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TEXTO ESAD
O Instituto Politécnico de Leiria distingue-se pela sua aposta numa oferta formativa e educativa diferencia-

da e de excelência, atenta às transformações mais recentes das sociedades. Nos projectos desenvolvidos 

nas diversas unidades orgânicas, o IPL distingue-se pela sua qualidade e notoriedade crescentes. A Escola 

Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR) é uma destas unidades orgânicas, considerada 

actualmente uma das melhores escolas de Arte e Design a nível nacional e com crescente projecção inter-

nacional.

A Escola Superior de Artes e Design foi fundada em 1990, na antiga cidade termal das Caldas Rainha. A tra-

dição de artística nas Caldas foi um factor determinante na localização desta Escola do ensino superior pú-

blico: esta é, por excelência, uma cidade de artes, com vasto património artístico e cultural. No início década 

de 90, a escola iniciou as suas actividades académicas, com três cursos de bacharelato na área da cerâmica, 

das Artes Plásticas e do Design, que se foram progressivamente afirmando como cursos de referência no 

panorama do ensino artístico em Portugal. Actualmente, após duas décadas de funcionamento, a escola 

possui 7 licenciaturas, todas adaptadas ao Processo de Bolonha:  Artes Plásticas, Design de Ambientes, 

Design Industrial, Design de Cerâmica e Vidro, Design Gráfico e Multimédia, Teatro e Som e Imagem. Desde 

o ano de 2008 alguns destes cursos são leccionados em regime pós-laboral e foram criados os mestrados 

Artes Plásticas e Teatro. Em 2010 juntaram-se a este conjunto de formações, os mestrados em Design de 

Produto e Gestão Cultural. 

A ESAD.CR tem actualmente matriculados perto de 1300 alunos. O seu corpo docente é composto por cerca 

de 120 professores oriundos de vários pontos do país, vários dos quais são conhecidos agentes do meio 

artístico e do Design que colaboram com escola, muitos deles premiados e com trabalho apresentado nas 

instituições mais relevantes do tecido artístico-cultural nacional. A ESAD tem vindo a desenvolver ao longo 

dos anos uma actividade cultural de grande importância para o desenvolvimento da região, tendo um capital 

intelectual e criativo reconhecido. Este facto comprova-se com os mais de 250 prémios recebidos desde a 

sua fundação. Docentes e alunos da ESAD já foram distinguidos com prémios atribuídos pela Fundação de 

Serralves, pelo Festival Ars Electrónica de Linz na Austria, com os prémios de Pintura da Fundação Ariane 

de Rothschild e Fidelidade/Mundial, prémios Gulbenkian/União Latina de bolsas de residências artísticas na 

Alemanha, Prémios nos festivais de curtas metragens de Vila do Conde, do Festival Cinanima e do Festival 

Monstra, o prémio nacional Multimedia 2010, o prémio espanhol Cevisama de revestimentos cerâmicos, 
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prémios da Bienal Experimenta Design, só para enumerar alguns dos mais recentes e que se estendem por 

várias categorias. Os programas de mobilidade Erasmus da ESAD.CR trazem anualmente mais de 30 alunos 

europeus, oriundos de cerca de 15 países e enviam em reciprocidade outros 30 alunos da ESAD para vários 

desses países. Ao longo da sua existência tem mantido e intensificado uma ligação estreita com a comuni-

dade, com o tecido empresarial e com os meios culturais e artístico, o que fez germinar uma transformação 

na vida sócio-cultural do distrito de Leiria e da região Oeste, que tem hoje na Escola de Artes e Design um 

dos seus mais preciosos e singulares factores de competitividade e atractividade. 

O curso de Artes Plásticas tem sido um dos cursos estruturantes da dinâmica da escola com um corpo de 

professores e alunos profundamente empenhado na experimentação e no dialogo crítico com a contempo-

raneidade. Desenvolvendo um trabalho de projecto em atelier multidisciplinar onde são utilizados variados 

media (desde os mais clássicos como o desenho ou a pintura até ao vídeo e à instalação), é um curso 

sintonizado com os debates e manifestações mais transgressoras da arte contemporânea. Esta exposição 

que, numa coincidência feliz, se apresenta após duas décadas de experiência pedagógica e científica, é um 

testemunho vivo da diversidade de processos criativos e métodos de experimentação que fazem parte da 

formação criativa que o curso de Artes Plásticas tem vindo a desenvolver, com resultados que têm ao longo 

dos anos sido reconhecidos pelos agentes do meio artístico. As várias salas de projecto do curso de Artes 

Plásticas são lugares em permanente ebulição criativa, onde se manifesta o potencial enigmático e parado-

xal da arte contemporânea, questionando o modo como olhamos e pensamos os objectos e imagens criadas 

na nossa época. Os seus docentes e alunos têm o mérito desse trabalho admirável, que nesta exposição 

se dá a conhecer a um público mais alargado e que esperamos que seja o prenúncio de uma visibilidade e 

reconhecimento dos alunos que nela se apresentam e sinal do reconhecimento crescente da ESAD.CR.

