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Nasceu em Lisboa em 1981. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes da

Universidade de Lisboa. Expõe regularmente desde meados dos anos 00. Das suas exposições individuais,

destaca-se “Tempt Me” (Galeria Minimal, Porto, 2005).

Born in Lisbon in 1981. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Fine Arts Faculty of the University of Lisbon.

She has exhibited regularly since recently. Of note among her solo exhibitions is “Tempt Me” (Galeria Minimal, Oporto, 2005).
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-defesa” (Galeria Arte Periférica, Lisboa, 2001) e “Susana Gaudêncio” (Arte Contempo, Lisboa, 2004).

Born in Lisbon in 1977. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Lisbon. She has exhibited regularly since 2000. Of note among her solo exhibitions are: “Técnicas de

Auto-defesa” (Galeria Arte Periférica, Lisbon, 2001) and “Susana Gaudêncio” (Arte Contempo, Lisbon, 2004).
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Nasceu nas Caldas da Rainha em 1974. Vive e trabalha em Berlim. Estudou Artes Visuais na Faculdade de

Belas-Artes da Universidade do Porto. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições

individuais, destaca-se “Melancolia” (24b Arte Contemporânea, Oeiras, 2005).

Born in Caldas da Rainha in 1974. Lives and works in Berlin. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of

the University of Oporto. She has exhibited regularly since recently. Of note among her solo exhibitions is

“Melancolia” (24b Arte Contemporânea, Oeiras, 2005).
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regularmente desde meados dos anos 00. Das suas exposições individuais, destaca-se “Do Meu Quarto II” (Sala
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Born in Carnaxide in 1978. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Ar.Co School in Lisbon. She has

exhibited regularly since recently. Of note among her solo exhibitions is “Do Meu Quarto II” (Sala Poste-Ite, Artes

em Partes Building / Galeria Pedro Oliveira, Oporto, 2005).
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Universidade de Lisboa. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições individuais,

destaca-se “... Sem pavor” (Galeria Évora-Arte / Plasto, Évora, 2004).

Born inLeiria in 1978. Lives and works in Barcelona. He studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Lisbon. He has exhibited regularly since 2000. Of note among his solo exhibitions is “... Sem Pavor”

(Galeria Évora-Arte / Plasto, Évora, 2004).



University of Lisbon and at the Maumaus School, in Lisbon. She has exhibited regularly since recently. Of note among

her solo exhibitions is “Patrícia Sousa” (Arte Contempo, Lisbon, 2005).
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Nasceu em Lisboa em 1974. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Artes Visuais na Maumaus, em Lisboa. Expõe
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Movediças” (Módulo – Centro Difusor de Arte, Lisboa, 2005).

Born in Lisbon in 1974. Lives and works in Lisbon. He studied Visual Arts at the Maumaus School in Lisbon. He

has exhibited regularly since 2000. Of note among his solo exhibitions are: “Tem Cuidado” (Edíficio Interpress,

Lisbon, 2003), “I Didn’t Choose Never to Forget” (Bartolomeu 5, Lisbon, 2005) and “Areias Movediças” (Módulo

– Centro Difusor de Arte, Lisbon, 2005).

raquel gomes
Nasceu em Aveiro em 1978. Vive e trabalha em Aveiro. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes

da Universidade do Porto. Expõe regularmente desde meados dos anos 00. Das suas exposições individuais,

destaca-se “Áurea rotina” (Galeria Minimal, Porto, 2005).

Born in Aveiro in 1978. Lives and works in Aveiro. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Oporto. She has exhibited regularly since recently. Of note among her solo exhibitions is “Áurea

Rotina” (Galeria Minimal, Oporto, 2005).

raquel mendes
Nasceu em Setúbal em 1978. Vive e trabalha em Glasgow. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes

da Universidade de Lisboa e na Glasgow School of Art. Expõe regularmente desde meados dos anos 00. Das

suas exposições individuais, destaca-se “Camada Superficial e Dura” (Galeria Parthenon, Lisboa, 2004).

Born in Setúbal in 1978. Lives and works in Glasgow. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of

the University of Lisbon and at the Glasgow School of Art. She has exhibited regularly since recently. Of note

among her solo exhibitions is “Camada Superficial e Dura” (Galeria Parthenon, Lisbon, 2004).

rita sobral campos
Nasceu em Lisboa em 1982. Vive e trabalha em Nova Iorque. Estudou Artes Visuais no Ar.Co, em Lisboa, e na School

of Visual Arts, em Nova Iorque. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições individuais,

destacam-se “Rita Sobral Campos / Ricardo Valentim” (com Ricardo Valentim) (Sala do Veado, Museu Nacional de

História Natural, Lisboa, 2002), “Espaço, Estruturas e Outras Cores Mais” (Promontório Arquitectos, Lisboa, 2004)

e “Structural Schizophrenia ou Quando a Mentira se Tornou Verdade” (Culturgest / Porto, Porto, 2005).

Born in Lisbon in 1982. Lives and works in New York. She studied Visual Arts at the Ar.Co School in Lisbon and at

the School of Visual Arts, in New York. She has exhibited regularly since 2000. Of note among her solo exhibitions

are: “Rita Sobral Campos / Ricardo Valentim” (with Ricardo Valentim) (Sala do Veado, Museu Nacional de História

Natural, Lisbon, 2002), “Espaço, Estruturas e Outras Cores Mais” (Promontório Arquitectos, Lisbon, 2004) and

“Structural Schizophrenia ou Quando a Mentira se Tornou Verdade” (Culturgest / Porto, Oporto, 2005).

rodrigo oliveira
Nasceu em Lisboa em 1982. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-

-Artes da Universidade de Lisboa e na Maumaus, em Lisboa. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das

suas exposições individuais, destaca-se “À Primeira Vista” (Galeria Filomena Soares, Lisboa, 2003).

