porto, um es-
paço de exposições independente dedica-
dos às artes visuais, performance, vídeo e 
projectos musicais. Em 2007/2008 foi bol-
seira da Fundação Calouste Gulbenkian 
na residência artística Location One, em 
Nova Iorque. Em 2007, foi uma das no-
meadas para o Prémio EDP Jovens Artis-
tas e, em 2005, uma das seleccionadas 
para a exposição “7 artistas ao 10° mês”, 
na Fundação Calouste Gulbenkian.
Tem exposto individualmente e colec-
tivamente em várias instituições, entre 
as quais se destacam o Museu Colecção 
Berardo, em Lisboa; a Sala do Veado, no 
Museu de História Natural, em Lisboa; a 
Plataforma Revólver, em Lisboa; o Museu 
de Arte Contemporânea de Elvas; a Fun-
dação Marcelino Botín, em Santander; o 
MUDAM – Centre D’art Moderne Gran-
-Duc Jean, no Luxemburgo; o Centro Cul-
tural Vila Flor, em Guimarães,
entre outras.
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maja escher
Portugal, 1990

MONITOR

A prática artística de Maja Escher tem uma 
dimensão coletiva e híbrida na qual dese-
nhos, objetos encontrados, práticas colabora-
tivas e métodos de trabalho de campo fazem 
parte do processo para desenvolver instala-
ções site-specific e projetos de investigação. 
Estabelecer uma relação com os lugares e as 
pessoas é essencial para o seu processo de 
trabalho: frequentemente os seus projetos 
surgem de um momento de partilha,  uma 
conversa, uma música ou um objeto encon-
trado ou oferecido. Barro, canas, corda, pe-
dras, legumes e outros elementos encontra-
dos ou oferecidos durante as suas pesquisa 
de campo são frequentemente combinados 
com adivinhas, ditados populares e canções, 
criando uma tensão entre espiritualidade e 
ciência, magia e tecnologia. Na sua prática, 
Escher cultiva uma observação profunda de 
ecossistemas e conhecimentos ancestrais 
ligados à terra e aos seus elementos primor-
diais. Maja Escher nasceu e cresceu perto 
da barragem de Santa Clara, no sudoeste 
alentejano, uma região densamente povoada 
por monoculturas de eucalipto e com a forte 
presença das estufas e agricultura intensiva 
no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, 
abastecidos por essa mesma barragem. 

marco franco
Portugal, 1972

GALERIA BRUNO MÚRIAS

Vive e trabalha em Lisboa. Com uma sóli-
da carreira como músico (bateria e piano) 
e compositor, Marco Franco é membro de 
projetos como Montanhas Azuis ou Mika-
do Lab, compondo também para teatro e 
cinema. Paralelamente ao seu reconheci-
do percurso na música, Franco tem vindo 
a dar a conhecer o seu corpo de trabalho 
enquanto artista visual.
Os seus desenhos e esculturas, assentes 
na experimentação, serialização e repe-
tição, embora nos possam remeter fa-
cilmente para associações com o campo 
musical, são um trabalho independente, 
minimalista, no qual o gesto se repete 
exaustivamente até o corpo o absorver e 
memorizar, e cujos resultados, tal como a 
natureza humana, são sempre únicos.
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margarida alfacinha
Portugal, 1975

GALERIA MONUMENTAL

Este trabalho é o caminho de uma voz que 
foi silêncio, calada no tempo, traçada no 
espaço, impressa na tela e no papel. É a 
voz que se insurge contra a palavra silen-
ciada. A palavra desenhada, o risco, o ras-
go e o grito misturam-se, confundem- se, 
fundem-se.
É a mulher que diz, que fala, que sofre, 
que cala. É a mulher que luta e contribui.
É o caminho do tempo que é passado, tor-
nado presente, que por fim se expressa e 
fala, que nunca mais se cala.
Margarida Alfacinha traçou um percurso 
feito às curvas, aos esses, aos tropeções. 
Caminho da verdade, da revolta, da luta 
de ser mulher, mãe e artista.
Esta voz é o lugar da liberdade de ser, de 
sentir e existir, mulher.
Margarida Alfacinha é artista plástica, 
profissional e mãe de três crianças, é 
formada em Design de Comunicação Vi-
sual pelo I.A.D.E. e fez vários cursos de 
Pintura e Estética na Sociedade Nacional 
de Belas-Artes. Expõe desde 1993 e está 
representada em colecções particulares e 
públicas.

margarida jardim
Portugal, 1955

GALERIA MONUMENTAL

Desenhar o mundo ao contrário da tirania 
tatuada na pele com certezas viscerais e 
escarificações guerreiras, mas guardando 
a caligrafia perdida no azul da distância 
e na cinza do tempo — esse fio de teia 
capaz de resistir aos mais duros desafios 
do imediato.
Margarida Jardim licenciou-se em Pintura 
pela F.B.A.L e expõe desde 1984.
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margarida lagarto
Portugal, 1954

GALERIA MONUMENTAL

Chamai-lhe sombra ou ilusão é o quarto 
momento dos «cadernos wordsworthia-
nos», que Margarida Lagarto vem há anos 
elaborando na companhia de O Prelúdio, 
longo poema autobiográfico do poeta 
romântico inglês William Wordsworth 
(1770-1850).
Como num fenómeno de fototropismo in-
verso, Margarida Lagarto dirige o olhar e 
o traço, nas paisagens de caminhar que 
são afinal todas as obras desta artista/ ca-
minhante interior e exterior, para as som-
bras, para as nuvens, para as poças que a 
chuva deixa em espelhos de céus e jardins 
submersos. Desta vez, traz-nos também 
testemunhos concretos desta reflexão so-
bre a natureza e a sua permanente meta-
morfose, de que o desenho capta o vivo, a 
fragilidade, o instante e a sombra. Grada-
ção do anil do céu à púrpura das trades-
câncias, essas plantas de folhas de tonali-
dade sombria que são também grandes e 
determinadas caminhantes.

