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(IM)MATERIALITY

When looking at artistic practices through the scope of the pairing concepts of materiality
and immateriality, a central and reconciling notion emerges, that of plastics or plastikos in
ancient Greek. If the word refers primarily to the physics of materials or to their inherent
properties, it also refers to the transformative action applied to any concrete material such
as the technique of modelling wax or clay, of carving stone, wood or bones, or painting a
white canvas… 

But beyond the reality of the physical matter, of its presence and it’s becoming, plastics or
plastikos additionally refers to the creative and performative imagination which operates in
the formation of ideas, mental images or feelings. Plastikos is what gives ideas and forms
a visual, a material existence, an aesthetics, but it is equally what gives potential forms
and ideas an existence at all. Thus, plastics evokes the questions of the malleability and
adaptability and therefore concerns both the realm of the physical with its tangibility and
sensuality and that of the spiritual and the emotional, which include various
interconnected immaterial dimensions such as culture, identity and memory. The evolution
towards less substance and more disembodiment via new technologies reveals on the
one hand an active emphasis on a purely ethereal visuality and, on the other hand, a
strategic focus on the flexibility of the mind and the brain with the sciences of
psychological, behavioural and neurological plasticity.

In 1945, Barnett Newman distinguished plastic and plasmic images. According to
Newman, while the first reflects the primacy of form, colours and spatial arrangements,
the latter favours thought and dreams. Therefore, by digging into the unconscious and by
exploring the mysteries of the world, plasmic images directly act on the human psyche. In
that perspective, immateriality in arts would not only concern the nature or the absence of
a media (performance, installation, conceptual and digital arts, music, film, literature or
poetry), but any artistic process that springs from and transforms the invisible essences of
life.

We have long been aware that images constantly affect and alter the human body through
desire and a wide range of emotions. The emerging field of quantum physics scientifically
shows that what we call nature, the physical environment, the body, all palpable matters
and objects are interweaved dimensions of a whole system of varying spectra of energetic
vibrations. What is an idea or an emotion other than a vibrational frequency that manifests
itself materially via the human body and its diversified external expressions? Aspirations,
drives and desires continually create and shape our material reality. Thus, the conceptual
division between materiality and immateriality seems somehow an abstraction or a shared
illusion. 

The current gathering of the selected artistic inputs from a wide variety of cultural
backgrounds including Portugal, Angola, Mozambique, South Africa, RDC,
Zimbabwe, São Tomé, Burkina Faso, Namibia, Holland, Germany and Brazil, aims
at expanding our awareness and deepening our perception of the living, vibrant and
rhythmic substantial world.

Katherine Sirois 



(I)MATERIALIDADE

Ao olhar as práticas artísticas através dos conceitos de materialidade e de imaterialidade,
emerge uma noção central e reconciliadora, a de plástica ou plastikós em grego antigo.
Se a palavra se refere inicialmente à física dos materiais ou às suas propriedades
inerentes, também se refere à ação transformadora aplicada a qualquer material concreto
tal como a técnica de modelar cera ou barro, de talhar pedra, madeira ou ossos, ou de
pintar uma tela branca…

Mas para além da realidade da matéria física, da sua presença e do seu devir, a plástica
ou plastikós refere-se ainda à imaginação criativa que opera na formação das ideias, das
imagens mentais, ou dos sentimentos. Plastikos é aquilo que dá uma existência visual e
material, uma estética, às ideias e às formas, mas é também aquilo que simplesmente
confere existência às ideias e às formas potenciais. Assim, a plástica evoca as questões
de maleabilidade e de adaptabilidade e, por isso, diz simultaneamente respeito ao
domínio do que é físico com a sua tangibilidade e sensualidade e ao domínio do que é
espiritual ou emocional, o que inclui várias dimensões imateriais interligadas tais como a
cultura, a identidade e a memória. A evolução rumo a uma menor substância e
corporeidade através de novas tecnologias revela, por um lado, uma ênfase activa dada a
uma visualidade puramente etérea e, por outro lado, um foco estratégico na flexibilidade
da mente e do cérebro com as ciências da plasticidade psicológica, comportamental e
neurológica. 

Em 1945, Barnett Newman distinguiu as imagens plásticas das plásmicas. Segundo
Newman, enquanto que as primeiras refletem a primazia das formas, das cores e dos
arranjos espaciais, as segundas favorecem o pensamento e os sonhos. Desta forma, ao
escavar no inconsciente e ao explorar os mistérios do mundo, as imagens plásmicas
agem diretamente na psique humana. Nesta perspectiva, a imaterialidade nas artes não
diria só respeito à natureza ou à “ausência” de um media (performance, instalação, artes
conceptuais ou digitais, música, filme, literatura ou poesia), mas a qualquer processo
artístico que irrompe das e transforme as essências invisíveis da vida. 

Há muito que estamos conscientes que as imagens afetam e alteram constantemente o
corpo humano através do desejo e de um vasto leque de emoções. O campo emergente
da física quântica mostra-nos cientificamente que aquilo a que damos o nome de
natureza, o meio ambiente físico, o corpo, todas as matérias e objectos palpáveis são
dimensões entrelaçadas de todo um sistema de espectros variáveis de vibrações
energéticas. O que são uma ideia ou uma emoção a não ser uma frequência vibratória
que se manifesta materialmente através do corpo humano e das suas expressões
externas diversificadas? Aspirações, pulsões e desejos criam continuamente e dão forma
à nossa realidade material. A divisão conceitual entre materialidade e imaterialidade
parece ser assim, de certa forma, uma abstração ou uma ilusão partilhada. 

A presente reunião de contribuições artísticas proveniente de uma grande variedade
de origens culturais incluindo Portugal, Angola, Moçambique, África do Sul,
RDC, Zimbabué, São Tomé, Burkina Faso, Namíbia, Holanda, Alemanha e Brasil,
têm por objectivo expandir a nossa consciência e aprofundar a nossa percepção do
mundo substancial vivo, vibrante e rítmico.

Katherine Sirois



ARTISTS

ARTISTA BIRTH/NATIONALITY

ANA SILVA (n. 1979, Angola)

ANTÓNIO FARIA (n. 1966, Portugal)

BARBARA WILDENBOER (n. 1973, África do Sul)

BETE MARQUES (n. 1975, Brasil)

CÁSSIO MARKOWSKI (n. 1972, Brasil)

DAGMAR VAN WEEGHEL (n.1974, Holanda)

DOMINGOS LOUREIRO (n. 1977, Portugal)

GONÇALO MABUNDA (n. 1975, Moçambique)

HENNIE MAYER (n. 1965, África do Sul)

JANUÁRIO JANO (n. 1979, Angola)



JOÃO DIAS n. , Portugal

JOÃO JACINTO (n. 1966, Portugal)

KATHARIEN DE VILLIERS (n. 1991, África do Sul)

KIMATHI MAFAFO (b. 1984, África do Sul)

KUDZANAI CHIURAI (b. 1981, Zimbabwe)

LUÍS DAMIÃO (n. 1978, Angola)

MANUELA PIMENTEL (n.1979, Portugal)

MARION BOEHM (n. 1964, Alemanha)

NELO TEIXEIRA (n.1975, Angola)

NICOLE RAFIKI n. , South Africa

OSVALDO FERREIRA (n. 1980, Angola)

PATRICK BONGOY (n.1980, RDC)



PAULO CLIMACHAUSKA (n. 1962, Brasil)

PEDRO PIRES
(n. 1978,
Angola/Portugal)

PEDRO VALDEZ CARDOSO (n. 1974, Portugal)

RAQUEL BELLI (n. 1982, Portugal)

REMOFILOE MAYISELA (n. 1994, África do Sul)

RENÉ TAVARES
(n. 1983, São Tomé e
Príncipe)

SAÏDOU DICKO (n. 1979, Burkina Faso)

SIDONIE HADOUX n.

SOFIA YALA (n. 1994, Portugal)

STEPHANÉ E. CONRADIE (n. 1990, Namíbia)

SUSANA CEREJA (n. 1992, Portugal)

TALES FREY n.



VANESSA BARRAGÃO (n. 1993, Portugal)

VIVIEN KOHLER (n. 1976, África do Sul)



ANA SILVA
(n. 1979, Angola)

Ana Silva recorre a uma diversidade de
técnicas e materiais - incluindo madeira,
metal, acrílico, tecido, rendas, objetos
encontrados, entre outros - para criar
pinturas, esculturas e instalações, nas
quais as memórias da sua terra-natal
Angola se encontram profundamente
enraizadas. Na sua obra, Silva explora o
universo das mulheres angolanas, as
suas tradições e o modo como estas
são transmitidas entre as gerações
femininas; bem como as memórias da
guerra civil que testemunhou enquanto
criança. A utilização e a reutilização de
materiais e objetos diversos são, por um
lado, uma referência direta ao seu
ambiente de infância - onde trabalhava
com objetos encontrados no seu meio
imediato - e, por outro, uma denúncia ao
consumismo na indústria da moda e a
outros aspetos do capitalismo global.