Born in Lisbon in 1982. Lives and works in Lisbon. He studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Lisbon and at the Maumaus School, in Lisbon. He has exhibited regularly since 2000. Of note among

his solo exhibitions is “À Primeira Vista” (Galeria Filomena Soares, Lisbon, 2003).



margarida paiva
Nasceu no Porto em 1975. Vive e trabalha em Oslo. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes da

Universidade do Porto e na Academia Nacional de Belas-Artes de Oslo. Expõe regularmente desde inícios

dos anos 00. Das suas exposições individuais, destaca-se “In.blue” (Blunk Gallery, Trondheim, 2003).

Born in Oporto in 1975. Lives and works in Oslo. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Oporto and at the Oslo National Academy of Fine Arts. She has exhibited regularly since 2000.

Of note among her solo exhibitions is “In.blue” (Blunk Gallery, Trondheim, 2003).

mariana ramos
Nasceu em Lisboa em 1978. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Escultura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade

de Lisboa e Artes Visuais na Maumaus, em Lisboa. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições

individuais, destaca-se “No meio do trabalho” (Hogeschool, Gent, 2003).

Born in Lisbon in 1978. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Lisbon and at the Maumaus School, in Lisbon. She has exhibited regularly since 2000. Of note among

her solo exhibitions is “No meio do trabalho” (Hogeschool, Gent, 2003).

marta sicurella
Nasceu em Parma, Itália, em 1978. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Fotografia no Ar.Co, em Lisboa. Expõe

regularmente desde meados dos anos 00. Das suas exposições individuais, destacam-se “Marta Sicurella” (24b

Arte Contemporânea, Oeiras, 2005) e “Marta Sicurella” (Lisboa 20 Arte Contemporânea, Lisboa, 2005).

Born in Parma, Italy, in 1978. Lives and works in Lisbon. She studied Photography at the Ar.Co School, in Lisbon.

She has exhibited regularly since recently. Of note among her solo exhibitions are: “Marta Sicurella” (24b Arte

Contemporânea, Oeiras, 2004) and “Marta Sicurella” (Lisboa 20 Arte Contemporânea, Lisbon, 2005).

nuno ramalho
Nasceu em Oliveira de Azeméis em 1975. Vive e trabalha no Porto. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes

da Universidade do Porto. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições individuais, destacam-

se “Nuno Ramalho” (Galeria Graça Brandão, Porto, 2003), “Nuno Ramalho” (no âmbito do programa Project Room) (CAV,

Coimbra, 2004) e “No Future” (c/ Renato Ferrão) (24b Arte Contemporânea, Oeiras, 2005).

Born in Oliveira de Azeméis in 1975. Lives and works in Oporto. He studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of

the University of Oporto. He has exhibited regularly since 2000. Of note among his solo exhibitions are: “Nuno Ramalho”

(Galeria Graça Brandão, Oporto, 2003), “Nuno Ramalho” (within the scope of the Project Room programme) (CAV, Coimbra,

2004) and “No Future” (with Renato Ferrão) (24b Arte Contemporânea, Oeiras, 2005).

nuno sousa vieira
Nasceu em Leiria em 1971. Vive e trabalha em Leiria. Estudou Artes Visuais na Escola Superior de Arte e

Design, nas Caldas da Rainha. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições

individuais, destacam-se “Without Exit” (Galeria Alvarez – Sala Um, Porto, 2003) e “Nuno Sousa Vieira”

(no âmbito do programa Project Room) (CAV, Coimbra, 2005).

Born in Leiria in 1971. Lives and works in Leiria. He studied Visual Arts at the Higher School of Art and Design in

Caldas da Rainha. He has exhibited regularly since 2000. Of note among his solo exhibitions are: “Without Exit”

(Galeria Alvarez – Sala Um, Oporto, 2003) and “Nuno Sousa Vieira” (within the scope of the Project Room programme)

(CAV, Coimbra, 2005).

patrícia sousa
Nasceu em Lisboa em 1981. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes

da Universidade de Lisboa e na Maumaus, em Lisboa. Expõe regularmente desde meados dos anos 00. Das suas

exposições individuais, destaca-se “Patrícia Sousa” (Arte Contempo, Lisboa, 2005).

Born in Lisbon in 1981. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the



Born in Lisbon in 1978. Lives and works in New York. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Lisbon, at the Ar.Co School, in Lisbon, and at the Hunter College, in New York. She has exhibited

regularly since 2000. Of note among her solo exhibitions are: “Inês Botelho / Mário Pires Cordeiro” (with Mário Pires

Cordeiro) (Sala do Veado, Museu Nacional de História Natural, Lisbon, 2003), “Inês Botelho” (Galeria ZDB, Lisbon,

2005) and “Inês Botelho” (Galeria Filomena Soares, Lisbon, 2005).

isabel simões
Nasceu em Lisboa em 1981. Vive e trabalha em Azeitão. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes

da Universidade de Lisboa. Expõe regularmente desde meados dos anos 00. Participou em diversas exposições

colectivas, das quais se destacam “Expanded Painting” (no âmbito da Bienal de Praga) (vários locais,

Praga, 2005) e “7 Artistas ao 10
o
 Mês” (Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2005).

Born in Lisbon in 1981. Lives and works in Azeitão. She studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of

the University of Lisbon. She has exhibited regularly since recently. She has participated in several group

exhibitions, among which one should hight: “Expanded Painting” (within the scope of the Prague Biennial)

(several sites, Prague, 2005) and “7 Artistas ao 10
o
 Mês” (Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, 2005).

joão belga
Nasceu em Luanda, Angola, em 1968. Vive e trabalha nas Caldas da Rainha. Estudou Artes Visuais na ESAD, nas Caldas da

Rainha. Expõe regularmente desde finais dos anos 90. Das suas exposições individuais, destacam-se “Global Discotech

Project” (Cal, Caldas da Rainha, 2000), “Funny Games” (Casa particular / GL Box, Porto, 2002) e “Galeria” (Galeria

Palmira Suso, Lisboa, 2004).