maria trabulo
Portugal, 1989

PRESENÇA

Os trabalhos de Maria Trabulo remetem 
para uma problematização da visão e re-
presentação do mar. Um arco de vastas 
temáticas desde as mais abstratas espe-
culações líricas ou metafísicas até às mais 
dramáticas realidades sociais quotidia-
nas. Como se olha e o que se vê ao olhar 
o mar? O que subjaz a essas visões e que 
resta delas? Cores, texturas, luz, escuri-
dão, sal, lágrimas…
O seu trabalho parte de uma pesquisa que 
se desenvolve em torno de uma possibili-
dade de definição da cor do mar, não bus-
cando necessariamente uma conclusão 
definitiva mas exclamando precisamente 
as suas diferenças e contrariedades a um 
consenso universal.
Ir além do azul é pedir aos inquiridos que 
definam o mar para além da sua aparên-
cia formal, procurando alcançar a expe-
riência pessoal de cada um com o mar 
o ou oceano, e deste modo, assuntos e 
acontecimentos do foro político e social 
da história e geopolítica mundial dos nos-
sos dias.



www.drawingroom.pt

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

marta barrenechea
Espanha, 1964

GALERÍA SILVESTRE

Desenhar para Marta Barrenechea é uma 
forma de conhecimento à margem, ou 
nas suas próprias palavras, um encontro 
com o forasteiro. É também a revelação 
de uma lucidez necessária no mundo da 
arte. A artista tenta afastar-se de um pen-
samento sistemático que reflete apenas 
um aspecto muito controlado e empobre-
cido para não se repetir ou mentir. Ela usa 
materiais tão frágeis quanto fios, símbo-
los próximos do quotidiano, aproximan-
do-nos da liberdade da infância.

martinho costa
Portugal, 1977

GALERÍA SILVESTRE

Martinho Costa apresenta nesta edição da 
Drawing Room Lisboa 2022, uma série de 
desenhos que ele próprio define como um 
regresso à prática do desenho a lápis. Ne-
les podemos apreciar uma economia de 
meios. Uma aparente simplicidade que 
destaca a pulsação de seu corpo, exer-
cendo - nas suas próprias palavras - uma 
certa violência sobre o suporte. Nestas 
obras, o artista trabalha a partir de um ar-
quivo pessoal de imagens feitas com seu 
telemóvel, como um atlas.
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neha vedpathak
EUA, 1982

ENCOUNTER CONTEMPORARY

Neha Vedpathak vive e mantém um estú-
dio em Detroit, Michigan. Nos seus am-
plamente aclamados trabalhos em papel 
japonês, Vedpathak emprega uma técnica 
de ‘arrancar’, um processo rigoroso au-
to-inventado para criar obras que visam 
ampliar o diálogo e a compreensão de 
questões relacionadas com a identidade, 
espiritualidade, política social e de género. 
Vedpathak foi a artista residente no Ander-
son Ranch Art Center, Fountainhead Resi-
dency, Skopelos Foundation for the Arts, 
na Grécia, Bharat Bhavan Graphic Studio, 
na Índia e CAMAC, em França. Das suas 
exposições individuais recentes: ‘Neha 
Vedpathak’, Flint Art Museum, Michigan 
(2021), ‘Surface Rhythms’, Sundaram Ta-
gore Gallery, Nova York (2020), ‘Into the 
Woods’, Simone De Sousa Gallery, Detroit 
(2020), ‘Many Moons, Same Sky’, Simone 
De Sousa Gallery, Detroit (2019), ‘Of the 
Land’, N’Namdi Center for Contempo-
rary, Detroit (2018), ‘Bhabha’, The Poetry 
Foundation, Chicago (2016), ‘The Space 
Between’, N’Namdi Contemporary, Miami 
(2013), ‘Neha Vedpathak’, One Prudential 
Plaza, Chicago (2012). 

noé sendas
Bélgica, 1972

CARLOS CARVALHO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Vive e trabalha em Berlim, Madrid e Lis-
boa. Sendas começou a apresentar seu 
trabalho no final dos anos noventa. Re-
ferências explícitas e implícitas a artistas 
e criações literárias, cinematográficas ou 
musicais fazem parte da sua matéria-pri-
ma. Preocupações específicas sobre a 
reflexão e a prática das artes visuais tam-
bém podem ser agregadas ao seu reper-
tório. São elas: o corpo, como entidade 
simultaneamente teórica e material; os 
mecanismos de percepção do observa-
dor; ou o potencial discursivo dos méto-
dos expositivos.
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paula sousa cardoso
Portugal, 1975

ARTE PERIFÉRICA

2003, Mestrado em Pintura, Faculdade 
de Belas Artes, Lisboa. 1999, Licenciatu-
ra em Pintura, Faculdade de Belas Artes, 
Lisboa.
“Fake landscapes” é uma série de de-
senhos que representa aquilo que é, na 
verdade, uma das funções do desenho, da 
arte em geral: a possibilidade de construir 
aquilo que não existe.
As imagens apresentadas resultam da 
combinação entre elementos (descontex-
tualizados) de natureza arquitectónica e 
elementos de natureza orgânica. Portan-
to, uma fusão entre cultura e natureza que 
nos é apresentada como imagens verda-
deiras, mas que se tratam de imagens 
(falsas) construídas. Estas composições, 
coerentes ao olhar, que reúnem imagens 
compiladas entre fotografias minhas, 
imagens de internet, edifícios arquitectó-
nicos clássicos, entre outras, oferecem ao 
espetador uma realidade conformadora e 
confortável, tal como a realidade em que 
vivemos. Até que ponto é real aquilo que 
experienciamos? Até que ponto somos 
reais quando tudo à nossa volta nos é 
representado (no sentido de “voltar a ser 
apresentado”)?

paulo damião
Portugal, 1975

ARTE PERIFÉRICA

É licenciado em Pintura pela Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa 
(FBAUL), tendo concluído os estudos em 
2004.
“Rescaldo”. Este conjunto de trabalhos 
surge de ideia de confronto connosco pró-
prios, com a nossa existência no mundo e 
da nossa relação com o espaço e com o 
tempo. Pretende questionar a nossa mor-
talidade e a forma como nos relacionamos 
com ela. São imagens sobre a ausência e/
ou a individualidade.
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pedro barateiro
Portugal, 1979