Biografia

Ana Silva estudou desenho e pintura no
Centro de Arte e Comunicação Visual
(Ar.Co), em Lisboa. Ao longo da sua
carreira, expôs em Angola, Portugal,
China, França, Itália e Espanha. Em
2020, foi selecionada para uma
residência na AFRICANA Art Foundation
em Nova Iorque (EUA) e, em 2021,
esteve representada numa exposição no
Musée d'Art Moderne, em Paris. Em
2022, esteve entre os artistas expostos
no Museu de Arte Africana de Belgrado
(Sérvia), no âmbito da mostra “Reflectir
#2 - FRAGMENTOS, FRAGILIDADES,
MEMÓRIAS.”

Exposições e projetos individuais
incluem solo show na Casa da Cerca,
Lisboa, Portugal (2022), Portrait de
famille, Galerie MAGNIIN-A, Paris,
França (2021), Fràgil, Camões – Centro
Cultural Português, Luanda, Angola

(2014), Primeira Amostra, Alliance
française, Luanda, Angola (1999).

Exposições e Projetos Coletivos
incluem Reflectir #2 - FRAGMENTOS,
FRAGILIDADES, MEMÓRIAS, Museu de
Arte Africana de Belgrado, Sérvia (2022),
Encounter in Macao – Arts and Cultural
Festival between China and Portuguese
speaking Countries, Macau, China
(2021), Entretecido: Interlace, galerias
municipais, Pavilhão Branco, Lisboa,
Portugal (2021), The Power of my hands,
Musée d’Art Moderne, Paris, França
(2021), Fillam(a)nt, Fondation Blachère,
Apt, França (2019), A Representação da
Figura Humana em Angola, Galeria
Banco Económico, Luanda, Angola
(2017), Alimentação e Cultura, Pavilhão
de Angola, Milão, Itália (2015), Os
Transparentes, SIEXPO, Luanda, Angola
(2008), Diáspora, Viana do Castelo,
Portugal (2006), Lusofonia, Museum of
America, Madrid, Espanha (2006),
Inside-Out, Museu Nacional de História
Natural, Lisboa, Portugal (2004).

\\

Ana Silva resorts to a diversity of
techniques and materials – wood, metal,
acrylic, fabric, laces, found objects,
amongst others – to create paintings,
sculptures, and installations in which
memories of her native Angola are
deeply rooted. In her work, Silva
explores the universe of Angolan
women, their traditions and how the
transferring of knowledge between
female generations is made; as well as
memories from the civil war she
witnessed as a child. The use and reuse
of diverse materials and objects are, on
the one hand, a direct reference to her
childhood environment - where she
worked with found objects from her
immediate environment - and, on the
other, a denunciation of the



overconsumption in the fashion industry
and other aspects of global capitalism.

Biography

Ana Silva studied drawing and painting
at the Center for Arts and Visual
Communication (Ar.Co) in Lisbon. She
has exhibited in Angola, Portugal, China,
France, Italy, and Spain. In 2020, she
was selected for the AFRICANA Art
Foundation residency in New York City
(USA) and exhibited at the Musée d’Art
Moderne in Paris, in 2021.

Solo Exhibitions and Projects include
solo show at Casa da Cerca, Lisbon,
Portugal (2022), Portrait de famille,
Galerie MAGNIIN-A, Paris, France
(2021), Fràgil, Instituto Camões,
Embassy of Portugal, Luanda, Angola
(2014), Primeira Amostra, Alliance
française, Luanda, Angola (1999).

Group Exhibitions and Projects
include Reflect #2 - FRAGMENTS,
FRAGILITIES, MEMORIES, Museum of

African Art, Belgrade, Serbia (2022),
Encounter in Macao – Arts and Cultural
Festival between China and
Portuguese-speaking Countries, Macao,
China (2021), Entretecido: Interlace,
municipal galleries, Pavilhão Branco,
Lisbon, Portugal (2021), The Power of
my hands, Musée d’Art Moderne, Paris,
France (2021), Fillam(a)nt, Fondation
Blachère, Apt, France (2019), A
Representação da Figura Humana em
Angola, Galeria Banco Económico,
Luanda, Angola (2017), Alimentação e
Cultura, Pavilion de Angola, Milano, Italy
(2015), Os Transparentes, SIEXPO,
Luanda, Angola (2008), Diaspora, Viana
do Castelo, Portugal (2006), Lusofonia,
Museum of America, Madrid, Spain
(2006), Inside-Out, National Museum of
Natural History, Lisbon, Portugal (2004).





ANTÓNIO FARIA
(n. 1966, Portugal)

Licenciou-se em 1991 em Comunicação
Visual pelo IADE - Instituto Superior de
Design, Lisboa. Em 2000 frequentou o
Curso de Joalharia na Escola Contacto
Direto (Lisboa) e, em 2010, completou o
curso avançado de Pintura no AR.CO
Lisboa. Atualmente, o desenho é sua
mais proeminente ferramenta de
trabalho. Artista-designer lisboeta, expõe
com regularidade desde os anos 90’s.
Com formação em ARTES PLASTICAS
(AR.CO), Design GRÁFICO (IADE), o seu
trabalho tem sido sobretudo

desenvolvido nos campos do
desenho-pintura, do design e da
Ilustração, com incursões na
experimentação sonora. O seu trabalho
é já duplamente reconhecido no Art
Olimpia Prize (Tóquio) e visitou países
como Espanha, Itália, Inglaterra,
Húngria, França. As suas mais recentes
exposições individuais tiveram lugar em
2020 – O Desenho.

Força que Nasce do Silêncio no Museu
do Côa e O Elogio da Melancolia no
Museu Nacional de Arte Contemporânea
(Chiado).





BARBARA WILDENBOER
(n. 1973, África do Sul)

Barbara Wildenboer investiga o conceito
filosófico de estética através de uma
série de diferentes meios e processos.
Ao explorar este conceito, juntamente
com fenómenos como a temporalidade,
a geometria fractal e a interligação de
todos os seres vivos, a artista expõe as
ligações entre uma miríade de formas de
vida - desde a microscópica à imensa.

O foco principal de Wildenboer é a
estética ambiental, a qual ela vê
englobando tanto territórios naturais,
como a interação humana com o reino
natural. No seu trabalho, explora ainda a
ideia do sublime matemático (noção
estética desenvolvida inicialmente por
Immanuel Kant) e o modo como o
infinito / ausência de limites do universo
transcendem os limites da razão.

Wildenboer utiliza uma combinação de
processos analógicos e digitais para
produzir um corpo de trabalho
diversificado e rico, composto
maioritariamente por colagens,
construções fotográficas e em papel,
instalações, esculturas fotográficas
animadas digitalmente e book arts.

Biografia

Barbara Wildenboer concluiu o Mestrado
em Belas Artes na Michaelis School of
Art da Universidade da Cidade do Cabo
(África do Sul), em 2007. No decorrer da
investigação da sua tese de mestrado,
com o título Present Absence / Absent
Presence, preocupou-se em explorar
aspetos de melancolia, perda e
saudade, tal como são encarnados pelo
meio fotográfico. Completou ainda, em
1996, um BA(Ed) com especializações
em Literatura Inglesa, Psicologia e

Pedagogia, na Universidade de Pretória,
seguido de um Bacharelato em Artes
Visuais na UNISA, em 2003. Entre 2009
e 2016, trabalhou como chefe do
Departamento de Fotografia da
Cityvarsity College of Creative Arts, onde
lecionou Teoria & Discurso e História da
Fotografia. Em 2011, no âmbito do
Sovereign African Arts Award, foi-lhe
atribuído o Prémio de Escolha do
Público. Foi também uma das top 20
finalistas para o Thamy Mnyele Fine Art
Awards (África do Sul), em 2021. Ao
longo da sua carreira, foi convidada a
participar em diversas residências
artísticas internacionais, tais como a
Unesco-Aschberg (Jordânia, 2006), Al
Mahatta (Palestina, 2009), Red De
Residencias Artisticas Local (Colômbia,
2011), Rimbun Dahan (Penang, Malásia,
2013), L'Ateleier Sur Seine
(Fontainebleau, França, 2017) e Hannacc
(Barcelona, Espanha, 2018).

Vídeo

https://thisisnotawhitecube.com/video/1
4-barbara-wildenboer-about-the-artis

https://thisisnotawhitecube.com/video/14-barbara-wildenboer-about-the-artist/
https://thisisnotawhitecube.com/video/14-barbara-wildenboer-about-the-artist/


Barbara Wildenboer investigates the
philosophical concept of aesthetics
throughout a range of different mediums
and processes. By exploring this
concept alongside phenomena such as
temporality, fractal geometry, and the
interconnectedness of all living things,
she exposes the connections between a
myriad of life forms – from the
microscopic to the immense.

Wildenboer’s primary focus is on
environmental aesthetics, which she
sees as encompassing both natural
territories and the human interaction with
the natural realm. Her work is also
concerned with the idea of the
mathematical sublime (an aesthetical
notion first developed by Immanuel Kant)
and how the infinity and boundlessness
of the universe transcend the limits of
reason.

Wildenboer uses a combination of
analog and digital processes to produce
a diverse and rich body of work that
primarily consists of collages, photo and
paper constructions, installations,
digitally animated photographic
sculptures, and book arts.