A ESAD.CR, nos próximos anos, pretende continuar a destacar-se entre mais inovadoras e surpreendentes 

escolas artísticas do país, afirmando-se como um dos lugares no panorama nacional onde se questionam as 

perplexidades e paradoxos do presente e onde desenha a criatividade do futuro.

Susana Rodrigues
DIRECTORA DA ESAD:CR/IPL
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TEXTO PROFESSOR
Um grupo, unido por uma escola, pela idade, pelas inevitáveis relações estabelecidas entre eles e por todos 

os elos que obviamente existem. No entanto, o que de mais interessante emerge desta exposição colectiva 

não é nenhum traço de união que os identifique, mas, pelo contrário, todos os sinais que os diferenciam.

Como parte integrante do processo que é a escola, sentir que um grupo de alunos têm afinidades mas não 

se deixa abreviar numa massa homogénea é particularmente satisfatório, obriga a especular sobre o trajecto 

individual que cada um percorre - a história privada de cada trabalho.

Talvez, o melhor modo de a contar, é tentar explicar o que acontece dentro de um atelier de Artes Plásticas, 

dentro de uma escola de Arte. 

A coisa inicia-se com uma conversa: uma interlocução em torno de uma proposta apresentada pelo aluno 

- uma proposta de trabalho, um objecto, a partir do qual se inicia um diálogo.

Este objecto, ou coisa, apresentada é o embrião de um processo de trabalho que transporta consigo um 

lastro de experiencias formais e informais, mais ou menos conscientes, que emprestam matéria de investi-

gação a um diálogo. 

Então, o outro que ouve (o professor), por mais loquaz que seja, cala-se para ouvir. É importante auscultar 

bem para que entre ambos, professor e aluno, se estabeleça uma interlocução - uma caixa de ressonâncias 

em que cada voz tenha uma sonoridade própria. Onde cada questão colocada ou atendida seja abordada 

com o rigor próprio de um individuo/objecto.    

Está “sobre a mesa”, posta em causa, a ser construída, uma coisas particular: um sujeito, um objecto e um 

fechamento comum a tudo isto, que imediatamente se reabre.

A consciência de que se aventura um destino em cada conversa permite condições de trabalho que eviden-

ciam a vocação empírica que tem de existir dentro de uma aula no contexto do ensino artístico. 

As escolas devem ser lugares primordialmente experimentais: lugares de risco. Devem proporcionar condi-

ções de relativa segurança para que o embaraço da inevitabilidade da aventura não condicione o forçoso 

percurso de erro que cada trabalho/aluno têm de percorrer individualmente.

Se interessa mais o produto final do trabalho, a obra, ou o desencadeamento de uma consciencialização 
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individual sobre os processos próprios e metabólicos que cada construção comporta, é uma questão redun-

dante: ambos ocorrem implicados um no outro e passam sempre pela condição empírica do objecto de arte. 

Trocada a ordem das palavras, ou das matérias, de um objecto poético, deixamos de ter especificamente 

aquela coisa para ter uma outra, passível de diferente leitura.  

Assim, uma escola de arte, que obviamente não tem como vocação fabricar poemas, tem como obrigação 

sensibilizar cada aluno para a especificidade individual de cada processo.

Julgo que à pedagogia interessa, sobretudo, o caminho para a autonomia individual que cada sujeito adqui-

re. O apuramento da capacidade de lidar com escolhas solitárias, sabendo previamente que, nestas zonas 

de investigação, nenhuma formula resolvente serve a nenhum percurso. Apenas dentro de cada indivíduo se 

encontra a tradução corpórea de cada intuição, uma identidade de autor. Identidade pressentida em cada 

um dos trabalhos aqui apresentados. 