Born in Luanda in 1968. Lives and works in Caldas da Rainha. He studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Lisbon and in the Higher School of Art and Design, in Caldas da Rainha. He has exhibited regularly since

the end of the nineties. Of note among his solo exhibitions are: “Global Discotech Project” (Cal, Caldas da Rainha, 2000),

“Funny Games” (Private house / GL Box, Oporto, 2002) and “Galeria” (Galeria Palmira Suso, Lisbon, 2004).

joão marçal
Nasceu em Santarém em 1980. Vive e trabalha no Porto. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes

da Universidade do Porto. Expõe regularmente desde meados dos anos 00. Das suas exposições individuais,

destacam-se “All Korrect” (PêssegopráSemana, Porto, 2003), “Repetição e Diferença” (Salão Olímpico,

Porto, 2004) e “PS I love Hue” (24b Arte Contemporânea, Oeiras, 2005).

Born in Santarém in 1980. Lives and works in Oporto. He studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Oporto. He has exhibited regularly since recently. Of note among his solo exhibitons are: “All Korrect”

(PêssegopráSemana, Oporto, 2003), “Repetição e Diferença” (Salão Olímpico, Oporto, 2004) and “PS I Love Hue” (24b

Arte Contemporânea, Oeiras, 2005).

marco pires
Nasceu em Alcobaça em 1977. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes

da Universidade de Lisboa. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições individuais,

destacam-se “Cell data” (Galeria Art Fit, Lisboa, 2002), “Paisagem Branca” (Galeria Fuga Pela Escada,

Guimarães, 2004) e “Horizon” (Galeria Pedro Oliveira, Porto, 2005).

Born in Alcobaça in 1977. Lives and works in Lisbon. He studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of the

University of Lisbon. He has exhibited regularly since 2000. Of note among his solo exhibitions are: “Cell Data”

(Galeria Art Fit, Lisbon, 2002), “Paisagem Branca” (Galeria Fuga Pela Escada, Guimarães, 2004) and “Horizon”

(Galeria Pedro Oliveira, Oporto, 2005).
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Nasceu em Évora em 1978. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Artes Visuais na Faculdade de Belas-Artes da

Universidade de Lisboa e na Maumaus, em Lisboa. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas

exposições individuais, destaca-se “Uma Rede de Soluções” (Sala Pahldata, Lisboa, 2004).

Born in Évora in 1978. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Fine Arts Faculty of the

University of Lisbon and at the Maumaus School, in Lisbon. She has exhibited regularly since 2000. Of note

among her solo exhibitions one should highlight “Uma Rede de Soluções” (Sala Pahldata, Lisbon, 2004).
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Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições individuais, destaca-se “Company” (24b Arte
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Born in Göttingen in 1972. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Ar.Co School, in Lisbon. She has
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ESAD, nas Caldas da Rainha. Expõe regularmente desde meados dos anos 00. Participou em diversas exposições

colectivas, das quais se destaca “Anteciparte” (Estufa Fria, Lisboa, 2005).

Born in San Sebastian in 1977. Lives and works in Caldas da Rainha. He studied Visual Arts at the Higher School of
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individuais, destacam-se “Diamante” (no âmbito do projecto In.transit) (Edifício Artes em Partes, Porto,

2003), “To Drag” (Galeria Quadrado Azul, Porto, 2005) e “Europa” (Arte Contempo, Lisboa, 2005).

Born in Sao Paulo in 1971. Lives and works in Oporto. He studied Visual Arts at the Faculty of Fine Arts of

the University of Oporto. He has exhibited regularly since 2000. Of note among his solo exhibitions are:

“Diamante” (within the scope of the In.transit project) (Edifício Artes em Partes, Oporto, 2003), “To Drag”
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Born in Guimarães in 1974. Lives and works in Oporto. He studied Photography at the Oporto Polytechnic

Institute and at Goldsmith’s College, in London. He has exhibited regularly since recently. Of note among his

solo exhibitions is “Venice” (24b Arte Contemporânea, Oeiras, Portugal 2005).

cecília costa
Nasceu nas Caldas da Rainha em 1971. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Artes Visuais na Escola Superior de Arte

e Design, nas Caldas da Rainha. Expõe regularmente desde inícios dos anos 00. Das suas exposições individuais,

destacam-se “Cecília Costa” (Arte Contempo, Lisboa, 2004) e “Cecília Costa” (Galeria Baginski, Lisboa, 2005).

Born in Caldas da Rainha in 1971. Lives and works in Lisbon. She studied Visual Arts at the Higher School of Art and

Design in Caldas da Rainha. She has exhibited regularly since 2000. Of note among her solo exhibitions are: “Cecília

Costa” (Arte Contempo, Lisbon, 2004) and “Cecília Costa” (Galeria Baginski, Lisbon, 2005).



mariana ramos / tiago madeira

Usted esta aqui Usted esta aqui Usted esta aqui Usted esta aqui Usted esta aqui, 2003

Provas cor digitais Digital colour prints

(7) 30 x 45 cm

marta sicurella

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2003

Prova cor cromogénea Chromogenic colour print

120 x 140 cm

nuno ramalho

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2003

Vídeo, cor, s/ som, 14’ 20’’

Video, colour, silent, 14’ 20’’

nuno sousa vieira

Projecções #9 #10 #11 #12 Projecções #9 #10 #11 #12 Projecções #9 #10 #11 #12 Projecções #9 #10 #11 #12 Projecções #9 #10 #11 #12, 2003

Espelho e tinta acrílica s/ vidro

s/ aço inox Mirror and acrylic paint on

glass on stainless steel

(4) 50 x 50 cm

patrícia sousa

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2004

Acrílico s/ tela Acrylic on canvas

120 x 170 cm

pedro valdez cardoso

S/ título (El Mundo) S/ título (El Mundo) S/ título (El Mundo) S/ título (El Mundo) S/ título (El Mundo), 2005