Biography

Barbara Wildenboer obtained a master’s
degree in fine art from the Michaelis
School of Art at the University of Cape
Town (South Africa), in 2007. In her
master’s thesis, with the title Present

Absence / Absent Presence, she
focused on researching aspects of
melancholy, loss, and longing as are
embodied by the photographic medium.
Before that, she completed a BA(Ed)
with majors in English literature,
Psychology, and Pedagogics at the
University of Pretoria in 1996, followed
by a Bachelor of Visual Arts at UNISA, in
2003. From 2009 to 2016 she worked as
the head of the Photography Department
at the Cityvarsity College of Creative
Arts, where she lectured Theory &
Discourse and History of Photography. In
2011, in the context of the Sovereign
African Arts Award, she received the
Public Choice Prize. She was also
among the top 20 finalists for the Thamy
Mnyele Fine Art Awards (South Africa) in
2021. In addition, she has been awarded
several international residencies such as
the Unesco-Aschberg residency (Jordan,
2006), the Al Mahatta residency
(Palestine, 2009), the Red De
Residencias Artisticas Local (Colombia,
2011), the Rimbun Dahan artist
residency (Penang, Malaysia, 2013),
L’Ateleier Sur Seine (Fontainebleau,
France, 2017) and Hannacc (Barcelona,
Spain, 2018).

Video

https://thisisnotawhitecube.com/video/1
4-barbara-wildenboer-about-the-artis

https://thisisnotawhitecube.com/video/14-barbara-wildenboer-about-the-artist/
https://thisisnotawhitecube.com/video/14-barbara-wildenboer-about-the-artist/




BETE MARQUES
(n. 1975, Brasil)

Bete Marques é reconhecida pelas suas
instalações inéditas inspiradas na
plasticidade visual das favelas da
América do Sul, que tem sido objeto
central da sua pesquisa e produção
artística. Construídas a partir de madeira
e com iluminação, as obras traduzem a
ideia de uma cidade encantada, de
sonhos, onde nos é permitido espreitar
para dentro das habitações coloridas.

Bete Marques incorpora ainda na sua
prática artística o uso de objetos do
quotidiano criando, através desta
linguagem, assemblagens ousadas que
promovem uma intensa exploração de
pigmentos e formas. Revestidas de luz e
cor e, por vezes, escoltadas por
pequenas caixas de música de ignição
manual, as instalações refletem a

realidade social de muitas das cidades
do Brasil, país onde nasceu. Através
delas, Bete Marques explora temas
como a ecologia, a migração global, as
estruturas socioeconómicas e a
identidade.

As favelas monumentais, produzidas a
partir de materiais efémeros,
concretizam o olhar da artista sobre a
realidade social e a cultura popular
brasileiras. Integram a imagem de uma
estrutura vivencial e material, cuja
compreensão depende da análise
histórica do desenvolvimento urbano
local e global.

Exposições e Projetos incluem
Pedágio de mim - Foco Brasil, Not a
Museum, Lisboa (2021), Discursos de
Decolonialidade, Not a Museum, Lisboa
(2020), Cidade Informal, FOR.EVER Art
Gallery, Lisboa (2019).



CÁSSIO MARKOWSKI
(n. 1972, Brasil)

Recorrendo a uma diversidade de meios
e técnicas tradicionais e digitais, Cássio
Markowski cria imagens conceptuais
que abordam a infância, natureza,
identidade, e questões relacionadas com
a memória. Inspirado por ilustrações
retiradas de livros sobre botânica,
história, revistas, álbuns de fotografias
familiares, e outros, o artista constrói
narrativas de carácter autobiográfico e
ficcional. A relação entre seres humanos,
fauna e flora, é predominantemente
explorada nestas composições de
alguma forma poéticas, oníricas e
teatrais.

Biografia

Concluiu um bacharelato em Artes
Visuais no Centro de Artes da
Universidade do Estado de Santa
Catarina (Brasil) em 2007. Concluiu
também um mestrado em Investigação e
Criação (2011) e em Artes e Ciências do
Espetáculo (2010) na Universidade do
País Basco (Espanha). Depois de ter
trabalhado como cenógrafo e professor
de artes performativas no País Basco e
como ilustrador na Polónia, Markowski
vive e trabalha atualmente como artista
visual em Almada, Portugal.

\\

Resorting to a diversity of traditional and
digital mediums and techniques, Cássio
Markowski creates conceptual images
that approach childhood, nature,
identity, and memory-related issues.
Inspired by illustrations taken from books
on botany, history, magazines, family
photo albums, and others, the artist
constructs narratives of an
autobiographical and fictional character.
The relationship between human beings,
fauna, and flora, is predominately
explored in these somehow poetic,
oneiric, and theatrical compositions.

Biography

Cássio Markowski concluded a BA in
Visual Arts in the Arts Center of the
University of Santa Catarina State (Brazil)
in 2007. He also completed an MA in
Research and Creation (2011) and in
Performing Arts and Sciences (2010) at
the University of the Basque Country
(Spain). After working as a scenographer
and professor of performative arts in the
Basque Country and as an illustrator in
Poland, Markowski currently lives and
works as a visual artist in Almada,
Portugal.



DAGMAR VAN WEEGHEL (n.
1974, Holanda)

Dagmar van Weeghel (1974) estudou
Cinema e Fotografia em Amsterdão, na
Holanda. Ela se formou na Academia de
Cinema em 1998 e trabalhou como
profissional de TV e Cinema. Depois de
alguns anos, ela se mudou para a África
e morou no Zimbábue, Tanzânia,
Botswana, Uganda, e a África do Sul,
entre outros países africanos, onde
passou quase 14 anos trabalhando em
projetos de filmes de conservação da
natureza com comunidades locais,
promovendo assim um sentimento de
conexão que permeia seu trabalho.
Tendo vivido grande parte do continente,
desde os seus lugares naturais às
pessoas, regressou à Europa e em 2015
partiu para a fotografia como principal
instrumento para contar histórias.

Statement

‘Gosto de contar histórias que
importam, defender coisas maiores,
histórias que apresentem o
desconhecido, a força das pessoas -
mulheres e meninas especialmente - e
oferecer outra perspetiva de como as
pessoas veem o mundo e umas às
outras. Eu procuro conexões humanas.
A maioria de minhas obras são
coautoras dos retratados. Gosto de
trabalhar com pessoas reais e histórias
reais. E tento construir uma narrativa que
não se relacione apenas com a pessoa
que estou fotografando, mas que
também se relaciona com a minha vida
pessoal. Espero que através do meu
trabalho as pessoas sintam uma
conexão. Uma conexão com a pessoa
retratada ou a história por trás do
retratado.





DOMINGOS LOUREIRO
(n. 1977, Valongo, Portugal)

Vive e trabalha no Porto. Licenciado em
Artes Plásticas – Pintura, Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto,
2001. Frequentou ao abrigo do
Programa Erasmus a Kunst Akademie,
em Karlsruhe, na Alemanha em 2001.
Mestre em Pintura pela Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto
2011, com a Tese «Paisagem Post
Morten – um mapa para a compreensão
do processo de morte e reaparecimento
da pintura de paisagem» A frequentar o
Doutoramento em Arte e Design na
Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto. Professor
assistente convidado na Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto
nas Unidades Curriculares de Atelier de
Pintura e de Projeto da Pintura. Expõe
regularmente desde 2004, estando
representado em colecções públicas e
privadas a nível nacional e internacional
destacando-se as seguintes colecções:
Banco UBS- Londres, Hotel Palácio –
Porto, Colecção PLMJ – Lisboa,
Colecção FBAUP, Colecção Rui Botelho
– Porto,

Colecção Fundação Pedro e Inês –
Coimbra.Das exposições individuais
salientam-se em 2011. Volver Paisagem,
Fórum de Ermesinde, 2009. To Protect,
Galeria Paulo Amaro; 2008 Get Real,
Galeria Plumba; 2008 Considered my
self as part of you, Volta Show, Nova
Iorque. Entre as exposições colectivas
destacam-se: 2011 Prémio Amadeu
Souza Cardoso, Amarante;2011
Sobre-natural, Casa da Cerca; 2008
Next Art, Chicago; 2008 Art Brussels,
Bruxelas;2008, 2007 e 2006 ARCO,
Madrid; 2008e 2007 Arte Lisboa, 2007
Volta Show, Basileia. Realizou as
seguintes obras de arte pública: 2009
Miragem, Vilamoura, 2009 Arqueologia
de um lugar, Valongo; 2010 Musical
Landscape, Vilamoura; 2011 Reverso de
ti, Estação de serviço Repsol da A17,
em Monte Redondo (Leiria).





GONÇALO MABUNDA
(n. 1975, Moçambique)



HENNIE MAYER
(n. 1965, África do Sul)

Hennie Meyer estudou cerâmica na
Austrália e na África do Sul. É um
ceramista que usa o conceito de
repetição para entrar no reino da
instalação.

Meyer faz uso de múltiplos para criar
peças maiores. Conceptualmente está
interessado nos diversos papéis

desempenhados por indivíduos em
grupos.

Meyer expõe extensivamente, tanto
localmente quanto no exterior. O seu
trabalho foi incluído em inúmeras
coleções permanentes e publicações
internacionais,

Foi premiado com uma medalha na
Quinta Bienal Mundial de Cerâmica na
Coreia e convidado para a mostra
Ceramic Art London realizada no Royal
College of Art na última década.