Catarina Câmara Pereira
PROFESSORA DA ESAD:CR/IPL
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QUEM SÃO ELES?
Quarenta anos é muito tempo, é mais do que uma geração, quase geração e meia, daí que os participantes 

nesta exposição, na sua esmagadora maioria, não tivessem ainda nascido aquando da mostra inaugural da 

Ogiva em 1970. Dos trinta e cinco nomes da exposição inaugural (1) a maioria está, felizmente ainda, viva e 

activa na arte portuguesa de hoje; esse grupo no seu conjunto era bem representativo, nesse início de dé-

cada, não só dos principais centros de actividade e formação artística do nosso país, como das principais 

tendências e experiencias em curso nas artes plásticas portuguesas. Invenção do escultor José Aurélio, resi-

dente em Óbidos desde 1961, a “velha” Ogiva foi “um produto das agitações culturais dos anos 60” surgida 

já nos seus limites cronológicos e “uma das primeiras tentativas credíveis de descentralização no âmbito das 

salas de exposições”(2), tendo durado entre Outubro de 1970 e Abril de 1974.

Agora, exactamente 40 anos depois, outros 35 artistas - um grupo, em média, muito mais novo e menos 

maduro que o grupo fundador - invadem esta Ogiva duplamente nova, num exercício aparentemente mais 

arriscado que o inaugural, trata-se de gente em formação já adiantada, praticamente concluída em vários 

casos, gente que vindo de um lado só, a ESAD das Caldas de Rainha, vem um pouco de toda a parte, do 

país e de fora, gente que está na fronteira do começar e que, por isso mesmo, foi escolhida para vir aqui 

responder à pergunta directa que dá título à exposição: Quem são eles?

Já foi dito de onde vêm, mas convém acrescentar que a ESAD das Caldas da Rainha é aquela escola que 

soube criar uma marca especial e reconhecível que várias vezes me tem sido dado encontrar ao ver, noutros 

contextos e noutros lugares, trabalhos de artistas que por lá passaram e se formaram, pois há neles uma 

característica operativa, por ventura incomum num tempo demasiado intelectualizado, ou pior, em que o 

fantasma de uma intelectualite predomina e impede o fazer e o experimentar. Contrariamente a essa marca 

tenho encontrado nesta gente um enorme gosto em mexer nas coisas, sem fronteiras de técnicas e (ou) de 

suportes, do qual resulta uma forte qualidade de presença. Tal acontece agora, nesta exposição de alunos 

fora dos muros da sua Escola, nesta casa sua vizinha, próxima e amiga, que os recebe nesta data especial 

num gesto simbólico e numa aposta aberta e totalmente desinteressada no futuro.

Esta casa não é uma casa qualquer, muito embora, desde o seu início, se confunda deliberadamente com 

as suas irmãs na mesma rua; o espaço da novaOgiva, uma casa totalmente esventrada no seu interior, com 

escadas, patamares, três pisos, interrompidos por varandas de onde se pode ver uma boa parte do que se 

deixou para traz, é como uma escultura em negativo, um lugar, ou melhor, uma série de lugares para VER. 
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Ela está especialmente adaptada aos objectos a três dimensões, ou não tivesse sido concebida por um 

escultor, mas que com alguma atenção dada à iluminação funciona bem com as duas dimensões aparentes 

da pintura, do desenho, da gravura e da fotografia. Não lhe chamo máquina porque não é maquinal, nem 

dispositivo por que tal palavra já não significa nada; a novaOgiva é um lugar habitável, um lugar propício 

a intenso peregrinar interior, numa caminhada dentro do oco da escultura casa que favorece sempre outro 

caminho possível: escadas para subir e descer, varandas para espreitar, terraços para respirar; tudo isso num 

novelo de viagens que, não levando a parte alguma, nos conduzem a essa presença do mundo e dos outros 

nele que é o ver, ver com o corpo todo, andando sem aparente sentido, regressando tantas vezes quantas 

as necessárias para encontrar coisas novas nos objectos que, afinal, não estavam vistos ainda, é que, se 

atentarmos bem, eles nunca estão completamente vistos.

O contacto que tive com estes trabalhos, em tempo de montagem inacabada, desenvolveu-se em dois per-

cursos, o primeiro na novaOgiva vendo e, em certos casos, imaginando o que ainda não podia ver, o segun-

do, no computador com algumas imagens e, sobretudo, com todos os vídeos destinados à exposição; um 

percurso num espaço real e outro num espaço imaginário, ou melhor, num espaço virtual. São modos de ver 

e, sobretudo, tempos, bem diferentes, muito embora em situação expositiva as peças das chamadas artes 

plásticas, artes do espaço por excelência, se vejam sempre no tempo do nosso corpo, do nosso olhar e do 

nosso andar, enquanto os vídeos que são artes do tempo ou no tempo, ocupam um espaço concreto com a 

imagem, e, tantas vezes, mais ainda com o som.