Mapa mundo, linha e drécalon

World map, line and drécalon

5 x 40 x 110 cm

raquel gomes

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2002

Ferro Iron

Dimensões variáveis Dimensions variable

raquel mendes

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2004

Madeira e prova cor Lambda

Lambda colour print and Wood

117 x 169 cm

rita sobral campos

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2004

Acrílico, madeira Acrylic, wood

25 x 100 x 100 cm

rodrigo oliveira

Mau Tempo no Canal Mau Tempo no Canal Mau Tempo no Canal Mau Tempo no Canal Mau Tempo no Canal, 2004

Plinto, TV; Vídeo, p/b, som, 60’

Plinth, TV; Video, b/w, sound, 60’

Dimensões variáveis Dimensions variable

susana barros

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2002

Acrílico s/ tela Acrylic on canvas

73 x 92 cm

susana gaudêncio

S/ título (da série S/ título (da série S/ título (da série S/ título (da série S/ título (da série from the series from the series from the series from the series from the series

Arquivo #1) Arquivo #1) Arquivo #1) Arquivo #1) Arquivo #1), 2004

Pó de grafite s/ papel Graphite powder on paper

56 x 76 cm

tânia bandeira duarte

False Drawing of a Landscape #13 False Drawing of a Landscape #13 False Drawing of a Landscape #13 False Drawing of a Landscape #13 False Drawing of a Landscape #13, 2004

Gravura a água-forte Nitric acid etching

82 x 122,5 cm

teresa henriques

Rebatimento Rebatimento Rebatimento Rebatimento Rebatimento, 2005

Aço Steel

3 x 0,5 x 111 cm



lista de obras list of works

adriana molder

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título

(da série from the series Reis Reis Reis Reis Reis), 2003

Tinta-da-china s/ papel esquisso

Indian ink on tracing paper

200 x 150 cm

ana bezelga

In Spaces Between In Spaces Between In Spaces Between In Spaces Between In Spaces Between, 2005

Vídeo, cor, som, 5’ 20’’

Video, colour, sound, 5’ 20’’

ana cardoso

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título

Óleo s/ tela Oil on canvas

115 x 225 cm

carlos lobo

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2004

Prova cor Lambda Lambda colour print

100 x 100 cm

cecília costa

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título

(da série from the series Pli Pli Pli Pli Pli), 2005

Prova cor Lambda Lambda colour print

60 x 90 cm

célia domingues

Ama de Casa Ama de Casa Ama de Casa Ama de Casa Ama de Casa, 2004

Arame, caramelos e cordel

String, toffees and wire

200 x 200 cm

daniela krtsch

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2005

Óleo s/ tela Oil on canvas

40 x 60 cm

david etxeberria

Pelotari Pelotari Pelotari Pelotari Pelotari, 2004

Vídeo, cor, som, 2’ 20’’

Video, colour, sound, 2’ 20’’

eduardo matos

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2003

Fita cola de papel e tinta acrílica

s/ cartolina Adhesive tape and acrylic on cardboard

70 x 100 cm

frederico fazenda

Gravitação Gravitação Gravitação Gravitação Gravitação, 2004

Vídeo, cor, som, 5' 01" Video, colour, sound, 5’ 01’’

inês botelho

S/ título S/ título S/ título S/ título S/ título, 2004

Acrílico s/ tela

Acrylic on canvas

132 x 142 cm

isabel simões

Visibilidade Visibilidade Visibilidade Visibilidade Visibilidade, 2005

Acrílico, lápis de cera e óleo s/ tela

Acrylic, crayon and oil on canvas

120 x 162 cm

joão belga

Thrasher Thrasher Thrasher Thrasher Thrasher, 2004

Acrylic and spray on canvas

150 x 120 cm

joão marçal

S/ título (Why I Love Life #1) S/ título (Why I Love Life #1) S/ título (Why I Love Life #1) S/ título (Why I Love Life #1) S/ título (Why I Love Life #1), 2005

Acrílico s/ tela

Acrylic on canvas

135 x 190 cm

marco pires

S/ título (Lustro) S/ título (Lustro) S/ título (Lustro) S/ título (Lustro) S/ título (Lustro), 2004

Esmalte sob chapa de vidro Enamel under glass plate

100 x 100 cm

margarida paiva

House of Stairs House of Stairs House of Stairs House of Stairs House of Stairs, 2004

Vídeo, cor, som, 2’35’’ Video, colour, sound, 2’35’’



Countless figures move through other works, carrying with them equivalent

stories of imaginary lives. In S/ título (from the series Arquivo #1)

(2004), Susana Gaudêncio presents a fragment of a determined plot,

personified by a woman sitting on the settee of a sitting-room. In S/

título (2001), by Ana Cardoso, a man in profile stands out against the

greenish background, holding a cigarette in one hand and a rope in the

other, gestures that are insignificant but which denote a unique

personality. In S/ título (2002), by Susana Barros, a girl who is

restrained attempts to escape from her enclosure, insinuating an

unexpected capacity to overcome obstacles. In S/ título (2002), by

Raquel Gomes, there is the weaving of a female bust in iron, which

emanates an impression of fragility opposed to the qualities of the

material used, a skin thus transformed into a shell, able to stand up

to all blows. In S/ título (2003), by Nuno Ramalho, a group of people

seen from above tries out crowd surfing, something which is normal in

rock concerts, in which a member of the audience is held up by others

who pass him around in an unusual ritual of communion yet which is

common among communities who share the same ideals.