GALERIA FILOMENA SOARES

Atualmente vive e trabalha em Lisboa. 
Realizou o Mestrado em Artes Visuais 
(2006) na Malmö Art Academy, Suécia e 
estudou na Mamaus – Escola de Artes Vi-
suais (2003-2005), Lisbon. Esteve em re-
sidência artística no na AIR – Antwerpen 
(2012), Bélgica; Palais de Tokyo (2008-09), 
Paris, França; e ISCP – International Studio 
and Curatorial Program (2007/08), Nova 
Iorque. Participou ma XXIX Bienal de São 
Paulo (2008), Brasil; 5th Berlin Biennale 
(2008), Alemanha; 16th Biennale of Syd-
ney (2008), Austrália, Photo España (2008) 
e Busan Biennial (2006), Coreia do Sul.
O seu trabalho está presente em diversas 
colecções públicas, tais como: Deusche 
Bank Collection, Alemanha; Fundação 
EDP, Portugal; Museu Serralves, Porto, 
Portugal; ARCO Foundation, Madrid, Es-
panha; BESart – Colecção Banco Espírito 
Santo, Lisboa, Portugal; Fundación “la 
Caixa”, Barcelona, Espanha; e Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal.

pedro cabrita reis
Portugal, 1956

GALERIA MIGUEL NABINHO

Pedro Cabrita Reis é um dos artistas portu-
gueses mais famosos dos dias de hoje. O seu 
trabalho foi exibido em eventos internacio-
nais, como a 9ª Documenta e a 24ª Bienal 
de São Paulo. Em 2003, representou Portu-
gal na Bienal de Veneza. O complexo traba-
lho de Pedro Cabrita Reis inclui uma mul-
tiplicidade de meios, desde desenhos em 
grafite e pastel a pinturas em grande escala 
e instalações dimensionadas para arquitec-
tura. O fluxo entre os materiais usados, no 
entanto, mantém o carácter de cada um de-
les. Esculturas tornam-se imagens; quando 
presas a janelas, pinturas articuladas mono-
cromáticas vão dar elementos arquitectóni-
cos ou desenvolvem qualidades esculturais. 
Fotografias que aparecem nas instalações 
abrem espaços de memória e reflexão sem 
fim. A natureza aparece no seu trabalho de 
maneira extremamente filtrada, como um 
caminho para a consciência. A perda da na-
tureza como ideia de referência é o motor do 
trabalho de Cabrita Reis. O artista vê a ar-
quitectura como uma forma de a substituir 
e entende-a como uma disciplina mental ou 
um “exercício de realidade” através do qual 
nos medimos a nós mesmos e ao mundo. E 
isto tudo requer uma precisão enorme.
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pedro calapez
Portugal, 1953

GALERIA FERNANDO SANTOS

Vive e trabalha em Lisboa. Começou a 
expor nos anos setenta e em 1982 teve 
a sua primeira exposição individual. Tem 
mostrado as suas obras em exposições 
individuais em várias galerias e museus, 
das quais se destacam Fundação Gul-
benkian, Lisboa (1991); Petit jardin et 
paysage, Salpêtriére Chapel, Paris (1993); 
Studiolo, INTERVAL – Raum fur Kunst & 
Kultur, Witten, Alemanha (1998); Madre 
Agua, MEIAC – Contemporary Art Mu-
seum, Badajoz e CAA – Andalucia Con-
temporary Art Centre (2002); Obras Esco-
lhidas 1992-2004, Fundação Gulbenkian, 
Lisboa (2004). Entre as várias exposições 
colectivas em que participou destacam-se 
as bienais de Veneza (1986) e S. Paulo 
(1978 e 1991) e das suas exposições mais 
significativas destacam-se: Perspectives, 
Marne-La-Vallée Contemporary Art Cen-
tre (1994); Tage Der Dunkelheit Und Des 
Lichts, Kunstmuseum Bona (1999); EDP.
ARTE, Museu de Serralves, Porto (2001); 
“Del Zero al 2005. Insights on Portuguese 
art”, Marcelino Botín Foundation, San-
tander (2005); Beaufort Outside – Inside, 
Contemporary Art Triennial, PMMK Mu-
seum, Ostende (2006).

pedro gomes
Moçambique, 1972

PRESENÇA

A obra do artista Pedro Gomes tem-se 
constituído na esteira da disciplina de 
Desenho, entendido como um campo ex-
pandido de representação e mapeamen-
to da realidade. Considerando que nas 
última décadas do século XX o desenho 
autonomizou-se como disciplina artísti-
ca e perdendo em grande medida o seu 
caráter de esboço ou experimental, o tra-
balho de Gomes tem-se revelado muito 
pertinente nestas premissas. Se, por um 
lado, o desenho de estruturas arquitec-
tónicas, edifícios ou espaços interiores, 
implica um desenho livre e não implicado 
onde rapidamente se apresenta o espaço 
tridimensional, por outro lado as técnicas 
sofisticadas que o artista investiga tor-
na experimental a apresentação de uma 
acumulação de espaços museográficos. 
Ambas as posições são contraditórias e 
complexificam o modo de ver e de per-
cepcionar os desenhos do artista, que se 
transformam em ecrãs de múltiplas pos-
sibilidades e de diversos pontos de vista.
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pedro pascoinho
Portugal, 1972

NO-NO GALLERY

Expõe regularmente desde 1992, desta-
cando-se a participação na Capital Eu-
ropeia da Cultura 2003 (Coimbra, PT) e 
tendo sido seleccionado para o Prémio 
Ariane de Rothschild no mesmo ano. O 
seu trabalho está representado na Fun-
dação Calouste Gulbenkian – Colecção de 
Livros de ArMsta (PT) , na Embaixada de 
Portugal em Washington (EUA), na Colec-
ção Norlinda e José Lima, e em inúmeras 
colecções particulares em Portugal, Espa-
nha, França, Holanda, Dinamarca e Esta-
dos Unidos da América. Vive e trabalha na 
Figueira da Foz.

pedro tudela
Portugal, 1962

KUBIKGALLERY

“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 é estabelecer uma relação com estas 
realidades ou condições. Mesmo tratan-
do-se de um artista que não obedece ape-
nas a um suporte (pinta, fotografa), conti-
nua a encontrar no som a matéria eleita, 
a ferramenta privilegiada de um trabalho 
iniciado nos anos 90.”