RUA

O percurso na galeria começa na rua, sobretudo durante a noite que, felizmente, cai cedo nesta altura do 

ano, antes de entrar, antes mesmo de espreitar lá para dentro à procura das peças que nos convidam a partir 

do interior. Tudo começa com a contínua imagem da queda dos anjos, ou de um mesmo anjo amaldiçoa-

do, cuja imagem, ao repetir-se continuadamente, o transforma em Legião, um nome mais para Senhor das 

Moscas na sua infinita singularidade, trata-se de um trabalho de Hugo Paquete intitulado, em inglês segunda 

a moda vigente “Experiências para um dia Trágico” (3). A essa contínua queda de corpos ou do mesmo re-

petido corpo corresponde, no interior da Ogiva o ritmo contrário, ascensional, que o seu espaço propõe e a 

exposição na sua montagem reafirma. 

PISO TÉRREO

Uma enorme xilogravura, com o que resta do rosto obliterado no autoretrato de Cristiana Fernandes, é a 
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peça grave, que nos recebe na boa companhia de “Anexos I” de Carolina Rocha, um par de espelhos negros, 

espelhos cegos possivelmente; eles são também uma pintura que se faz a si mesma, negra, sem manipu-

lação aparente, despejando a tinta em caixotes de cartão que, na verticalidade da parede e na situação de 

quadro de cavalete, mudam, quer de função, quer de aparência enquanto, mesmo ao lado, a gaiola sem 

título de Ruben Lobo Vieira* (4) é outro espaço auto referencial, prisão pequena mas não menos significativa 

para um corpo (o próprio artista?), ou prova de como o virtual também se pode prender, i.e., engaiolar. Da 

gaiola passamos ao cubo de um metro de lado de Shanti-Devi Divic (natural de Dubrovnick, Croácia) um 

cubo que também revela o seu interior reforçado por duas barras em cruz pois se destina a receber e mostrar 

um fogo interior o que não poderá ser realizado dentro da galeria, podendo apenas imaginar-se como essa 

forte estrutura se transformará pela acção incerta de uma luz que vem de dentro.

Sobrevoando este primeiro espaço térreo, irónica, a Mosca de Nuno Rodrigues remete-nos para a parede e 

faz subir o olhar que, assim, pode transitar para a grande lona (366 x 220 cm.) de Bruno Bogarim “Oito qua-

drados em Duas Posições” onde, o que nos chama a atenção é a sobra branca do suporte, quase heráldica 

em certas posições, pois lembra claramente um elmo, que se inscreve, ou melhor, que resiste e se impõe à 

invasão do negro criando uma presença forte.

Saltamos de escala para dois objectos de ilusória discrição: “Verfilzt” um pénis feito de desperdícios têxteis e 

lycra, de Telma dos Santos, e um “Mapa”, de João Ferreira, transformado em livro objecto pela utilização da 

cola, com a mesma escala da Mosca, estes objectos, não têm contudo a sua posição dominadora, são mais 

próximos e mais tácteis; igualmente táctil é “Depósito”, o longo tapete suspenso (300 x 70 cm.) de Inês Mar-

ques, funcionando também como um armadilha para a luz na sua superfície, condição complexa partilhada 

com um objecto bem diferente, “As Férias Grandes” de H. Alfaiate, um relevo de cimento cola longamente 

trabalhado em sulcos paralelos.

Por vezes os objectos tornam-se deliberadamente mais complicados e a exposição, ou melhor, os artifícios 

museográficos, tornam-se parte integrante, não da montagem, mas do próprio objecto, é o que acontece 

com as intervenções de Eunice Artur, “s/título (A pele do Tempo) e Miguel Lopes “Arquivo de Provas de Cor-

te”. Estas são intervenções bem contrastantes entre si, uma vez que as 6 luzinhas que Eunice projecta sobre 

uma mesa são exercícios de sensibilidade visual, enquanto as 24 molduras de Miguel Lopes são um registo 

objectivo de fragmentos, documentando uma intervenção do artista que, assim, neste final de um processo 

aparece como um arqueólogo, ou um documentalista do seu próprio trabalho.
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Está a concluir-se a viagem no piso térreo, antes de subir, as imagens serigráficas de Rui Pedro, em citação 

de velhas fotografias lembrando-nos os antigos géneros da pintura, são um momento de mergulho intencio-

nal no tempo.