JANUÁRIO JANO (n. 1979,
Angola)

Statement

Como artista visual multidisciplinar, o
trabalho de Januário Jano abrange uma
variedade de meios, incluindo escultura,
vídeo, fotografia, têxteis, instalação e
artes performativas. Dentro destes
meios, Januário recorre a uma
diversidade de materiais para explorar e
exibir ideias específicas, que ele
pesquisa extensivamente - algo que
sempre esteve no centro da sua prática.
Nomeadamente, no seu trabalho,
reflecte conceitos como o de Home e de
si próprio, mas também temas mais
amplos relacionados com a economia e
a política. Está também interessado em
desvendar as possíveis ligações e
equilíbrio entre ficção e realidade,
coexistência humana e não-humana,
presente e futuro, tempo e espaço.
Como tal, os corpos e espaços que o
rodeiam - e a forma como estes
interagem - desempenham um papel
crucial no seu trabalho. Para exibir estas
interações, o artista recorre
frequentemente à fotografia e à
videografia para produzir performances e
instalações. No entanto, à medida que
parte de uma ideia a ser explorada em
vez de uma narrativa fixa, o seu trabalho
desenvolve-se livre e gradualmente,
influenciando e sendo influenciado pelos
materiais selecionados.

Biografia

Januário Jano é mestre em Belas Artes
pela Universidade de Goldsmiths em
Londres (2020). É o fundador de "Pés
Descalços," um colectivo cultural e
filantrópico centrado no desenvolvimento
e promoção de projectos artísticos em
Angola. Desde 2012, ele organiza e
curadoria TED x Luanda. Além disso,
recebeu o Prémio de Arte Laguna
(Veneza, Itália), em 2016, e uma bolsa

da Fundação Gulbenkian, como parte do
programa de residência "180 Artistas
para o Sul".

O trabalho de Januário pode ser
encontrado em importantes coleções
públicas, tais como o Victoria and Albert
Museum (V&A, Londres), The Marino
Golinelli Collection (Itália), Taguchi Art
Collection (Japão), Damian Grieder
Collection (Suíça), Economic Bank of
Angola, BFA Bank Angola Collection, e o
Arquivo Nacional Português. A sua obra
está também representada em
importantes coleções privadas em todo
o mundo (Angola, EUA, França,
Inglaterra, Portugal, Itália, Brasil, África
do Sul, e Hong Kong).

Exposições e Projetos Individuais
incluem Arquivo Mestre, Galeria Jean
Claude Maier, Frankfurt, Alemanha
(2021), Broken Bodies, Primae Noctis
Art Gallery, Lugano, Suíça (2019),
Ambundulando, Centro Cultural
Português - Camões, Luanda, Angola
(2017), Kwika: Love Or Hate, Galerie
Thorigny, Paris, França (2016),
Fragmentation 1.0, Galeria Banco
Económico, Luanda, Angola (2016). 

Exposições e Projetos Coletivos
incluem Refletir #2 - FRAGMENTOS,
FRAGILIDADES, MEMÓRIAS, Museu de
Arte Africana de Belgrado, Sérvia (2022),
Around the Table, No 20 Arts, Londres,
Reino Unido (2021), Redirecting, Tree Art
Museum, Pequim, China (2021),
Discursos de Decolonialidade, Not a
Museum, Lisboa (2020), London Grads
Now, Saatchi Gallery, Londres, Reino
Unido (2020), Africa Universe II, Galeria
Primo Marella, Milão, Itália (2020),
Taxidermia do Futuro, Museu de História
Natural, Luanda, Angola (2019),
Intersections – Within the Global South,
Galeria Banco Económico, Luanda,
Angola (2019), Espaços Entre, Palácio
Velho, Lisboa, Portugal (2019).





JOÃO DIAS (n. Lisboa,
Portugal)

João Dias é um artista com foco no
desenvolvimento de linguagens visuais
em áreas de fronteira. O artista emprega
estratégias de pensamento baseadas
em meios tradicionais como pintura e
desenho para explorar meios e materiais
industriais contemporâneos. Relações
adicionais com as práticas de escultura,
arquitetura e arqueologia, a artista reflete
sobre os limites das tradições.

Dias expôs o seu trabalho
internacionalmente em cidades como
Munique, Berlim, Gdanzk, Barcelona,
  Murcia, Londres, Paris e Nova York, e foi
premiado com a bolsa INOV-ART para a
cidade de Berlim, onde residiu entre
2008 e 2012. Exposições nacionais
incluem o Museu Nacional Grão Vasco,
2017; Residência de Desenho na Casa

da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea, Almada; Galeria
Serpente Porto; “Arqueologia da Pintura”
EDGE ARTS, Lisboa 2016; Centro de
Arte e Investigação Carpe Diem, Lisboa
2015; Fábrica do Braço de Prata,
Lisboa, 2010; Galeria LEAP, Berlim;
Galeria Tristesse de Luxe, Berlim; Centro
Parraga, Murcia; Centro Negra, Blanca.

João Dias é o fundador e diretor artístico
da Saguão - Galeria Experimental, em
Viseu desde 2013. Em 2014 deu início
ao programa de exposições "Objetos
Experimentais": residências artísticas
internacionais para o desenvolvimento
de obras interativas de natureza
mecânica e / ou tecnológica, expostas
no centro histórico de Viseu.

A sua obra encontra-se no acervo da
Fundação PLMJ, Coleção Edge Arts e
Coleção Múltiplos de Carpe Diem.





JOÃO JACINTO (n. 1966, Mafra,
Portugal)

João Jacinto vive e trabalha em Lisboa.
Em 1985 iniciou os seus estudos
artísticos na E.S.B.A.L. Desde 1999, é
professor da cadeira de desenho na
Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa. Entre as suas

mais recentes exposições individuais de
desenhos sobre papel e de pintura,
destacam-se: Nódoas, no Centro
Cultural Português, Luxemburgo;
Solfatara na Galeria 111 em Lisboa; A
chuva cai ao contrário, na Galeria
Fernando Santos, Porto; Tebaida na
Galeria Sete, Coimbra; e A chuva cai ao
contrário, na SNBA, Lisboa.



KATHARIEN DE VILLIERS
(n. 1991, África do Sul)

Formou-se em 2015 com um MFA
em Instalação pela KASK, Gent,
Bélgica. Participou de exposições
coletivas na Bélgica, como
Vibrations Off na galeria Kristof de
Clercq juntamente com Honore d'O
e Manfredo Schu.
Através de manipulações tácteis
que envolvem a justaposição e
descontextualização do material, de
Villiers apela ao potencial sensorial,
mental e físico e à participação do
espectador quando confrontado
com o seu trabalho. 
Assim, dependendo do poder
inerente da forma dada e da
inclinação do observador para se
informar ou comover, permitindo
que o encontro voluntário evolua
para uma simbiose da realidade
original e inspirada.
Seu primeiro solo, A Bonnet of
Gatsbys, foi apresentado pela
SMITH Gallery, em Cape Town em

2017. Em 2018 teve duas
exposições individuais - uma em um
porão em Braamfontein,
Joanesburgo intitulada Pick Over
the Bones, novamente com
a SMITH Gallery, e outra, Trembling
Thought, que configurou um
movimento independente que a
artista realizou no seu
estúdio. Ambas as exposições
constituíam a partir de instalações
específicas do espaço. O seu
trabalho pode ser visto em várias
exposições coletivas na Cidade do
Cabo e em Joanesburgo, bem como
na coleção permanente da
fundação de escultura Nirox . 
Mais recentemente, ela passou a
explorar o trabalho cinético e
interactivo. De Villiers dedica-se à
arte de instalação, explorando e
questionando a dinâmica espacial e
relacional do espaço.
O trabalho de Katharien de Villiers
integrous a exposição do Zeitz
MOCAA, Still Here Tomorrow To
High Five You Yesterday (2019).

https://www.schoolofartsgent.be/
https://www.schoolofartsgent.be/
https://kristofdeclercq.com/
https://kristofdeclercq.com/
http://www.smithstudio.co.za/
http://www.smithstudio.co.za/
https://niroxarts.com/
https://zeitzmocaa.museum/exhibition/exhibitions/still-here-tomorrow-to-high-five-you-yesterday/
https://zeitzmocaa.museum/exhibition/exhibitions/still-here-tomorrow-to-high-five-you-yesterday/




KIMATHI MAFAFO
(b. 1984, África do Sul)

Kimathi Mafafo é uma artista
multidisciplinar cuja prática varia do
bordado, pintura a óleo à instalação.
Nascida no semi-árido Kimberley no
norte da África do Sul, Mafafo
questiona os estereótipos históricos
sobre a desigualdade de gênero em
África.
As suas composições e detalhe são
apelativas ao nível de detalhe,
permanecem curiosamente planas,
destacando a sua natureza
altamente estagnada e o elemento
narrativo, que é central no seu
trabalho. A sua imagem é em parte
guiada por seu desejo de
comemorar a forma feminina negra,
inspirando as mulheres a abraçar
seu próprio valor e beleza. As suas
primeiras obras são em parte
autobiográficas e contam a história

de uma mulher que se retira do
estilo de vida urbano e encontra
força na natureza e dentro de si
mesma. Mafafo trabalha ao lado de
Mustapha Saadu com quem
colaborou numa série de bordados
que contam histórias de mulheres
presas sob o peso da tradição. As
obras de Kimathi Mafafo podem ser
encontradas em importantes
coleções públicas e privadas em
todo o mundo. A prática de Kimathi
Mafafo em trabalhos de pintura e
bordado é uma articulação crua de
dois meios que encarnaram a
mulher negra e / ou o corpo da
mulher dentro da tradição de
trabalho de mulher ... nesses, ela
cria uma tensão entre ser e ser, se
encontrar para cima, todos os que
são uma representação das árduas
negociações que as mulheres
negras devem fazer navegando em
sociedade.