Texto de José Marmeleira.
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pedro vaz
Moçambique, 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 
artística ser uma construção dependente 
do facto da humanidade se percecionar 
separada 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 expedi-
ções que leva a cabo, e por esse motivo as 
paisagens selvagens e despovoadas são 
as mais adequadas à sua pesquisa. Algu-
mas das mais recentes incluem a Amazó-
nia, no Brasil ou Superstition Mountains, 
nos EUA.

pepa mora
Espanha, 1982

MARTÍNEZ & AVEZUELA

Vive e trabalha em Granada. É artista, pro-
fessora e investigadora do Departamento 
de Desenho da Universidade de Granada. 
A sua obra não descarta os rastros, eles 
são o traço essencial da busca seguinte, o 
fio condutor de suas indagações, ora en-
ganos que enfraquecem a resolução, ora 
percepções ilusórias, ora conquistas no 
poder da frequência com que se manifes-
ta. O espiritual, protagonista de sua obra, 
do impulso com que desenha. A série Ale-
gorias da água e do leite é fruto de sua 
própria experiência de vida nos últimos 
anos em que maternidade e pandemia 
se misturam. Entre suas últimas exposi-
ções, vale destacar sua participação na Ia 
Iberoamericana de Toro. Mulheres e Ar-
tes Visuais do Século XXI (2021), ou as 
realizadas na Sala Real de Santo Domingo 
(Granada, 2019) e na Cripta do Palácio de 
Carlos V na Alhambra (Granada, 2020-
2021).
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quintana martelo
Espanha, 1946

LUISA PITA GALERÍA DE ARTE

A primeira ideia de Quintana Martelo che-
ga-lhe geralmente através de um impacto 
visual; pode dizer- se que o objecto, a luz 
e o seu valor como conteúdo são as suas 
primeiras linhas de trabalho. Ele começa 
com um desenvolvimento puramente geo-
métrico, onde procura linhas espaciais que 
invadem e dominam o campo de trabalho. 
Pensa sempre no valor do plano, entende-
-o como a superfície de trabalho bidimen-
sional. O objecto, baseado na forma e na 
luz, terá o seu lugar dentro do plano, um 
jogo de fundo e superfície.
Quintana Martelo desenha muito, e estuda 
diferentes caminhos que uma obra pode 
tomar, que está em decisão até ao mo-
mento final. É muito fácil para o processo 
passar por diferentes estados e obras para-
lelas, desenhos, aguarela, colagem…; uma 
forma de compreender e adoptar uma de-
cisão que resolva as suas dúvidas.

raúl artiles
Espanha, 1985

MARTÍNEZ & AVEZUELA

Vive e trabalha entre Gran Canaria e Mu-
nique. É licenciado em Belas Artes pela 
Universidade de La Laguna, estudos que 
completou na Hochschule für Bildende 
Kunste em Braunschweig (Alemanha). 
Geralmente trabalha em grandes forma-
tos, apresentando instalações de papel 
carvão com as quais pretende desman-
telar a visão académica e oitocentista 
que atribuía ao desenho o papel de uma 
obra menor, dependente de outras dis-
ciplinas. As suas paisagens imaginárias 
constituem visões em fuga, dominadas 
por abordagens catastróficas ou visões 
apocalípticas, não sem ironia, sugerindo 
uma metáfora para a situação económica 
e política atual. Entre as suas exposições 
individuais destacam-se I Was Here no 
Salão de Arte Contemporânea de Santa 
Cruz de Tenerife (2019), Black Hole, no 
CAAM em Las Palmas de Gran Canárias 
(2015) e Souvenir, restos do naufrágio, no 
antigo convento de Santo Domingo de La 
Laguna, Tenerife (2012).
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sabine finkenauer
Alemanha, 1961

TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA

Vive e trabalha em Espanha.
“O meu trabalho geralmente trata apenas 
de “coisas”, objetos do quotidiano, como 
móveis, vestidos, plantas, prédios ou 
montanhas. Figuras como menininhas, 
princesas ou bonecas que parecem es-
tar relacionadas as histórias infantis e os 
mundos imaginários também estão pre-
sentes. Este universo das “coisas” é retra-
tado com uma linguagem formal simples, 
mas rigorosa, situada de forma lúdica en-
tre a abstração e as imagens concretas. 
Também nos leva à poesia e à ironia, a 
minha abordagem desse mundo imagi-
nário, aparentemente ingénuo ou mesmo 
estúpido, é claramente formalista. Na mi-
nha busca pelos limites da representação, 
as coisas são despojadas de atributos e 
convertidas em “forma”. A forma é o ver-
dadeiro tema do meu trabalho – a ambi-
guidade entre representação e definição, 
sendo um signo ou símbolo que viaja de 
forma íntima e subjetiva do visível ao invi-
sível, do que vemos ao que existe.”

sandra carvalho
Espanha, 1974

LUISA PITA GALERÍA DE ARTE

Em toda a sua produção, Sandra Carva-
lho transmite-nos o seu amor e admiração 
pela natureza tomando como referência o 
que considera fascinante e belo dentro do 
ciclo de vida das plantas, desde o nasci-
mento e floração até à inevitável decom-
posição, e em cada trabalho a escolha e 
procura dos papéis utilizados comple-
mentam a delicadeza e o acabamento 
do seu trabalho no qual nos convida a 
recuperar e a olhar para os pequenos de-
talhes, a descobrir um mundo vegetal ín-
timo e próximo que por vezes nos escapa.
Cada peça esconde e revela o seu pró-
prio atributo, assim como a mesma luz 
sobre cada uma e todas as coisas deste 
mundo. Cada peça nasce da mais sincera 
abertura sensível e contemplativa. Sandra 
Carvalho aponta-nos, sim, e lembra-nos a 
natureza fugaz da mudança permanente, 
sempre bela e inclusiva; pois luz e sombra 
são inseparáveis numa vida que se desdo-
bra facilmente.
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sara bichão
Portugal, 1986