PATAMAR

Está como que suspenso no espaço este patamar, isolado, a descobrir quando se sobre e a não mais dei-

xar de ser visto quando se continua, no entanto é um espaço isolado na sua centralidade e, sem dúvida, o 

melhor para a instalação de Raquel Terenas “Quarto” (5), um soalho solto sobre o chão, um colchão com 

marcas de ocupação de um lado só e uma luz que acentua o lugar de solidão que ali se pretende afirmar. 

Simples e eficaz.

PISO INTERMÉDIO

Somos convidados a entrar naquele que é o espaço mais fechado de todos, reforçado pelo cerrar das jane-

las, enfim, o mais próximo de uma sala tradicional, pela vegetação inventada por Joana Maciel que, pelo seu 

título, “Submerso”, ficamos a saber ser subaquática; um objecto sensível, feito de arame, cola e sementes, 

aplicado à parede como uma pintura à maneira de alguns “quadros armadilhas” dos anos 60. Depois de 

entrar deparamo-nos com um espaço de contínua variedade, quer ao nível dos outros quadros ou objectos 

de parede, quer ao nível das esculturas. Na parede Pedro Telmo Chaparra apresenta os seus “Graffiti”, título 

irónico para as suas linhas rigorosamente geométricas onde a régua está presente e o gesto ausente; Cata-

rina Santos * com “Evasão”, um título bem intencional, coloca uma questão central, a do quando enquanto 

objecto que pode ser lido como corpo, corpo humano que se quer libertar de si próprio ou dos seus codifi-

cados limites, enquanto os “Alicerces” de Joana Travisco, impressão sobre tela de uma grade de madeira, 

conseguem dar a noção simultânea de automatismo e estrutura. Sobre o chão, bem rasa ao ponto de quase 

se não ver, a caixa de Cátia Ezequiel, “Cortes 3 e 4”contendo, invertido, um fundo de cadeira, numa nova e 

irrisória sugestão museográfica; André Bastos* articula e desequilibra 3 barras de casquinha de 1,5 m suge-

rindo um sem fim espacial de seguro efeito, bem ilustrado pelo título “Encontrando o Inominável” (6).

PAREDE

Mesmo na transição para o Piso Superior, sozinha na enorme parede, aguenta-se, e bem, a “Paisagem 

Urbana “ de Cláudio Lima ajudada pela materialidade do suporte, uma caixa planificada de cartão, onde se 

inscreve um desenho tinta acrílica negra.
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PISO SUPERIOR

O espaço do topo é outro local aberto com algum valor de sala, Mário Azinheiro* com um grande desenho, 

tirando bom partido do preto e branco para as suas personagens olhando-nos de cima numa particular 

sugestão do informe que vai tomando forma à medida que sobe, mesmo a seu lado, uma pintura dupla e in-

tensa na sua figuração, crua e intencional, “A Faca e o Coelho” de Pedro Oliveira; na outra parede fotografia, 

de sugestão particularmente pictural, num jogo de transparências e reflexos que se adivinham, da autoria 

de Milton Pacheco; no chão, aparentemente tombada, uma forma cilíndrica revela-se quase imediatamente, 

pela sua construção, como um grupo de velhos discos unidos por um eixo metálico que o título esclarece: 

”Vinis: Discografia Escultural”. A partir desta peça de David Martins entramos no domínio da escultura que 

ocupa o topo exterior da Galeria. Antes de sair, numa espécie de antecâmara do exterior, “Trêsémes”, uma 

construção de Inês Prats, toda ela organizada utilizando portas de madeira com longas marcas de vida, é 

simultaneamente um espaço cujo interior se pode espreitar e uma grande colagem, funcionando particular-

mente bem com uma luz fraca e difusa que realce os seus inegáveis valores picturais, criando assim uma 

pintura tridimensional que é e inventa o seu próprio espaço.

TERRAÇOS

Os dois terraços da Galeria estão ocupados por duas caligrafias em verga de ferro: “Um Vazio em Metal” de 

Andrea Campos Landin, uma espiral que sugere uma saída para fora daquele espaço e um deliberado gata-

funho onde as linhas de ferro se cruzam e descruzam de Cuba Topete com um título inglês que não traduzo 

porque revela alguma ambiguidade possível apenas nessa língua “Not a Knot I” (7). Mais acima, no topo da 

casa que encerra a Nova Ogiva o “Fazedor de Nuvens” de Filipe André Alves * uma barra de ferro que, mais 

do que um catavento, pode ser um cataespaço.