KUDZANAI CHIURAI
(b. 1981, Zimbabwe)

Artist and activist, graduate of the
Academy of Fine Arts in Pretoria,
South Africa. His practice relies on
various media: photography,
drawing, film, painting and
sculpture. Chiurai takes interest in
social, economic and political
issues. His works often critically
address the history of colonialism
and its racial, gender and social
exclusions. In 2008, he created a
series of posters that criticized the
policies of President Robert
Mugabe. Having received many
threats as a result, he left Zimbabwe
and settled in South Africa.

The film We Live in Silence (2017)
comprises seven tableau-vivant images
in which Kudzanai Chiurai tells an
alternative story of colonialism in Africa.
The film refers to the debut film by the
Mauritanian director Med Hondo, titled
Soleil O (Oh, Sun), devoted to a black
immigrant in Paris in the 1960s.
Hondo’s protagonist comes to Europe
in search of a better life, but encounters
new forms of exploitation and
humiliation. Chiurai partly transforms
scenes from the film, while interlacing
them with popular culture and
art-historical references; the main
character becomes a woman – an
independence movement leader. By
switching the protagonist’s gender, the
artist highlights the absence of women
in the history of independence
movements, as a result of which it is
the man who becomes heir to the
colonial state: the only victim of
colonialism and the sole savior.

Kudzanai Chiurai, We Live in Silence (Chapters 1–7), 2017
Single-channel video projection, 36'46''
Courtesy of the artist and Goodman Gallery



LUÍS DAMIÃO (n. 1978, Angola)

Desenvolve o seu trabalho em torno
na prática artística da fotografia. O
seu processo integra atualmente
uma forte componente de
experimentação e investigação com
incidência no desenvolvimento de
novos meios de produção técnica e
de apresentação, integrando uma
geração emergente de artistas que
lança renovadas perspetivas sobre
o tema das composições
tradicionais na era da tecnologia
digital e da manipulação da
imagem.
As referências da sua construção
estética reportam ao universo da
fotografia documental, mas com
recurso simultâneo a uma
elaborada encenação de imagens.
A introdução desta perspetiva
performativa, resulta num processo
de matização recorrente da divisão
entre o que é documentário e o que
é ficção e sucede habitualmente
para enfatizar propostas de reflexão
sobre as vivências sociais e
políticas no contexto urbano de
Luanda.
A sua obra é representada pela
galeria THIS IS NOT A WHITE
CUBE, com quem tem exposto
regularmente em Angola e
internacionalmente.

Em 2019 integrou exposição
coletiva “Intersections – Within The
Global South” na Galeria Banco
Económico e apresentou exposição
individual na galeria THIS IS NOT A
WHITE CUBE, em Luanda e
participou num dos mais
importantes eventos de fotografia
da contemporaneidade, os
“Rencontres de Bamako”, no Mali.
No ano seguinte a obra
"Coronavírus" de Luís Damião, foi
distinguida com o prémio especial
de fotografia e o prémio Alliance
Française - Ensa Arte 2020, em
Luanda, tendo-lhe sido atribuído um
montante monetário e numa
residência artística em França,
financiada pela Embaixada de
França, que realizou em 2021.
Também em 2021, realizou
residência artística em Portugal
através da Galeria THIS IS NOT A
WHITE CUBE, em Lisboa, e d’ O
INSTITUTO, no Porto.
Em novembro desse mesmo ano, a
sua obra foi apresentada com
especial destaque na AKAA – Art &
Design fair, em Paris e no âmbito da
realização da feira de arte foi
lançado o livro “À rebrousse-temps”,
com um ensaio sobre a sua
produção artística, produzido pelo
curador Dénètem Touam.



MANUELA PIMENTEL
(n.1979, Porto, Portugal)

Manuela Pimentel nasceu no Porto |
Portugal em 1979. Licenciada em
Artes Plásticas pela Escola Superior
Artística do Porto [2003]. O seu
trabalho desenvolve-se em
diferentes áreas e práticas artísticas
como a pintura, o desenho, a
cenografia e o vídeo. Foi distinguida
com o prémio ESAP do Curso
Superior de Artes Plásticas [2004].
Foi distinguida com o 1o prémio de
Pintura Cervantes, Corpo em
expressão [2007]. O seu trabalho
está representado em distintas
coleções públicas e privadas.
Tem desenvolvido diversos projetos
em parceria com outros artistas,
destacando as intervenções em
Cenografia para Teatro e Cinema.
Em 2013 fundou o projeto CAIXA
arte contemporânea com o Artista

Plástico JAS, onde desenvolvem
projetos coletivos e individuais.
Representou Portugal com a
Instalação “Iberian Suit: Installation
– A Journey of Imagination” no
Kennedy Center (Washington D.C.,
USA) [2015] e na Biennale
Internazionale d’Arte, Sant ‘Antioco
(Sardenha, Itália) [2015]; foi
convidada pelo Museu Afro Brasil
em São Paulo para integrar na
exposição “Barroco Ardente e
Sincrético” com curadoria de
Emanoel Araújo [2018].
Das exposições internacionais em
que participou destaca-se, Brasil
[São Paulo / Rio de Janeiro],
Estados Unidos [Washington D.C.,
Itália [Roma / Sardenha];
Moçambique [Maputo]; Espanha
[Madrid] entre outros. Expõe
individual e coletivamente desde
2001.



MARION BOHEM
(n. 1964, Alemanha)

 
Nascida em Duisburg, Alemanha,
Marion Bohem vive e trabalha na
Alemanha.
Depois de estudar Design de
Interiores, Marion Boehm trabalhou
como Arquiteta de Interiores na
Europa antes de se mudar para a
África do Sul em 2010.
Estando envolvida num projeto
comunitário privado em Kliptown, a
artista começou a sua carreira
artística em Joanesburgo, criando
colagens singulares.
Na sua obra, a artista aborda e
explora as ligações e relações entre
as culturas africanas e ocidentais,
ao longo da História e na

contemporaneidade. Os temas que
aborda prendem-se com
experiências pessoais que se
refletem nas suas diferentes séries,
que incidem em questões
socioeconómicas e culturais. O seu
trabalho é uma combinação
impressionante de rigor, visão
conceptual e beleza estética.
O trabalho artístico de Marion
Boehm é recolhido
internacionalmente, tendo vindo a
ser apresentado em exposições e
feiras de arte na África do Sul,
Alemanha, França, Reino Unido,
Lituânia, Marrocos, Portugal,
Luxemburgo, Suíça, EUA.





NELO TEIXEIRA
(n.1975, Angola)

Produz sobretudo pintura e
instalações baseadas na utilização
de tecido, papel, madeira e "found
objects", produto do desperdício da
sociedade contemporânea de
consumo.

A reutilização de materiais encerra
uma referência direta à cultura e
tradição de seu país, mas também
aos novos "ritmos" culturais e às
vozes sociais dissonantes. Em
cidades como Luanda, é frequente
esta incorporação de objetos
encontrados em lugares incertos. A

sucata, as praias, ou as ruas são
entendidos, neste contexto, como
ambientes e meios de pesquisa e
simultaneamente, como fonte de
matéria-prima, onde se alimenta e
desenvolve um conceito de
"moldura" (frame), que
"dessacraliza" o objeto de arte.

Usando a paisagem urbana como
pano de fundo, Nelo Teixeira
assume uma voz crítica que explora
o conceito de fronteiras (físicas e
psicológicas) entre a Chicala (gueto
urbano) e a cidade em construção,
questionando esse próprio
desenvolvimento



OSVALDO FERREIRA
(n. 1980, Angola)

explora temáticas relacionadas com o
quotidiano da sociedade angolana,
evidenciando uma continuidade /
descontinuidade intergeracional no que
diz respeito às vivências sociais. 
Constituída maioritariamente por
pintura, a sua obra integra
frequentemente elementos cromáticos
e materiais que remetem para a
tradição têxtil africana de cores
exuberantes. Deste modo, o artista
assinala a presença da herança
cultural e social do seu continente,
África - um continente que, através da
colonização e globalização,
testemunhou sucessivos processos de
apropriação e manipulação cultural,
gerando a miscigenação involuntária e
a imposição de um sistema que
conduziu à degeneração da sua
identidade.
Em 2019, Osvaldo foi um dos primeiros
artistas no território angolano a
completar o ensino superior em Artes
Visuais (Instituto Superior de Artes -
ISARTES). Desde 2020, é
representado pela galeria de arte THIS

IS NOT A WHITE CUBE, em Luanda,
Lisboa e internacionalmente. Como
resultado desta parceria, a sua
visibilidade tem vindo a crescer não só
em África, mas mundialmente.
Nomeadamente, Osvaldo Ferreira
recebeu recentemente uma das
distinções mais importantes no
contexto das artes em Angola: o
Grande Prémio de Pintura ENSA Art
2020.
Em 2021, Osvaldo foi convidado a
fazer parte da primeira residência
artística da Fundação de Arte NESR,
estando ainda a preparar-se para
outra, em Lisboa, em 2022. Participou
na edição de 2021 da Cape Town Art
Fair, que integrou novamente em 2022,
na secção SOLO - um segmento que
propõe explorar de que forma a
introspeção e a colaboração
resultantes da pandemia impactaram
as práticas artísticas. A sua obra está
representada em diversas coleções
internacionais, - nomeadamente nos
Estados Unidos da América, em Israel,
Itália, Roménia, Reino Unido, Espanha,
Portugal, entre outros - incluindo
importantes fundações.