GALERIA FILOMENA SOARES

Completou a licenciatura e o mestrado em 
Pintura na Faculdade das Belas Artes de 
Lisboa (2008, 2011). Expõe desde 2009, 
destacando-se as exposições individuais: 
Encontra-me, mato-te (2018),
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; 
Coastal (2017), Barbara Davis Gallery, 
Houston; O meu sol chora, Fundação das 
Comunicações, Lisboa; Somebody’s Ad-
dress (2016) e Open Gates (2014), Roos-
ter Gallery, Nova Iorque; Recheio (2014), 
Carpe Diem Arte e Pesquisa, Lisboa. Das 
colectivas: Quando somos 2 somos três 
(2018, com Manon Harrois), Fundação 
das Comunicações, Lisboa; O Que Eu Sou 
(2017), MAAT, Lisboa; Extending the Line 
(2012), Arevalo Gallery, Miami.
Destacam-se várias colecções públicas: 
Fundação Calouste Gulbenkian; Fonda-
tion Antoine de Galbert; MAAT; C.M.L; 
Fidelidade Mundial; Figueiredo Ribeiro; 
António Cachola; Norlinda e José Lima; 
Midfirst Bank Arizona; Benetton Founda-
tion.Foi premiada pela Fidelidade Mundial 
– Jovens Pintores (menção honrosa, 2009), 
pelo Anteciparte (artista seleccionada, 
2009) e pelo BPI/FBAUL (1o prémio na ca-
tegoria de pintura, 2008).

teresa moro
Espanha, 1970

GALERÍA SIBONEY

Sempre pintou elementos, tanto domés-
ticos como urbanos, que, envoltos numa 
misteriosa e inquietante atmosfera, trans-
cendem a sua utilidade.
“Estúdios de artistas”. Foram anos dedi-
cados a investigar os lugares, os espaços 
onde artistas trabalham, lêem, olham, se 
inspiram, sonham e até dormem e todos 
os móveis e objetos que os rodeiam no 
seu quotidiano. Aquele conjunto de coi-
sas que compõem esse pequeno mundo 
que os torna diferentes, exclusivos, pes-
soais, longe da homogeneização galopan-
te para a qual o sistema nos arrasta dia 
a dia.
A mesa de Donald Judd, o cachimbo usa-
do por Brancusi, o carrinho de pintor 
Georgia O’Keeffe, etc. são apenas alguns 
exemplos com os quais Teresa nutriu um 
imaginário pessoal que a tornou incon-
fundível no seu trabalho.
“Nem tudo vale, faço pesquisas seletivas, 
como uma coleccionadora compulsiva, 
para logo escolher cada imagem cuidado-
samente”.
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vanessa da silva
Brasil, 1976

ENCOUNTER CONTEMPORARY

Vive e trabalha em Londres. O seu tra-
balho inclui escultura, instalação e per-
formance e tem foco em questões como 
a imigração, noções de território, identi-
dade e deslocamento. Nascida e criada 
em São Paulo, mas a viver em Londres 
há mais de uma década, Da Silva reflete 
sobre as suas próprias experiências, vi-
vidas como imigrante latino-americana, 
na Europa para reconstruir a sua própria 
consciência de identidade e alteridade 
brasileira. A artista está interessada no 
espaço entre nacionalidades e nas fron-
teiras complicadas onde se misturam e 
encontram identidades e culturas, onde 
coabitam ideias divergentes e conflituan-
tes.

vicente blanco
Espanha, 1974

GALERÍA SILVESTRE

A obra de Vicente Blanco oferece-nos 
através das suas pinturas e desenhos a 
possibilidade de recriar (criar) uma nova 
linguagem; alegorias, metáforas e fábulas 
para a recomposição de um novo desejo, 
onde uma vulnerabilidade quase irrenun-
ciável, mas terapêutica, nos leva à lenda 
“o amor nos deixa de joelhos”, como 
sugere Oscar Alonso Molina. Nas suas 
obras, o sentido é suspenso, como sonhos 
que nos aparecem fragmentariamente na 
vigília, e cabe a nós recompô-los.
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whitney mcveigh
EUA, 1968

ENCOUNTER CONTEMPORARY

Whitney McVeigh é uma artista visual 
americana, mais conhecida pelas suas 
pinturas e instalações. Ela viajou extensi-
vamente para realizar a sua prática e rea-
lizou residências no México, Índia, China 
e África do Sul. O seu trabalho investiga a 
memória pessoal e coletiva e alude às ca-
madas do tempo. As suas próximas expo-
sições serão em Foto Londres, Somerset 
House, Londres (2021) com Encounter. 
Das suas exposições individuais recentes 
destacar: ‘Temporalidade’, Cardi Projec-
ts, Cardi Galler” (2020), OWhat is Wor-
thwhile Doing in this World, Mount Stuart 
Visual Arts, Escócia (2019), Elegy to Na-
ture, Eykyn Maclean, Nova York (2018), 
Language of Memory, Summerhall Arts, 
Edimburgo (2016), Inventory: Invisible 
Companion, Kettle’s Yard, Cambridge 
(2015) e apresentação do filme ‘Birth’: 
Origins at the end of life na Royal Aca-
demy, Londres (2015). As exposições co-
letivas recentes incluem What Remains, 
Encounter, Londres (2021), Artist Rooms, 
Encounter, Londres (2020), ‘Shapes in 
Clouds’ Encounter, Londres (2019).



www.drawingroom.pt

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

Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Santiago de Compostela
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> snba, 1º andar

FOCO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Na Drawing Room Lisboa 2022, o Foco 
(a secção que ilumina uma cena artísti-
ca local a partir de uma pequena repre-
sentação das suas galerias) é dedicado 
à Santiago de Compostela, capital da 
Galiza, cidade histórica e sede de uma 
interessante dinâmica de arte contem-
porânea. 

A curadoria do Foco está nas mãos de 
Asunta Rodríguez com uma nova abor-
dagem: uma galerista com uma longa e 
renomada carreira observa o trabalho 
dos seus colegas e escolhe com eles os 
artistas e as obras que devem viajar para 
Lisboa. As galerias selecionadas - além 
da histórica Galería Trinta - são Metro 
e Luisa Pita. Cada uma delas mostra o 
trabalho de três artistas.