Chegados ao topo resta-nos não cair como os Anjos iniciais, mas descer, aproveitando a gama de sugestões 

que o diverso espaço da Ogiva oferece desde sempre, sentido, a cada passo e cada degrau, a diferença em 

acto em cada objecto que revemos.

PERCURSO VIDEO

O percurso nos suportes vídeo funciona como uma viagem imaginária, realizada no computador e longe da 

Ogiva, o que permitiu o visionamento completo dos trabalhos, sem as simultaneidades nem as transferên-

cias que, na maior parte das vezes, acontecem num espaço expositivo. Assim foi-se-me organizando um 
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continuum temporal em 12 episódios, correspondendo a 12 diferentes trabalhos, onde as obras se inseriam 

com os seus ritmos e estruturas próprias, criando uma espécie de todo, por continuidade mais que por con-

tiguidade. Esse todo comento-o agora partido de situações mais estáticas, mais formalizadas e abstractas, 

para terminar em situações em que a narrativa e, até, o drama, podem aflorar. Esta ordem, como qualquer 

outra ordem possível, é completamente arbitrária.

“Formação de um sinal de frequência 1 kz”, de André Bastos, parte da imagem de uma severa estrutura 

material e tecnológica que vai sendo meticulosamente intervencionada com pingos de solda em lugares pré-

definidos, a imagem é a da progressão e do rigor que nunca alteram ou subvertem a estrutura formal inicial.

“ID – 20”, de Nuno Fragata, funciona, quase como um monólito, a partir de um fragmento de rosto que nunca 

sequer se aproxima do retrato, iluminações súbitas e rápidas transformam essa estrutura formal que imedia-

tamente recupera e se mantém na forma inicial. O fragmento é o suporte.

“Água Espelho” de Dulce Nunes apresenta um outro ângulo sobre um outro corpo enquanto suporte de som-

bras, reflexos, sugestões líquidas, em princípio de dissolução; o que nunca chega a acontecer.

“Estudo de Corpo” (8), de Ruben Lobo Vieira*, uma imagem em movimento, aparentemente antiga, datada, 

mais nítidos o tronco, as coxas e os antebraços, o rosto de homem barbado vê-se mal e a imagem tem 

contínuas flutuações de nitidez ao ponto de desaparecer, demonstrando o conjunto uma clara sintonia com 

a gaiola tridimensional do mesmo autor

“Sem Nome” (9), de Madalena éme, escolhe outro fragmento do corpo humano, as mãos, presas ou algema-

das, que se podem reproduzir multiplicando-se num par e dois e três e quatro, num quase bailado.

Rui Mateus não atribui qualquer título ao um longo desvendar de um rosto oculto sob uma máscara plástica 

que, primeiro, aparece numa função deformadora expressiva com o seu quê de dramatismo implícito, e, 

depois, vai sendo rasgada até ao retrato final.

Noutra peça sem título Mário Azinheiro * adensa as sombras, que também povoam as suas grandes figuras a 

preto e branco, tudo vai acontecendo sempre no limite de um informe onde nunca se cai, tudo é fragmento, 

o corpo, ou a aparente paisagem que surge como pormenor a um canto, e tudo está, permanentemente a 

fazer-se e a desfazer-se.

“Curta (metragem) diária” é uma interpretação tradução possível de mais um título em inglês (10), num 

exercício de Jorge Simão que pode ser interpretado como um fragmento, narrativo e obliterado, onde 
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encontramos: interiores e exteriores, formas desfocadas, deslocações, onde ouvimos vozes indistintas 

ligadas a seres indefinidos, no que pode muito bem ser o trajecto de um dia. No seu conjunto tudo se vai 

transformando num exercício de legibilidade crescentemente simulada; é muito significativo que a primeira e 

única palavra a ler-se seja erro, já bem perto de um fim que pode estar no limiar de um significado, ou de um 

figurado que o autor evita sistematicamente.

“Para ser grande sê inteiro”, de Filipe André Alves, pode ser um passeio numa paisagem abstracta, onde 

relevos e texturas se intercalam com situações mais picturais, tantas vezes por actuação de uma luz reflexa. 