Political issues, such as those connected to the historical memory or to

urban planning, can be detected in the remaining works. With Ama de Casa

(2004), Célia Domingues refers to a habit of Portuguese people, that of

buying toffees in Spain, in order to recall the role played by the

feminine organisations that were born during the Salazar and Franco

regimes in the origin of an ideology relative to women’s behaviour, as the

rug made with these elements refers to the teachings present in magazines

aimed at this female public, such as the famous Modas e Bordados. S/

título (El Mundo) (2005), by Pedro Valdez Cardoso, carried out with a

Spanish-made paper of a map of the Earth, reproduces a life-jacket which

is useless given that it would come to pieces on contact with the water,

expressing a fatalistic understanding of the state of the world, intensified

by the memories of colonialism rooted in the discoveries of the fifteen-

hundreds. In Usted esta aqui (2003), Mariana Ramos and Tiago Madeira re-

construct seven metropolises, Berlin, Bogota, London, Madrid, New York,

Santiago del Chile and Sao Paulo, resorting to limited information about

each one of them and using daily household waste in order to make the

models, which were then photographed. S/ título (2004), by Patrícia

Sousa, reveals a long empty corridor, without any human shapes, signalling

the excess of functionality of corporative structures, in which

utilitarianism and economic rationality prevails.



clearly undergoing decomposition, a metaphor of the relationship between

them. Marta Sicurella, in S/ título (2003), brings together a group of men

around a table, looking introspective, each one of them staring at different

points in a sort of suspended moment, only disturbed by a discreet female

presence.

In other works there is an investigation into problems synthesising the

concerns of their authors. In S/ título (from the series Pli) (2005),

Cecília Costa analyses symmetry as an idea, here explored in a subverted

self-portrait resulting from the covering of her face, hidden behind

another face of herself. S/ título (2003), by Eduardo Matos, combines

spreads of colour with small pictorial notes that induce one into a

shapeless territory on a way to alienation. The successively exerted

methods of the representation of the real shape S/ título (2004), by Inês

Botelho, the content of which, for example a path, slowly arises, having

been abstracted from its matrix. In S/ título (2004), by Carlos Lobo,

there is the showing of a white door, captured beneath a cold light and

with an uninterested gaze, in a search for maximum neutrality. With False

Drawing of a Landscape #13 (2004), Tânia Bandeira Duarte invokes the

illusion underlying retinal reception, bringing together elements that

point out a landscape yet which come from a manipulation of the original,

which has meanwhile been doubled and repeated in accordance with an effect

of duplication.

The regimes of the ways of seeing are the backdrop for other works. In

Projecções #9 #10 #11 #12 (2003), Nuno Sousa Vieira alters the characteristics

of the space represented, his studio, as in mirroring all the entrances to

the outside, like windows, into which sunlight penetrates, he has made

them reflect the interiors, blanking out the frontier between the two

zones. Rebatimento (2005), by Teresa Henriques, is a profile of a city

mentally drawn up and transposed into steel, in a transformation of the

spatial coordinates reinforced by the fact that it hangs from the ceiling.

In S/ título (2004), Rita Sobral Campos juxtaposes strips of wood in

diagonals that draw out a triangular composition resting on the floor, in

turn unevenly wrapped in plaques of whitened acrylic, thus crossing

transparent and opaque parts that multiply one’s angles of viewing.

Visibilidade (2005), by Isabel Simões, results from the capturing of the

front aspect of two Lisbon hotels, one which is dilapidated and the other

luxurious and more recent, the mirrored façade of which, transformed into

a refracting mesh, shows the old one, in an optical game denounced by the

inverted word “Contemporary” written on a hoarding.



that examines the political context of the Basque Country in Spain by

dealing with a local game, “pelota”, alluding to this controversy through

the treatment of the acoustic and imagistic levels. In the third there is

the register of a place of experimentation, isolated from the outside,

and controlled in the manner of the test rooms located in science

laboratories, in this case dealing with anti-gravity, which points towards

a coded territory that is thus distant. The fourth consists of a narrative

in which the only character, lost in a house with unending stairways,

seeks an exit without success, always coming back to the same place, thus

reaching his limit both physically and psychologically and finally lending

up lying at the bottom of the stairs.

Between one area and another, what stands out are works full of chromatic

exuberance. Thrasher (2004), by João Belga, is inscribed within the

imaginary of alternative urban cultures, with a language close to that of

graffiti based on techniques such as spray, being made more complex due

to the motif dealt with, a masked face that evokes soldiers involved in

occult operations, but which refers to a sophisticated advertisement by

the Gucci brand, a domain highlighted by the embroidering in flame of the

word “thrasher” shown on the cap on his head. S/ título (Why I Love Life

#1) (2005), by João Marçal, constructed based on the commercial universe

of photography, in this situation the logo of Konica, explodes within a

profusion of colours, contrasting the transparency associated to the

photograph with a series of coloured geometrical patterns. In S/ título

(Lustro) (2004), by Marco Pires, the enamel applied on a glass plate

generates a four-sided grid inspired in bar graphs like those which

populate, for example, the medical world, stressing that certain mechanisms

of interpretation of the visible rely on abstraction.

Other works spill over with mystery, introducing reflexive knots within

the dynamic of the observer. Drawn out in lines and Indian-ink stains

applied in overlapping watery layers on the delicateness of tracing

paper, a face reigns in S/ título (from the series Reis) (2003), by

Adriana Molder, that of a King of Judah, the transfigured, almost non-

real features of which bear witness to the essence of death. The scenario

proposed by Daniela Krtsch in S/ título (2005), somewhere between the

garden and the forest, in which stand out two bodies lying on the ground,

that of a boy and a girl, cannot but cause a sensation of discomfort due

to the lack of knowledge as to their condition. S/ título (2004), by

Raquel Mendes, prolongs this feeling, given that an idyllic seaside

setting circumscribes a romantic scene, that of a picnic involving a

young couple in which the food has gone beyond its consume-by date and is



that presuppose a careful selection and assessment of the stocks in

question, for those which one opts, as well as a strict judgement about

their foreseeable future increase in value.