TRINTA ARTE CONTEMPORÁNEA
Francisco Mendes Moreira (Portugal, 1979)
Sabine Finkenauer (Alemanha, 1961)
António Faria (Portugal, 1966) 
trinta.net

GALERIA METRO 
Carmen Pastrana (Espanha, 1968) 
David Catá (Espanha ,1988)
Federico Granell (Espanha, 1974)
galeriametro.com

LUISA PITA GALERÍA DE ARTE 
Quintana Martelo (Espanha, 1946) 
Sandra Carvalho (Espanha, 1974) 
Ángela Mena (Espanha, 1986)
luisapita.com

Comissária: Asunta Rodríguez
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> snba, 1º andar

ESPAÇO EDITORIAL Comissária: Filipa Valladares

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

Fundação Carmona e Costa lisboa

A fundação carmona e costa (fcc) foi cria-
da em 1997 no intuito de desenvolver e 
dinamizar projectos na área da Arte Con-
temporânea Portuguesa. Desde 2003 rea-
liza projectos no âmbito do seu programa 
Apoio à Arte Contemporânea em Portugal 
em parceria com outras instituições e / ou 
especialistas, centrados na área de desen-
ho compreendido como prática transversal 
a todas as disciplinas artísticas.
fundacaocarmona.org.pt/pt/publicacoes

Sistema Solar / Documenta LISBOA lisboa

Sistema Solar é uma editora independente 
que, desde 2012, edita as chancelas Siste-
ma Solar e Documenta, com uma equipa 
que vem de uma história com mais de qua-
renta anos de experiência editorial e privi-
legia os domínios da Arte, da Literatura e 
das Ciências Sociais e Humanas.
sistemasolar.pt

STET – livros e fotografias lisboa

STET – livros e fotografias é uma livraria es-
pecializada em livros de fotografia, livros de 
artista, edições de autor e teoria da imagem, 
que abriu em 2011, em Lisboa. O projeto nas-
ce como uma plataforma crítica de discussão 
e divulgação de livros e fotografias, promo-
vendo a circulação de publica..es de artistas, 
através da participação em várias feiras (na-
cionais e internacionais) e organização de 
eventos dentro e fora do seu espaço.
stet-livros-fotografias.com

TAFFIMAI lisboa

Taffimai é uma editora de livros de artis-
ta, múltiplos, e edições especiais, que tem 
como foco principal apoiar produções artís-
ticas e desenvolver projetos independentes. 
Tal como a personagem de Rudyard Kipling 
que dá nome à editora, o que nos move é 
a descoberta, a curiosidade, o diálogo e a 
arte. A Janela Taffimai nasce paralelamente 
ao projeto editorial. Como um espaço para 
intervenção artística no da Madragoa, na 
janela da Limbo. 
taffimai.pt

Tinta nos Nervos lisboa

A Tinta nos Nervos não é propriamente 
uma editora, mas reserva-se ao direito de, 
em casos específicos, elaborar projetos de 
edição, ou de séries limitadas de serigrafias, 
gravuras, risografias ou outros projectos 
artísticos em conjunto com artistas convi-
dados. Para além do acervo imediatamente 
associado ou em torno das exposições, a 
Tinta nos Nervos especializa-se igualmente 
na venda de desenhos originais, quer como 
obra própria, quer como material de des-
enho de projectos de ilustração ou banda 
desenhada.
tintanosnervos.com

apoio:
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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 

segunda edição deste prémio.

O vencedor será conhecido no dia 29 de outubro, na Drawing 

Room Lisboa -parceira desta iniciativa- e receberá um prémio 

monetário de 20 mil euros.

Mais informações sobre o prémio em: 

www.flad.pt
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> galeria pintor fernando de azevedo, sociedade nacional de belas artes   

finalistas: 

António Olaio

Carla Cabanas

Cecília Costa

Maria Capelo

Noé Sendas

Paulo Lisboa

Pedro Barateiro

Pedro A.H. Paixão

Susanne S.D. Themlitz

Vera Mota

EXPOSIÇÃO FINALISTAS DO
PRÉMIO FLAD DE DESENHO 2022



www.drawingroom.pt

50 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 51

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 & Co-
municação Visual e da Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa, selecionados 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 quinto 
ano consecutivo, o seu interesse em apoiar a criação 
artística portuguesa através do apoio à Feira Drawing 
Room Lisboa. 

Na quinta edição da Feira, a Fundação Millennium bcp apoia diretamente os 
atores da criação, divulgação de arte com importantes prémios:

 
IV Prémio Aquisição Fundação Millennium bcp – Talento Emergente
A obra vencedora, de autor com menos de 35 anos, passa a fazer parte do 
acervo da Coleção Millennium bcp, dotado de 1.500 euros

 
III Prémio Projeto Artístico Destacado
Atribuído a um artista da Drawing Room Lisboa 2022, 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

III Prémio Projeto Curatorial Galeria
Atribuído à proposta de presença curada de uma galeria participante na 
Drawing Room Lisboa 2022 tendo em apreciação a criatividade e o risco co-
locados na conceção do stand. Dotado de 1.000 euros

 

FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP
COM A DRAWING ROOM LISBOA
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Drawing is a verb.
Desenho é um verbo.

Tomando como ponto de partida o 
desígnio de Richard Serra, o progra-
ma Millennium Art Talks, concebi-
do para a quinta edição da Drawing 
Room Lisboa, tem como protagonista 
o acto da conversa com foco no des-
enho: suas práticas e explorações, 
diálogos entre agentes e disciplinas,
curadorias e coleções, instituições e 
artistas trocam ideias, desenham es-
paços de conversa.

Curadoria de Maria do Mar Fazen-
da, em memória de Lourdes Cas-
tro (1930—2022) e de Paula Rego 
(1935—2022) e dos seus desenhos 
que (nos) ficam.

Quarta-feira
26 de outubro / 19h00
As muitas vidas do Desenho. Exem-
plos a partir de uma exposição na 
Galeria Millennium bcp, no MNAC
Emília Ferreira (diretora do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea – 
Museu do Chiado) em conversa com 
Ema M e Júlia Lema Barros (artistas 
participantes na exposição “A outra 
vida dos animais” apresentada na 
Galeria Millennium bcp, no MNAC).