Neste passeio, onde, a espaços, surge uma fronteira, um espaço para além daquele espaço que nos está a 

ser mostrado e onde nos podemos aperceber que essa espécie de paisagem é uma escultura, um pequeno 

monumento lisboeta, muito apreciado pelos turistas no Chiado. Porém o que mais conta, não é esse reco-

nhecimento mas sim a vontade e a persistência no exercício da transformação do bronze, transformado em 

figura irreconhecível, numa espécie de mundo incógnito que ninguém antes vira.

“Dança Extra – Lunar”, de David Martins*, o escultor dos vinis, é isso mesmo, uma performance dançada, 

onde, algo inocentemente, o bailador pisa ou voga sobre a terra, sobre o mundo e sobre o universo, com a 

cabeça e o corpo bem para além do ar e das nuvens.

“Ode Triunfal” de Hugo Paquete que já encontramos na parede da Galeria, é uma tentativa de ilustração do 

poema homónimo de Álvaro de Campos Fernando Pessoa, recolhendo as mais diversas imagens do domínio 

público que se revelam mais claras que as palavras nem sempre distintas.

Catarina Santos * não atribui título à peça, mais dramática e narrativa de todas, o acto de ler e, literalmente, 

absorver quando não devorar, uma carta ou uma mensagem, dir-se-ia que o corpo, que parcialmente se 

revela na sua pintura relevo, adquire aqui presença, voz, autonomia e intenção

Este é um percurso em 12 episódios entre o nítido e o quase nulo, as formas e as sombras, a narrativa 

simulada e a narrativa possível, cada vez mais próxima, mostrando assim uma variedade saudável que é, 

suponho, a que a própria Escola pretende e busca. 

A soma destes dois percursos vem confirmar, acrescentando, muito do que julgava saber sobre a ESAD e o 

seu trabalho: o gosto de fazer e uma capacidade de presença forte que, espero, não deixe ninguém indife-

rente. Estes 35 artistas que, a quarenta anos de distância, respondem ao desafio lançado por José Aurélio 

e os seus cúmplices iniciais, desenham uma geografia e uma intencionalidade bem diferente desse grupo 
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inaugural, eles não convergem sobre a província mas partem dela e mais, e melhor, foram, ou estão a ser, 

formados fora dos grandes centros, muito embora as distâncias e os tempos delas sejam bem diferentes 

hoje em dia, transformando continuamente as antigas periferias em centros possíveis de trabalho, de criação 

de invenção. O que neste momento desejo a este grupo é que possa ter, passada que foi uma geração, uma 

força e uma presença idênticas, nas artes em Portugal, às que do grupo fundador da Ogiva tem hoje.

NOTAS

1 Os participantes da colectiva “35 artistas” eram: Alberto Carneiro, Ângelo de Sousa, António Sena, Armando Alves, Artur 
Rosa, Aurélio, Carlos Calvet, Charrua, Conduto, Costa Pinheiro, Eduardo Luis, Eduardo Nery, Escada, Espiga Pinto, Helena 
Almeida, João Abel Manta, João Cutileiro, João Vieira, Joaquim Rodrigo, Joaquim Vieira, Jorge Martins, Jorge Pinheiro, 
José Rodrigues, Lourdes Castro, Manuel Baptista, Maria Velez, Menez, Noronha da Costa, Nuno de Siqueira, Palolo, René 
Bertholo, Rogério Ribeiro, Sá Nogueira, Vespeira e Zulmiro.

2 Gonçalo Pena “Instituições Galerias e Mercado” in “Anos 60 – anos de ruptura uma perspectiva da arte portuguesa nos anos 
sessenta” António Rodrigues org. Lisboa 94 e Livros Horizonte 1994

3 Experiments for a tragic day. Daqui em diante passarei a traduzir todos o títulos em Inglês dando, como agora, em nota, a 
versão proposta pelo autor.

4 * indica sempre os autores com dupla presença em artes plásticas e vídeo

5 “Room”

6 “Fiding the Nameless

7 A sonoridade repetitiva do título em Inglês é importante bem como a ambiguidade do I, numeração romana marcando um 
início de série ou a palavra eu?