PATRICK BONGOY
(n.1980, RDC)

explora os temas da migração,
deslocamento e do enorme custo
humano envolvido na luta pelos
recursos naturais.
Produz as suas obras a partir de
tiras de borracha recicladas,
evocando narrativas sombrias.
Embora residente na África do Sul,
o trabalho do artista remete
continuamente para a sua cidade
natal, Kinshasa,

RDC e para a exploração dos temas
abrangentes da alienação através
da perda da pátria, bem como a
migração e os efeitos resultantes
sobre a identidade. Em particular,
analisa os aspetos específicos da
desumanização que ocorrem
quando pessoas e comunidades
inteiras são atormentadas por
narrativas históricas tóxicas,
violações sociopolíticas e ambientes
físicos em rápida degradação.



PAULO CLIMACHAUSKA
(n. 1962, São Paulo, Brazil)

Formado em História e Arqueologia
pela Universidade de São Paulo
(USP), Paulo Climachauska teve a
sua primeira exposição em 1991, no
Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo.

“Apesar de ter me formado em
História pela USP, esta experiência
serviu-me para comprovar que o
meu pensamento não consegue
estabelecer-se dentro de
parâmetros académicos… Tenho
uma certa dislexia… que inclusive
me leva a resolver estas questões
não no campo da escrita, mas sim
na

materialização visual desta
inquietude”, afirma o artista (no livro
“Subtrações”, sobre sua obra).

Os trabalhos de Climachauska
fincam raízes no seu fascínio pelas
relações entre arte, economia e
sociedade. Nas suas pinturas mais
emblemáticas, a linha não é um
traço, mas uma sequência de
números que formam uma equação
matemática – a subtração. Muitas
vezes, o desenho salta da tela e
toma o espaço, como na Bienal de
São Paulo de 2004, em que
Climachauska recria, com
subtrações, a perspetiva dos pilotis
do prédio de Oscar Niemeyer.





PEDRO PIRES
(n. 1978, Angola/Portugal)

explora o conceito de identidade e
os estereótipos em relação direta
com a educação, a história e as
instituições.

Esse interesse particular advém da
sua experiência pessoal enquanto
cidadão angolano e português. O
artista explora a sua identidade e
posição política, social e económica
nesses dois países e continentes,
fazendo paralelos com outras
realidades.

Usa diferentes "media", técnicas e
objetos do quotidiano de diferentes

contextos que são fortemente
utilitários e produzidos em massa
para edificar vários significados
figurativos e conceptuais de
identidade em diferentes
sociedades.

Cria esculturas e instalações
utilizando material de
mass-production e trabalhos em
papel (esculturas em papel), onde
formas antropomórficas emergem
do material parcialmente destruído,
brincando com conceitos de
destruição e reconstrução.





PEDRO VALDEZ CARDOSO
(n. 1974, Portugal)

Pedro Valdez Cardoso nasceu em
Lisboa onde vive e trabalha. Em 2003,
o artista terminou o curso Avançado de
Artes Visuais, pela Escola de Artes
Visuais Maumaus, em Lisboa. No ano
2002, realizou o Workshop
“Kulturtransfer” com Renée Green e
Diedrich Diederichsen, Goethe Institut/
Escola Maumaus e licenciou-se em
Realização Plástica do Espectáculo
pela Escola Superior de Teatro e
Cinema.

Destacam-se das exposições a solo, as
seguintes: 2015 ÁRTICO Carpe Diem
Arte e Pesquisa; INTERIORES Palácio
Monserrate, Sintra; Exposição VIAGEM
Casa da Cerca, Almada. 2014 OUTRA
COISA, Caroline Pagès Gallery, Lisboa,
PT; REINO, Convento de Cristo (in
collaboration with Projecto Travessa da
Ermida), Tomar, PT; NON DOMINIS
(Ciclo Santa Cruz), CAPC - Círculo de
Artes Plásticas de Coimbra – Café
Santa Cruz, Coimbra, PT; BARRO,
Padaria, Comporta, PT; MARLOW'S
JOURNEY, Solo Project at Art &
Antiques Fair, Cordoaria Nacional,
Lisbon, PT; THE DEVIL'S BREATH –
Part III (H is for Hunter), MACE - Museu
de Arte Contemporânea de Elvas,
Elvas, PT; THIS ORDER, Projeto
Travessa da Ermida at MAP, Museu de
Arte Popular, Lisboa, entre muitas
outras. Destacam-se das exposições
de grupo, as seguintes: Mostra 2015
Alvalade, Lisboa; 2014 CICLO
ESPELHO, Convento Santa

Clara-a-Velha/CAPC – Círculo de Artes
Plásticas de Coimbra, Coimbra, PT;
GLOCALIZAÇÃO OU COLAPSO?
OBRAS DA COLECÇÃO MG, Espaço
Adães Bermudes, Alvito, PT;
PROJECTO SOCIEDADE: UM
CADÁVER ESQUISITO PARA O
SÉCULO XXI, Sociedade Nacional de
Belas-Artes, Lisboa, PT; A
VANGUARDA ESTÁ EM TI, CAPC –
Círculo de Artes Plásticas de Coimbra,
Coimbra, PT; MOSTRA ’14, Central
Station, Lisboa, PT; COLONIA
APÓCRIFA, MUSAC – Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, ES;
CORRESPONDÈNCIES
Lisboa-Barcelona, Espai Mallorca.

A sua obra é representada em diversas
colecções, de entre as quais, se
destacam, Arquipélago – Centro de
Artes Contemporâneas; CAPC -
Círculo de Artes Plásticas de Coimbra,
Coimbra; Câmara Municipal de Óbidos,
Óbidos, Caixa Geral de Depósitos;
Centro Cultural Emmerico Nunes,
Sines; Coleção Marim.Gaspar, Alvito,
Fundação Carmona e Costa, Lisboa,
Museu da Carris, Lisboa, CML / Museu
da Cidade, Lisboa; Fundação D. Luís I,
Cascais; DA2 - DOMUS ARTIUM 2002,
Salamanca, ES; EMAC – Empresa de
Ambiente de Cascais, PT; IVAM –
Instituto Valenciano de Arte Moderna,
Valência, ES; Museu de Arte
Contemporânea do Funchal, Madeira,
PT; Museu Nacional de Soares dos
Reis, Porto, PT; Fundação PLMJ,
Lisboa, PT; MACUF - Museu de Arte
Contemporânea Union Fenosa, A
Coruña, ES, entre muitas outras.



FRUTOS E OSSOS
«A presente instalação consiste
numa constelação de vários grupos
de peças que representam formas
orgânicas, naturais e de criação
humana — frutos, legumes, vários
objetos de uso quotidiano como
garrafas, talheres e pratos, e
também ossos humanos e de
animais. A natureza familiar e
muitas vezes botânica dos objetos
que compõem a instalação insere-a
na tradição pictórica de cenas de
mercado e interiores de cozinha,
especialmente populares nos
Países Baixos durante o século
XVII. […]
Estas cenas, que geralmente
procuravam representar riqueza e
abundância ou os meses do ano e o
ciclo das estações (e da vida),
incorporam igualmente sugestões
eróticas, evocando a fertilidade e
certas partes do corpo humano. […]
A representação escultural dos
frutos feita por Valdez Cardoso não
possui a sensualidade voluptuosa
das representações do passado. De
facto, tanto o processo da
corrupção como o potencial

regenerativo que pairava por trás da
ameaça da putrefação
desapareceram por completo. […]
Sem que lhe falte a meditação
melancólica sobre a finitude
humana, a extinção e as ruínas, a
instalação Frutos e Ossos será
talvez uma forma indireta de refletir
sobre a possibilidade de imaginar
de novo e de atualizar a esperança
e a capacidade de agir no nosso
próprio tempo.
Logo, pareceria um convite a
repensar e alterar ativamente as
nossas opções globais enquanto
coletivo humano. Em vez de
cultivarmos uma ética de
desprendimento, como
habitualmente defende a antiga
disciplina ascética do memento
mori, somos antes de mais nada
encorajados a renovar o nosso
olhar e a respirar outra vez a vida,
revigorando a vibrante policromia da
sensualidade, convivência e
voluptuosidade nas nossas
existências interligadas. Estamos
certamente a lidar aqui com uma
espécie de memento vivere.»