In a demonstration of how stimulating emerging practices are today,

thirty works by the same number of authors make up the edition of “Options

& Futures” in relation to 2005. Painting, drawing, sculpture, photography

and video are the means of expression that are present. The potential of

this exhibition emerges from the plurality defining these disciplinary

spectra and set of voices, given that any possible organising principle

would only reduce the discursive devices intrinsic to each intervention,

as well as those arising from their conjugation. The installation is

founded on the links established among them by the works themselves. In

certain situations one may glimpse at nuclei underlying conventional

genres; in others there is a revealing of affinities in formal and

conceptual terms; what is certain is that the association of such disparate

intentions casts an unforeseen light upon them, provoking new meanings

both for each one and for the sum of them as a whole.

On entering the gallery, the visitor comes across Mau Tempo no Canal

(2004), by Rodrigo Oliveira. At first sight he is gripped by strangeness,

because a television set and a plinth are lying on the floor. Arising from

a supposed breakdown provoked by an apparent dropping of the equipment,

the screen shows the well-known grey image that TV sets transmit when they

are out of tune, and a strong sound invades the atmosphere, that of rain,

often interrupted by that of thunder. The artist thus articulates the

sound and visual dimension, binding them. He also superimposes them with

a linguistic element, as he uses the dual reading that is suggested by the

title of the work, which both enunciates his own existence and quotes a

specific context, as it refers to a famous novel written by Vitorino

Nemésio, someone not only known for his writing but also his assiduous

presence on Portuguese TV in the past, someone who took up a great deal of

airtime in debating current issues.

At the other end of the gallery the spectator comes across four videos,

respectively In Spaces Between (2005) by Ana Bezelga, Pelotari (2004) by

David Etxeberria, Gravitação (2004) by Frederico Fazenda and House of

Stairs (2004) by Margarida Paiva. The first is based on the superimposing

of shots of fishermen, taken on the beach at Oerias, with manipulated

views of façades of Lisbon institutions, such as the Chiado Museum, in an

ironic approach to the parallels existing between two so different realms.

In the second there is the appropriation of fragments of a documentary



The PLMJ Foundation, set up by the partners in the PLMJ law firm – A.M.

Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice and Associates, proposes

to contribute towards the promoting of visual arts in Portugal. The PLMJ

Foundation has regular activity in the field of collections and has built

up, since the end of the nineties, a holding that illustrates contemporary

Portuguese creation in this area. Traditionally, company-based holdings

are conservative in nature, and grant particular attention to consecrated

artists. Going against this tendency, the action of the PLMJ Foundation

is marked out by its backing of new values. Thus in this collection there

is the co-existence of recognised names and others who are only starting

their careers, and consequently works of varied natures carried out on

different media and based on multiple procedural and aesthetic approaches.

With the aim of divulging its action, the PLMJ Foundation is promoting,

through its Chairman, Luís Sáragga Leal, exhibition and publishing

initiatives in partnership with other organisations in Portugal, such as

Kunsthalles or publishing houses. Following this line of intervention,

the PLMJ Foundation is now beginning a cycle of annual exhibitions

entitled “Options & Futures”, dedicated to the presentation of its recent

acquisitions in the field of emerging practices. This is a question of

showing, in an exhibition and its respective catalogue, the works

incorporated into its collection over the last few years and thus, on the

one hand, drawing out an overview of the trends revealed nowadays and, on

the other hand, permitting greater recognition for the artists who have

appeared and are yet to appear during this decade.

With “Options & Futures”, the PLMJ Foundation is in tune with the spirit

of the times, marked out by the increasing support given by companies to

new values, an attitude due to the current awareness that young artists

still encounter many obstacles in relation to their progressing and that

therefore they are not only the ones who need sponsorship but they are

also the ones who reap most benefit from it. However, the PLMJ Foundation

is different from other agents insofar as it does not develop competitions,

as expressed in awards or prizes in their infinite formulae, but invests

in the authors themselves. As the works exhibited belong to its holdings

and their inclusion has been based on a logic of prospecting, necessarily

involving a sense of risk, although anchored in secure knowledge of

current production. The designation of the project translates these aims,

in the sense that “Options & Futures” are current legal-financial instruments

miguel amado

Options & Futures #1_2005



Cardoso, um homem de perfil recorta o fundo esverdeado, segurando um

cigarro numa mão e uma corda na outra, gestos insignificantes mas denotativos

de uma personalidade singular. Em S/ título (2002), de Susana Barros, uma

rapariga contraída tenta escapar à clausura sobre si imposta, insinuando

uma capacidade de ultrapassar obstáculos insuspeita. Em S/ título (2002),

de Raquel Gomes, tece-se um busto feminino em ferro, que emana uma

impressão de fragilidade oposta às qualidades do material empregue, uma

pele assim transfigurada em carapaça, resistente a todos os embates. Em

S/ título (2003), de Nuno Ramalho, uma multidão vista de cima experimenta

o crowd surfing, normal em concertos de música rock, no qual um membro da

audiência é suportado por outros, que o passam entre si, num ritual de

comunhão invulgar mas comum em comunidades que partilham os mesmos ideais.

Questões políticas, como as ligadas à memória histórica ou ao planeamento

urbano, detectam-se nos restantes trabalhos. Com Ama de Casa (2004),

Célia Domingues reporta-se a um hábito dos portugueses, o de comprar

caramelos em Espanha, para lembrar o papel desempenhado pelas organizações

femininas nascidas com as ditaduras salazaristas e franquista na génese

de uma ideologia relativa ao comportamento da mulher, pois o tapete feito

com aqueles doces remete para os ensinamentos presentes em revistas

dirigidas a este público, como a famosa Modas e Bordados. S/ título (El

Mundo) (2005), de Pedro Valdez Cardoso, executado com o papel de um mapa

da Terra de fabrico espanhol, reproduz à escala verdadeira um colete de

salvamento, de uso impossível já que o contacto com a água o desfaria,

exprimindo um entendimento fatalista do estado do mundo, intensificado

pelas memórias do  colonialismo enraizado nas descobertas quinhentistas.