Quinta-feira
27 de outubro / 19h00
O exercício experimental do desenho
Uma conversa moderada por Pedro 
Calhau (artista e professor de desen-
ho e pintura no ar.co - Centro de Arte 
e Comunicação Visual) com Antó-
nio Bolota, Eugénia Mussa, Marco 
Franco, Maria Ana Vasco Costa e 
Vera Mota (artistas participantes na 
Drawing Room Lisboa 2022).

Sexta-feira
28 de outubro / 19h00
A presença do desenho na activida-
de da Fundação Carmona e Costa
Uma conversa com Francisca Carval-
ho (artista e bolseira Fundação Carmo-
na e Costa/Fulbright 2014-2016), Nuno 
Faria (curador) e Rui Sanches (artista). 

Sábado
29 de outubro / 16h00
Apresentação do projeto editorial 
“Conversas em torno do desenho”
Cristina Robalo (artista e autora 
da coleção “Conversas em torno do 
desenho”) à conversa com José Luís 
Porfírio (crítico de arte).

MILLENNIUM ART TALKS

Curadoria: Maria do Mar Fazenda
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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. 

Durante a residência na Viarco, o jovem criador vai juntar-se à lista 
de artistas que já receberam a bolsa: 

Irene Gozález
Matías Ercole
Ana Romãozinho
Guillermo de Foucault

5 PRÉMIO NOVO TALENTO DESENHO
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Papeleo. Cuadernos Drawing Room é uma publicação de periodicidade irregular, 
irreverente e inspiradora, dedicada ao desenho contemporâneo internacional. Tem 
como missão apoiar a investigação e divulgação nesta área, realizada a partir da 
Drawing Room, com o objectivo de ser um observatório do exercício do desenho de 
artistas contemporâneos.
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PAPELEO.
CUADERNOS DE DRAWING ROOM

Papeleo Nº 1. Dibujo contemporáneo 
español
Artistas: Alejandro Botubol, Ana H. Del 
Amo, Cristina Almodovar, Estefanía 
Martín Sáenz, Felipe Ortega Regalado, 
Fernando Gutiérrez, Fernando Martín 
Godoy, Gonzalo Elvira, Guillermo Peñal-
ver, Irene González, Javier Arce, José Mi-
guel Pereñíguez, Kepa Garraza, Manuel 
Blázquez, María García Ibáñez, Marta 
Bran, Nadia Barkate, Paco Guillén, Raúl 
Artiles, Ruth Morán, Santiago Ydáñez e 
Tamara Arroyo.
Diretor: Javier Diaz Guardiola

Papeleo Nº 2. Portefólio português
Entrevistas a Emília Ferreira, diretora do 
Museu Nacional de Arte Contemporânea 
– Museu do Chiado de Lisboa, Elsy Lah-
ner, Museu Albertina, em Viena, e Ima-
culada Corcho, diretora do Museu ABC 
de Madrid.
Artistas: Adriana Molder, Anamary Bil-
bao, Ana Pérez-Quiroga, António Poppe 
+ Joana Fervença, Claire de Santa Colo-
ma, Dayana Lucas, Diogo Pimentão, Ga-
briela Albergaria, Hugo Canolias, Marta 
Wengorovius, Mattia Dennise, Miguel 
Ângelo Rocha, Musa paradisíaca, Nuno 
Henrique, Paulo Lisboa, Pedro A.H Pai-
xão, Pedro Gomes, Ramiro Guerreiro, 
Rui Horta Pereira, Rui Moreira, Sara 
Chang Yan, Susana Gaudêncio, Vasco 
Araújo e Von Calhau.
Diretora: Maria de Mar Fazenda

Papeleo Nº 3. Argentina desenha
Artistas: Adriana Bustos, Alejandro Ar-
güelles, Alejandro Pasquale, Ángeles 
Ascúa, Gastón Herrera, Mariana Sissia, 
Marina De Caro, Matías Ercole, Paula 
Otegui, Tomás Espina, Valeria Traversa 
e Viviana Blanco.
Entrevista a Eduardo Supía, artista e 
teórico argentino, e A marca visível, inte-
grado por: Mònica Fuster, Albert Pinya, 
Cristòfol Pons, Isabel Servera, Cruz 
Ugarte e Damià Vives.
Diretora: Deborah Reda

Papeleo Nº 4. Panorama italiano
Artistas: 2501, Daniela Alfarano, Elvio 
Chiricozzi, Ericailcane, Fabricio Cotog-
nini, Giulia Dall’Olio, Rocco Dubbini, Ta-
mara Ferioli, Aldo Giannotti, Fausto Gil-
berti, Gilberto Giovagnoli, Eva Marisaldi, 
Laurina Paperina, Stef Ricci, Michelan-
gelo Setola e Nicola Toffolini.
Director: Antonio De Falco. 
Colaboram: Francesca Holsenn, Fran-
cesco Moschini, Andrea Losavio

Papeleo Nº 5. Highlights
Artistas: Altea Grau, Mizuho Koyama, 
Alina Aldea, Ana Teresa Barboza, Brí-
gida Machado, Guillermo De Foucault, 
Jesús Alberto Pérez Castaños, José Luis 
Serzo, Kerstin Drechsel, Tamara Arroyo, 
Rui Matos, Mad Meg, Mar Solís, Marco 
Pires e Nedda Guidi.
Diretor: Jan-Philipp Fruehsorge. Colabo-
ram: Carlos Pinto, Marta Mantecón
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Pelo quarto ano consecutivo, a Faculdade de Ciências Humanas da Uni-
versidade Católica Portuguesa (FCH) reconhece a Drawing Room Lis-
boa como local ideal para a formação e aprendizagem dos seus alunos.