Katherine Sirois



RAQUEL BELLI
(n. 1982, Portugal)

Mãe, fotógrafa e artista visual,
portuguesa de raiz italiana, que nos
últimos oito anos reside e trabalha entre
Portugal e Timor Leste.

Formou-se em Artes Plásticas, na ESAD
das Caldas da Rainha, em 2006. Em
2008 conclui o Curso Técnico de
Fotografia da ETIC, onde desenvolveu e
aprofundou a fotografia de cena.
Colaborou e participou em várias
exposições coletivas e individuais no
decorrer dos seus estudos. Depois de
estagiar e trabalhar durante alguns anos
com a revista Volta Ao Mundo, a
fotografia documental e de viagens
ganha importância no seu percurso.

Em Timor colaborou na criação da WAP
(Women Art Power), que teve como

objetivo, através do apoio à criação e
divulgação de arte feita por mulheres, a
capacitação feminina numa sociedade
que em grande parte ainda as vê como
um ser pouco capaz e de subserviência.
Ainda em Timor, publicou um livro de
fotografias sobre o peculiar Natal do
país, em colaboração com José
Ramos-Horta e Xanana Gusmão (“Aqui
Onde O Sol, Logo Em Nascendo, Vê
Primeiro”, 2014).

Para além do seu trabalho documental
para revistas e jornais, a plasticidade de
que tira partido nas suas imagens levam
o seu trabalho a ser exposto em galerias
e espaços culturais. Aplica técnicas e
padrões usados em cestaria e
tecelagem, conforme os sítios onde
passa, tirando proveito da aparente
aleatoriedade dos objetos/sujeitos
retratados e estética criada. 



REMOFILOE MAYISELA
(n. 1994, África do Sul)

Remofiloe Mayisela vive e trabalha
em Joanesburgo, África do Sul.
Remofiloe é estudante do Through
The Lens Collective e licenciada em
fotografia. O trabalho de Mayisela
explora aspectos da vida das jovens
mulheres, através de evocações
das suas próprias experiências de

disfunções na sua comunidade e
família. Utiliza a sua fotografia para
abrir as conversas e questionar os
tabus sociais na sua exploração
subtil. Há uma distinção entre a sua
obra e a sua própria vida nas
imagens, que se lêem como um
diário de imagens de autor feitas em
privado.



RENÉ TAVARES
(n. 1983, São Tomé e Príncipe)

René Tavares traduz em pintura e
desenho, através de traços, linhas e
manchas, uma síntese pessoal da
sua própria identidade, sempre em
processo (“inacabado”),
posicionando-se em constante
movimento entre referências
passadas e presentes. 
Interessa-lhe aprofundar a
permeabilidade das fronteiras entre
histórias, linguagens e técnicas e
partilhar esse percurso exploratório.
É um artista que reflete nos seus
trabalhos a sua própria experiência
de deslocação ou deslocalização
contemporânea entre as diversas
zonas de contacto pós-colonial. 
Em muitos dos seus trabalhos está
presente o que o artista apelida de
"l’imagerie comun", a simples
representação de um objeto ou
forma vulgar que se insere num
espaço pictórico de pura abstração
e que permite o tratamento das
linhas com técnica de desenho e
com técnica de pintura, onde várias
referências aparecem matizadas,
expressas de forma ambígua, como
que numa transposição do próprio
funcionamento da memória. 
Recentemente os seus trabalhos
têm assumido uma componente
político-cultural, através da qual o
artista chama a atenção para a
realidade quotidiana, transferindo
referências da memória, da
identidade e do património para o
contexto contemporâneo.

Imparcialmente, René Tavares
intervém no desenvolvimento
sociopolítico, não por via de uma
vontade de assumir discurso
político, mas porque a política se
inscreve necessariamente no
regime da realidade quotidiana.
Formado na Escola de Belas Artes
de Dakar, no Senegal, ganhou em
2008/09 uma bolsa para estudar na
École de Beaux Arts de Rennes
(França) onde desenvolveu um
programa intenso de pesquisa.
Integrou paralelamente o curso de
fotografia do projeto ARC/Rennes e
frequentou em 2011 o Mestrado em
Ciências de Arte e do Património na
Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa. 
A sua obra tem sido exibida
internacionalmente, em vários
países, de entre os quais se
destaca São Tomé, Portugal,
França, Bélgica, Alemanha, Angola,
África do Sul, Estados Unidos da
América e China. 
Em 2008 participou na exposição
coletiva “Africa Now”, em
Washington, organizada pelo Banco
Mundial, e em 2015 integrou a
exposição internacional “Lumières
d’Afrique”, no Palais Chaillot, em
Paris - França. 
Mais recentemente foi nomeado
para o “AFRICA’S MOST
INFLUENTIAL NEW ARTISTIC
TALENT | FNB, Joburg Art Fair
2018. 
Atualmente vive e trabalha entre
São Tomé e Lisboa e a sua obra é
representada pela galeria THIS IS
NOT A WHITE CUBE.

 







SAÏDOU DICKO (n. 1979, Burkina Faso)

Dicko é um artista autodidata
(fotógrafo, videógrafo e pintor).
Aos cinco anos de idade, Dicko, um
pastor Fulani, aprende a desenhar
coletando sombras de suas ovelhas
nos solos de Sahel. Naturalmente, a
sombra está presente em todo o
seu trabalho.
Em 2005 abraçou a fotografia. Seis
meses após sua estreia fotográfica,
ele apresenta sua primeira
exposição na Bienal de Dakar de

2006, onde ganhou um prémio, o
primeiro de uma longa série.
Através de pintura, fotografia, vídeo
ou instalações, Dicko transforma a
representação de formas que dão
vida a fenómenos visuais, a eventos
físicos e psicológicos de luz, unindo
os dois valores extremos que estão
no centro do contraste preto e
branco. Ele sente prazer em reunir
os opostos para nos falar sobre
igualdade, união, amor materno,
liberdade, humanidade

.



SIDONIE HADOUX
(n. ?)
Sidonie é uma fotógrafa e cineasta
residente em Lille, França. Depois
de estudar jornalismo, estudou
fotografia no Market Photo
Workshop em Joanesburgo, África
do Sul em 2016, e está actualmente
inscrita num curso de mentoria
online com o Through The Lens
Collective, também em
Joanesburgo. O seu trabalho actual
explora a noção de paisagem nas

zonas pós-industriais do norte da
França, através da lente de um
novo imaginário visual ecofeminista.
Sidonie produz fotografias em
resposta ao conceito de olhar
feminino, questionando as
consequências do patriarcado
capitalista nas nossos territórios e
corpos. O feminismo, as crises e as
alterações climáticas são os
conceitos que impulsionam o seu
trabalho.



SOFIA YALA
(n. 1994, Lisboa, Portugal)

é uma fotógrafa/artista visual, que
reside no Reino Unido. Porém o seu
trabalho está organicamente ligado
a Angola e às diásporas. O seu
percurso académico começou em
Estudos Africanos (Faculdade de
Letras), Antropologia Visual (FCSH)
e recentemente concluiu um
mestrado em Filme e Fotografia na
Universidade de Derby (UK). O seu
trabalho é maioritariamente
fotográfico, contudo a artista aprecia
a possibilidade de explorar e usar
formatos e texturas de maneira a
expor as suas narrativas. Sofia Yala
tem um especial interesse por

histórias e formas contemporâneas
de re(criar) o arquivo – tal como
uma cápsula do tempo, a artista
pretende desafiar e interligar o
passado ao presente de forma a
fortalecer o futuro. Sofia é uma das
artistas a apresentar o portfólio na
recente publicação da FOAM
Magazine #59 Histories – The
Archival Issue 2021. O seu trabalho
e processo criativo teve em
destaque na galeria New Art
Exchange onde concluiu a sua mais
recente residência, e na mesma
conjuntura a artista expôs o seu
trabalho final de mestrado em Derby
em que foi galardoada com os
prémios de “Exhibition Award” e
“QUAD/FORMAT fellowship award”.

THE BODY AS AN ARCHIVE



TYPE HERE TO SEARCH



STEPHANÉ E. CONRADIE
(n. 1990, Namíbia)

Vive na África do Sul, é professora
de gravura na Stellenbosch
University. Com uma extensa
formação em gravura, a artista é
conhecida pelas suas instalações.
Atualmente também é doutoranda
em Artes Visuais na Universidade
de Stellenbosch, onde concluiu seu
Mestrado em Artes Visuais
(Educação Artística) e o seu
bacharelado em Artes Visuais
(Belas Artes).
A sua pesquisa foca-se no fascínio
pela forma como as pessoas
categorizam e organizam os objetos
nas suas casas, especialmente os
membros da sua própria família na
Namíbia e na África do Sul.
Conradie cria esculturas
ornamentadas de objetos
emaranhados, inspirados na
decoração encontrada em casas de
classes populares na África do Sul.