Em Usted esta aqui (2003), Mariana Ramos e Tiago Madeira reconstroem sete

metrópoles, Berlim, Bogotá, Londres, Madrid, Nova Iorque, Santiago do

Chile e São Paulo, recorrendo a informação limitada acerca de cada uma

delas e utilizando desperdícios do dia-a-dia para a execução das maquetas,

posteriormente fotografadas. S/ título (2004), de Patrícia Sousa, patenteia

um longo corredor vazio, desprovido de sinais humanos, que assinala o

excesso de funcionalidade das estruturas corporativas, nas quais prevalece

o utilitarismo e a racionalidade económica.



introspectivos, cada um deles fixando pontos divergentes numa espécie de

momento suspenso, somente perturbado por uma discreta presença feminina.

Noutros trabalhos investigam-se problemáticas que sintetizam as preocupações

dos seus autores. Em S/ título (da série Pli) (2005), Cecília Costa

analisa a simetria enquanto ideia, aqui explorada num auto-retrato

subvertido, fruto do encobrimento da sua face, escondida por trás de

outra de si mesmo. S/ título (2003), de Eduardo Matos, combina massas de

cor com pequenos apontamentos pictóricos que induzem um território disforme,

em vias da alienação. Os métodos de representação do real, paulatinamente

exercitados, plasmam S/ título (2004), de Inês Botelho, cujo conteúdo,

por exemplo um caminho, desponta lentamente, abstraído que foi da sua

matriz. Em S/ título (2004), de Carlos Lobo, evidencia-se uma porta

branca, captada sob uma luminosidade fria e com um olhar desinteressado,

em busca de uma neutralidade máxima. Com False Drawing of a Landscape #13

(2004), Tânia Bandeira Duarte invoca a ilusão subjacente à recepção

retiniana, agregando elementos que indiciam uma paisagem mas que decorrem

de uma manipulação do original, entretanto desdobrado e repetido de

acordo com um efeito de duplicação.

Os regimes dos modos de ver são o pano de fundo de outros trabalhos. Em

Projecções #9 #10 #11 #12 (2003), Nuno Sousa Vieira altera as características

do espaço representado, o seu ateliê, pois ao espelhar todas as aberturas

para o exterior, como janelas, pelas quais penetraria a claridade solar,

fez com que estas reflectissem os interiores, anulando a fronteira entre

ambas as zonas. Rebatimento (2005), de Teresa Henriques, é um perfil de

uma cidade mentalmente desenhado e transposto para aço, numa transformação

das coordenadas espaciais reforçada pelo facto de pender do tecto. Em S/

título (2004), Rita Sobral Campos justapõe ripas de madeira em diagonais

que delineiam uma composição triangular pousada no soalho, por sua vez

irregularmente envolvida por placas de acrílico branqueado, assim cruzando

partes translúcidas e opacas que multiplicam os ângulos de visão.

Visibilidade (2005), de Isabel Simões, resulta da apreensão da frente de

dois hotéis lisboetas, um degradado e outro luxuoso, mais recente, cuja

fachada revestida a espelho, convertida em malha refractora, revela o

antigo, num jogo óptico denunciado pela inversão da palavra “Contemporâneo”

escrita num placard.

Inúmeras figuras atravessam outros trabalhos, transportando consigo equivalentes

histórias de vida imaginárias. Em S/ título (da série Arquivo #1) (2004),

Susana Gaudêncio oferece um fragmento de um determinado enredo, personificado

por uma mulher sentada no sofá de uma sala. Em S/ título (2001), de Ana



do tratamento dos planos acústico e imagético. No terceiro, regista-se um

lugar de experimentação, isolado do exterior e controlado, similar às

salas de testes situadas em laboratórios científicos, neste caso de anti-

-gravidade, que aponta para um território codificado e, por isso, distante

do quotidiano. O quarto consiste numa narrativa na qual a única personagem,

perdida numa casa com escadarias intermináveis, procura a saída sem

nunca a descobrir, regressando sempre ao mesmo sítio, então atingindo

o limite tanto no aspecto físico como psicológico e, por fim, jazendo

ao fundo das escadas.

Entre uma área e outra, sobressaem trabalhos plenos de exuberância cromática.

Thrasher (2004), de João Belga, inscreve-se na constelação das culturas

urbanas alternativas, com uma linguagem próxima da do graffiti baseada em

técnicas como o spray, complexificando-se pelo motivo patenteado, uma

cara mascarada que evoca, por exemplo, militares em operações ocultas,

mas que reporta a um sofisticado anúncio da marca Gucci, campo salientado

pelo contorno em chamas da palavra “thrasher” que ostenta o boné posto na

cabeça. Construído a partir do universo comercial da fotografia, nesta

situação o logótipo da Konica, S/ título (Why I Love Life #1) (2005), de

João Marçal, explode numa profusão de cores, contrastando a transparência

associada ao dispositivo fotográfico com uma série de padrões geométricos

coloridos. Em S/ título (Lustro) (2004), de Marco Pires, o esmalte pintado

sob uma placa de vidro gera uma grelha quadricular inspirada em gráficos

de barras como os que povoam, por exemplo, o mundo médico ou a visualidade

computacional, assinalando que relevam da abstracção certos mecanismos de

interpretação do visível.

Outros trabalhos transbordam de mistério, introduzindo nós reflexivos na

dinâmica do observador. Gizado em linhas e manchas de tinta-da-china,

aplicadas em sucessivas camadas aguadas sobre a delicadeza do papel

esquisso, um rosto impera em S/ título (da série Reis) (2003), de Adriana

Molder, o de um Rei de Judá, cujos contornos transfigurados, quase

irrealizados, testemunham a essência da morte. O cenário proposto por

Daniela Krtsch em S/ título (2005), algures entre o jardim e a floresta,

do qual avultam dois corpos prostrados por terra, o de um rapaz e o de uma

rapariga, não deixa de causar uma sensação de desconforto, pelo

desconhecimento que paira acerca da sua condição. S/ título (2004), de

Raquel Mendes, prolonga este sentimento, dado que um ambiente idílico, a

beira-mar, circunscreve uma cena romântica, a de um pic-nic de um jovem

casal, na qual os alimentos ultrapassaram o prazo de validade, exibindo-se em

avançada decomposição, uma metáfora da relação entre aquele par. Marta

Sicurella, em S/ título (2003), reúne um grupo de homens à volta de uma mesa,



causa, pelos quais se opta, bem como um rigoroso juízo sobre a sua

previsível apreciação futura.