No quadro desta cooperação, os estudantes seleccionados realizarão 
as práticas de acolhimento do visitante auxiliando a sua interacção 
com a Feira; apoio à produção nas iniciativas de programação paralela, 
bem como a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento da 
Feira, num ambiente profissional internacional especializado em arte 
contemporânea, onde poderão desenvolver conhecimentos de gestão 
cultural e atendimento ao público, bem como 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 honorária

Ivânia de Mendonça Gallo

diretora

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

comissária foco
santiago de compostela

Asunta Rodríguez
trinta@trinta.net
+34 981 584 623 / +34 657 914 540

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

CREATIVE INDUSTRIES
PROGRAMMES by SC
Ricardo Rodrigues
ricardorodrigues.press@gmail.com
+351 915 717 844

EQUIPA ORGANIZAÇÃO

galerias

Serena Saltutti
consultant@drawingroom.store
+34 611 429 338

relações institucionais
& legal advising

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

relações públicas e colecionadores

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

espaço editorial 

Filipa Valladares
filipa.valladares@sapo.pt
+351 917 520 046

millennium art talks

Maria do Mar Fazenda 
mar.fazenda@gmail.com
+351968121350 
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Mónica Álvarez Careaga
Diretora

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 

Asunta Rodríguez
Comissária Foco Santiago de Compostela

Asunta Rodríguez estudou Geografia e 
História na Universidade de Santiago de 
Compostela, especializando-se em Arte 
Moderna e Contemporânea. É diretora 
da Galería Trinta desde 1991, com a qual 
participou em feiras como Art Chicago, 
Art Miami, Expoarte México, Art Lima, 
Este Arte e Arco Madrid, onde recebeu 
em 1995 o prémio de melhor stand. Ela 
fez também parte do comité organizador 
do Arco e Art Madrid. 
 
Foi curadora de várias exposições, 
destacando-se “Pamen Pereira. Un 
solo sabor” Centro Torrente Ballester, 
Ferrol. 2003; “Vari Caramés. Miraxes” 
Centro Torrente Ballester, Ferrol. 2003; 
“Teo Soriano. Codo manchado de azul 
turquesa” Kiosko Alfonso, A Coruña. 
2012; “Ventanas a lo insólito” Fundación 
Abanca, Ferrol. 2016 e, recentemente, 
“Facer camiño” exposição itinerante 
sobre o Caminho de Santiago organizada 
pela Xunta e pela RAGBA. 
 
Em 2015 recebeu o Prémio Cultura Ga-
lega atribuído pela Xunta de Galicia e 
desde 2016 é membro titular da Real 
Academia Galega de Belas Artes da Ga-
liza, na secção de Especialistas em Arte. 

trinta@trinta.net
+34 657 914 540
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Maria do Mar Fazenda
Millennium art Talks

Licenciatura pela The Slade School of Fine 
Art, UCL (2002); Pós-Graduação em Estudos 
Curatoriais, FBAUL (2005); Doutoranda 
em Estudos Artísticos, FCSH/NOVA. Foi 
bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian 
e da FCT; premiada com a Iniciativa Novos 
Comissários/Arte Contempo e com o 
Prémio de Curadoria Atelier-Museu Júlio 
Pomar/EGEAC. Paralelamente à prática de 
curadoria independente, desenvolvida desde 
2005, destaca do seu percurso: colaboração 
com a galeria Quadrado Azul, crítica de arte 
na L+Arte; consultadoria para o programa 
Câmara Clara; assistência à realização de 
documentários sobre artistas e de Um dia 
no museu uma série de documentários 
televisivos sobre os museus portugueses 
(RTP2); programação para o Espaço 
Arte Tranquilidade; direção artística da 
Drawing Room Lisboa 2018; co-curadoria 
dos encontros O que é o arquivo? e Traça, 
mostra de filmes de arquivos familiares 
(CML); assessoria para o Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso. 

mar.fazenda@gmail.com
+351968121350 

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

ENCOUNTER
Diretor: Alexander Caspari
Encounter, Rua de Sao Bernardo 15, RC
1200 823 Estrela, Lisboa, Portugal
acaspari@encountercontemporary.com
+44 (0)7796247442
www.encountercontemporary.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

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 FERNANDO SANTOS
Diretor: Fernando Santos
Rua de Miguel Bombarda 526
4050-379 Porto, Portugal
geral@galeriafernandosantos.com
+351 226 061 090
galeriafernandosantos.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
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
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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

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

JAHN UND JAHN
Diretora: Carolina Trigueiros
Rua de São Bernardo 15 R/C
1200-823 Lisboa, Portugal
lisboa@jahnundjahn.com
+351 213 950 708
www.jahnundjahn.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

MODULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE
Diretor: Mário Teixeira da Silva
Calcada dos Mestres, 34 A/B
1070-178 Lisboa, Portugal
modulo@netcabo.pt
+351 213 885 570
www.modulocentrodifusordearte.com

MONITOR
Diretora: Paola Capata
Team Lisboa: Mattia Tosti
Rua D. João V, 17 A
1250-089 Campo de Ourique
Lisboa, Portugal
monitorlisbon@monitoronline.org
+351 218215158
www.monitoronline.org
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PEDRO CERA
Diretor: Pedro Cera
Rua do Patrocínio, 67 E
1350-229 Lisboa, Portugal
info@pedrocera.com
+351 21 816 20 32
www.pedrocera.com

NO –NO GALLERY
Diretores: Ana Raquel Ruivo e Luís Castanheira 
Loureiro
Rua de Santo António à Estrela, 39 A
1350-291 Lisboa, Portugal
info@no-no.pt
+351 213 974 325
www.no-no.pt

VERA CORTÊS
Diretora: Vera Cortês
Manager: Orsola Vannocci Bonsi
Rua Joao Saraiva 16, 1 (Alvalade)
1700 - 250 Lisboa, Portugal
vc@veracortes.com
+351 924 288 333
www.veracortes.com
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GALERIAS
FOCO SANTIAGO
DE COMPOSTELA

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

GALERIA METRO 
Diretor: Javier Blanco
Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-16, 
Local 14
15701 Santiago de Compostela, 
Espanha
info@galeriametro.com
+34 649 610 287
galeriametro.com

LUISA PITA GALERÍA DE ARTE 
Diretora: Luisa Pita
Calle Cardenal Payá, 9 bajo
15703 Santiago de Compostela, 
Espanha
galeria@luisapita.com
+34 625 342 065
luisapita.com
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apoios à divulgação

patrocinadores institucionais

mecenas
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prémios hospitalidade