Embora aparentemente usados
  apenas para fins estéticos ou vistos
como lugar comum, Conradie
sugere que eles podem fornecer
uma lente importante para examinar
a colocação de valor e a construção
de significado. O seu trabalho
explora as histórias de colonialismo
e crioulização engastados na
cultura material doméstica,
questionando a identidade
codificada no domínio privado.
Esses objetos fornecem-lhe uma
linguagem para investigar as
formações de identidade crioulas
que estão ligadas às histórias do
colonialismo, escravidão,
segregação e do Apartheid da
África do Sul. A crioulização
direciona a nossa atenção para os
fenómenos culturais e a cultura
material que resultam do
deslocamento e do intercâmbio
dinâmico contínuo de símbolos e
práticas, eventualmente levando a
novas formas com vários graus de
estabilidade.





SUSANA CEREJA
(n. 1992, Lisboa, Portugal)

O percurso de Susana Cereja
começa pela arquitetura, apesar de
desenhar e pintar desde que se
lembra de existir.

De 2011 a 2016, estuda Arquitetura
e, em simultâneo, Ilustração e
Desenho na Faculdade de Belas
Artes, começando a trabalhar como
arquiteta no Atelier da artista Joana
Vasconcelos. Estudou ainda
gravura em Barcelona, Tapeçaria de
Arraiolos em Lisboa e na vila de
Arraiolos e Desenho na Ar.co –
Centro de Arte e Comunicação
Visual.

O seu projeto artístico torna-se
público em 2017, quando o começa
a divulgar nas redes sociais e
website, divulgando-o através de
três técnicas principais: gravura,
tapeçaria em Arraiolos e
gesso/cerâmica.

São várias as suas referências
artísticas: no desenho, Pablo
Picasso e Paula Rego; no uso da
cor, Henry Matisse e David
Hockney; na gravura, Nancy Spero;
na tapeçaria, Anni Albers.

Destaque para a exposição coletiva
na Delphian Gallery, em Londres,
assim como a exposição individual
“Cherriful”, no Algarve, ambas em
2018 e a sua mais recente
exposição individual em Lisboa, na
Galeria For.Ever, exposição
“Unfolding – A Creative Process
Trail”, inaugurada a Novembro de
2020, agora apresentada na Galeria
Gamarama, em Faro – isto para
além de integrar a rede Portugal
Manual, que a faz estar envolvida
em projetos diversos como por
exemplo a sua presença na London
Craft Week.

Por isso, a artista gosta de falar das
emoções e angústias mais
profundas do ser humano. O tema
“Mulher” também está muito
presente na sua obra, mais uma vez
através da emoção e do quebrar de
paradigmas.

A artista está no auge da sua
exploração de matéria e de ideias,
não só pela concretização de uma
nova coleção de tapeçarias, como
na junção das três técnicas que
mais a fascinam e as quais
aprofunda diariamente: a gravura, a
tapeçaria e o gesso.



“A sociedade não sabe lidar e
trabalhar as suas emoções.”
Provavelmente por ter vindo da área
de arquitetura, Susana Cereja é
apaixonada pela beleza dos
materiais e por retirá-los, por vezes,
do contexto e reinterpretá-los,
inová-los, colocando-os num
patamar contemporâneo.

Gosta de ter toda a sua alma nas
suas obras e marcar a diferença

pela mensagem que transmite e
técnicas que inova constantemente,
seja pela sua mistura, contexto ou
uso – algo que acontece
principalmente na técnica da
tapeçaria em Arraiolos.

O seu trabalho é “emoção”. Susana
Cereja trata e estuda este tema
porque afirma que “somos
educados em tantas disciplinas,
exceto emocionalmente



VANESSA BARRAGÃO
(n. 1993, Albufeira, Portugal)

A partir de desperdícios têxteis e de
técnicas ancestrais, Vanessa Barragão
cria tapeçarias que retratam o fundo do
oceano e o próprio planeta.

Vanessa tem 27 anos, nasceu em
Albufeira e sempre teve queda para as
artes, uma herança que recebeu do
avô e do pai, ambos escultores. Ainda
não tinha idade para usar agulhas
quando as avós costureiras lhe
ensinaram crochet e, com ele,
começou a fazer roupas para as
bonecas. Mudou-se para Lisboa para
estudar design de moda, motivada pela
ideia de ter uma marca, mas durante o
mestrado percebeu que se identificava

com algo mais artístico, que lhe saísse
inteiramente das mãos e só
dependesse de si própria.

Ao experimentar a fiação artesanal da
lã, descobriu a sua vocação: a
tapeçaria. Estagiou e trabalhou na
Fábrica de Tapetes Beiriz, na Póvoa de
Varzim, e, já no Porto, começou a
desenvolver as suas próprias criações,
que vão de tapetes para o chão a telas
para as paredes.

Esmirna é a técnica que mais utiliza e
também “a mais trabalhosa”. As peças
em crochet, que depois aplica na tela
de juta para dar relevo e mais textura
ao resultado final, são feitas ponto por
ponto pelas avós que, com mais de 70
anos, tomam conta do recado.



VIVIEN KOHLER
(n. 1976, Cape Town, África do Sul)

É um artista experimental sediado
em Joanesburgo, África do Sul. O
conceito de liminalidade, a cidade
liminar e os indivíduos que dela
fazem parte são o cerne do trabalho
de Kohler, que explora o tema da
marginalização e da migração local
na paisagem urbana da África do
Sul pós-Apartheid.
Kohler constrói peças
bidimensionais e tridimensionais
com base na apropriação de
material descartado, pintura
figurativa e réplicas detalhadas de
material de embalagem (uma

metáfora visual em camadas que
significa transitoriedade, migração,
deslocação), para articular
circunstâncias sociais e económicas
desafiadoras que afetam as
periferias.
Fascinado pela capacidade do
homem de transcender a
"decadência conceitual", ele captura
a complexidade da disposição
humana. O seu trabalho procura
iluminar a dualidade das
experiências vividas, retratando, de
forma surrealizante, momentos
meditativos dos indivíduos,
envolvidos mentalmente, mas
fisicamente envoltos pelos detritos
da vida.



CONTEMPORARY
ART EDITIONS



CARPE DIEM ART AND
RESEARCH

Carpe Diem Arte e Pesquisa (CDAP) is
a contemporary art non-profit research
and studies agency founded in 2009.
CDAP is a plural and multidisciplinary
visual arts structure with the ambition to
create a network of exchange of
information between creators, critics,
students, producers and the public. The
Curatorial Program consists of
exhibitions as a result of residencies by
national and international artists
accompanied by conferences, talks,
workshops and guided tours.

From 2009 to 2017 the location of CDAP
was in the XVIII Palácio Pombal in
Lisbon, Portugal. Since then, the agency
has moved into a new challenge: to not
have a permanent exhibition space and
continue with developing programs that
relate to exhibiting contemporary art.
Heritage, education and sustainability
are a main focus. The current projects at
this moment are a yearly exhibition
project with Abreu Advogados in a
19-century building that used to be the
Port of Lisbon Archive, the continuation
of Arte Jovem, a national call for last
year students of all the art schools of
Portugal and the editions permanent
and temporary displays.

MULTIPLES- CARPE DIEM
EDITIONS

In this context, the Multiples project is
born – Carpe Diem Editions. Limited
editions are created by artists who have
collaborated with the agency. Meant to
be accessible, but maintaining high
standards of quality, the prints are made
to generate the interest of potential
emerging collectors of contemporary art.
The small format works are printed in
series of 30 and accompanied by the
authenticity certificate. In some cases,
they relate to the work developed at the
Palace Pombal, our previous permanent
location. Each work contributes strongly
to the continuation of the curatorial
program of CDAP and is the result of a
direct relationship between the artist and
the project. We consider this to be an
important sustainability point of this
project.

Today Carpe Diem have produced more
than 170 different editions by
maintaining the idea of producing a new
group of images after each new
exhibition. Some are already sold out.

Since 2013, C.D. have presented these
editions in different spaces both in
Portugal and abroad.

In short, this Collection of editions is
now a natural extension of the
contemporary art curatorial program and
is based on a strong new model of
cultural sustainability. Facilitating access
to contemporary art for the general
public by being available for purchase
with reasonable prices is a constant goal
while contributing to the continuity
of Carpe Diem Art and
Research program.



CURADORIA E DIREÇÃO ARTÍSTICA

GRAÇA RODRIGUES SÓNIA RIBEIRO LOURENÇO EGREJA

CURADORES CONVIDADOS

KATHERINE SIROIS DIOGO BENTO



PORTUGAL /

Address: Rua da Emenda, 72, Chiado, 1250-170 Lisbon, Portugal
Email: gallery@thisisnotawhitecube.com
Telephone: +351 967042186 . Sónia Ribeiro . Director
Telephone: +351 967260472 . Graça Rodrigues . Curator
 
OPENING HOURS
Tuesday - Saturday  2:30 pm - 7 pm

ANGOLA /

Address: Rua Francisco Pereira Africano, 10-R/C, Luanda, Angola
Email: gallery@thisisnotawhitecube.com
Telephone: +244 923 315 373 . Ngoi Salucombo . Director
Other: +351 967260472 / +351 967042186

WEB SITE /

WWW.THISISNOTAWHITECUBE.COM

Mecenas: Parceiro: Com o apoio de:

http://www.thisisnotawhitecube.com