Demonstrando quão estimulante são, hoje, as práticas emergentes, trinta

obras expostas, do mesmo número de autores, compõem a edição de “Opções &

Futuros” respeitante a 2005. Pintura, desenho, escultura, fotografia e

vídeo são os meios de expressão presentes. É da pluralidade que define

estes espectro disciplinar e conjunto de vozes que emerge o potencial da

exposição, dado que qualquer eventual princípio organizador apenas reduziria

os dispositivos discursivos intrínsecos a cada intervenção, bem como os

decorrentes da sua conjugação. A montagem funda-se nas conexões estabelecidas

entre si pelos trabalhos. Em certas situações, vislumbram-se núcleos

subjacentes a géneros convencionais, noutras evidenciam-se afinidades em

termos formais ou conceptuais; seguro é que a associação de intenções tão

díspares lança sobre elas uma luz imprevista, provocando outros significados

tanto para cada uma como para o somatório de todas.

Ao entrar na galeria, o visitante depara-se com Mau Tempo no Canal (2004),

de Rodrigo Oliveira. Inicialmente, a estranheza assola-o, porque um televisor

e um plinto jazem sobre o soalho. Decorrente de uma suposta avaria

provocada pela aparente queda do equipamento, do ecrã emana a conhecida

imagem cinzenta que estes aparelhos emitem quando desregulados, acompanhado

por um forte som que invade a atmosfera, o de chuva, por vezes interrompido

pelo do de um trovão. O artista, assim, articula a dimensão sonora e

visual, enleando-as, sobrepondo-lhes ainda uma componente de cunho

linguístico, pois socorre-se da dupla leitura que o título do trabalho

suscita, que tanto enuncia a sua própria existência como cita um contexto

específico, já que alude a um célebre livro escrito por Vitorino Nemésio,

uma personalidade conhecida não só pela sua veia literária mas também pela

presença assídua na RTP de tempos idos, ocupando longamente o tempo de

antena no debate de temas correntes.

No outro extremo da galeria, o espectador confronta-se com quatro vídeos,

respectivamente In Spaces Between (2005), de Ana Bezelga, Pelotari (2004),

de David Etxeberria, Gravitação (2004), de Frederico Fazenda e House of

Stairs (2004), de Margarida Paiva. O primeiro radica na sobreposição de

enquadramentos de pescadores, recolhidos na praia de Oeiras, com perspectivas

manipuladas de fachadas de instituições museológicas de Lisboa, como o

Museu do Chiado, numa irónica abordagem aos paralelismos existentes entre

círculos tão diferentes. No segundo, apropriaram-se fragmentos de um

documentário que, abordando um jogo local, a “pelota”, examina o contexto

político do Pais Basco, em Espanha, aludindo-se a esta discussão através



A Fundação PLMJ, instituída pelos sócios da sociedade de advogados PLMJ –

A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados, propõe-

-se contribuir para a promoção das artes visuais em Portugal. Protagonizando

uma actividade regular na área do coleccionismo, a Fundação PLMJ desenvolveu,

desde finais dos anos noventa, um acervo ilustrativo da criação portuguesa

contemporânea neste domínio. Tradicionalmente, os espólios de vertente

empresarial possuem um traço conservador, privilegiando artistas consagrados.

Contrariando esta propensão, a actuação da Fundação PLMJ pauta-se igualmente

por uma aposta em novos valores. Daí que nesta colecção convivam nomes

reconhecidos com outros em início de percurso e, consequentemente, trabalhos

de natureza vária, realizados em diversos suportes e alicerçados em

múltiplas posturas processuais e estéticas.

Com o intuito de divulgar a sua acção, a Fundação PLMJ promove, pela mão

do seu Presidente do Conselho de Administração, Luís Sáragga Leal,

iniciativas expositivas e editoriais, em parceria com outras entidades do

país, como centros de exposições ou editoras. Na sequência desta linha de

intervenção, a Fundação PLMJ enceta agora um ciclo de exposições anuais,

intituladas “Opções & Futuros”, dedicadas à apresentação das suas aquisições

recentes no campo das práticas emergentes. Trata-se de mostrar, numa

exposição e respectivo catálogo, os projectos incorporados na sua colecção

nos últimos anos e, com isso, por um lado delinear uma panorâmica das

tendências manifestadas nos nossos dias e, por outro, possibilitar um

maior reconhecimento público dos artistas que apareceram e ainda surgirão

durante esta década.

Com “Opções & Futuros”, a Fundação PLMJ está em sintonia com o espírito do

tempo, marcado pelo crescente apoio de empresas aos novos valores, atitude

devida à tomada de consciência de que estes encontram ainda bastantes

obstáculos à sua progressão e que, portanto, são não só os que mais

precisam de patrocínio como também os que mais dele beneficiam. Porém, a

Fundação PLMJ distingue-se dos demais agentes, porquanto não lança

competições, patentes em prémios ou concursos nas suas infinitas fórmulas,

mas investe nos próprios autores, já que as obras expostas pertencem ao

seu acervo e a sua inclusão assentou numa lógica prospectiva, necessariamente

com sentido de risco, embora ancorada no conhecimento seguro da produção

existente. A designação deste projecto traduz estes propósitos, na medida

em que “Opções” e “Futuros” constituem instrumentos jurídico-financeiros

actuais que pressupõem uma criteriosa selecção e avaliação dos activos em

miguel amado
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