8 “Body-Study”

9 “No-Name”

10 “Daily short” atendendo ao suporte a tradução por “curta metragem” parece razoável.
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HUGO PAQUETE   Nasceu Matosinhos, em 1979. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2010 – Sound Gate – A part of Port2010, Kunsten Museu, Utzon Centre and Platform4, Aalborg-Denmark; 

2009 – Prémio Amadeu de Sousa Cardoso - Portugal; 2003 – “Realidadeparadoxalmenteruidosa”, Galeria Alvarez salaUM, 

Porto – Portugal. Contactos: 919396727; paquetehugo@gmail.com. Visual art: www.wooloo.org/hugopaquete. Sound 

Composition: www.myspace.com/hugopaquete; www.myspace.com/processpoet; www.myspace.com/kuadriviumproject; 

www.myspace.com/surdorecords

“EXPERIMENTS FOR A TRAGIC” 
dvd, 4:3, color, sound, (loop) edition: 3) + 1 PA Instalação Vídeo, 12’ 32” 2010

PROJECÇÃO NA RUA

 “ODE TRIUNFAL” (Omenagem a Álvaro de Campos)
4:3, color, sound, (loop) edition: 3) + 1 PA, Instalação Vídeo, 11’ 34”, 2010

PISO INTERMÉDIO
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CRISTIANA FERNANDES  Nasceu em Ferreira do Zêzere, em 1986. Licenciatura em Artes Plástica (2009), ESAD.cr, 

IPL. 2º Ano Mestrado em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - Livraria Arquivo, Leiria; 2010 

- IKAS Art, Bilbao; 2010 - FITEC, Batalha. Contactos: 916702626; cristiana.fernands@gmail.com

“AUTO-RETRATO Nº 4”
xilogravura s/papel, 155x200cm, 2009
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CAROLINA ROCHA  Nasceu em Terceira (açores), em 1987. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 1º 

Ano do mestrado de Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - “(Des)Construir”, Casal da Eira 

Branca, Caldas da Rainha; 2010 - “Livros de Artista/ Sala 5”, CCC, Caldas da Rainha; 2010 - “Exposição de Finalistas”, 

ESAD.cr, IPL. Contactos: 962350369; carolina_rocha_216@hotmail.com

“ANEXO I” 
cartão, tinta acrílica, madeira prensada, fita-cola e agrafos, 192,5x173,5x43,5cm, 2010

“ANEXO II”
cartão, tinta acrílica, madeira prensada, fita-cola e agrafos, 143x169x43,5cm, 2010



21

RUBEN LOBO VIEIRA  Nasceu em Lisboa, em 1984. Licenciatura em Artes Plásticas (2008), ESAD.cr, IPL. Mestrado 

em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - Apresentação Trabalho Final do Mestrado, 

CCC, Caldas da Rainha; 2010 - Take B, Museu Bernardo, Caldas da Rainha; 2008 - Exposição Finalistas, ESAD.cr, IPL, 

Caldas da Rainha. Contactos: 967344006; rubenlobovieira@gmail.com

“UNTITLED CAGE”
madeira, ferro, vídeo, 220x40x40 cm 2010

1.º PISO

 “BODY STUDY”
Vídeo, Loop, P&B, Som, 3’02’’, 2010

PISO SUPERIOR
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SHANTI-DEVI DIVIC  Nasceu em Dubrovnik (Croácia), em 1988. 3º Ano da Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.

cr, IPL. 2010 - Exposição do Concurso Aveiro Jovem Criador - (Menção Honrosa em Escultura). Contactos: 964642633; 

shanti3_@hotmail.com

“SEM TÍTULO” (Cubo)
Ferro, 100x100x100cm, 2010
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NUNO RODRIGUES  Nasceu em Lisboa, em 1971. 3º Ano da Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. 

EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - Exposição de Finalistas na ESAD.cr, IPL; 2007 - Exposição individual (Instalação): 

“Getho”- Caldas da Rainha; 2000 - Exposição colectiva de Pintura: Fundação Marquês de Pombal -Linda-A-Velha. 

Contactos: 01211@alunos.esad.ipleiria.pt

“MOSCA”
Técnica  mista, dimensões variáveis 2001
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“OITO QUADRADOS EM DUAS POSIÇÕES”
Tinta spray sobre lona branca, 366x220cm, 2010

BRUNO BOGARIM  Nasceu em Lisboa, em 1989. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 

EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - “FITEC”, Batalha; 2010 - “Exposição de Finalistas ESAD.CR”, Caldas da Rainha; 

2010 - “Sala 5”, Centro Cultural e de Congressos, Caldas da Rainha. Contactos: 926598572; bruno_bogarim@hotmail.

com; bbobog@gmail.com
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TELMA DOS SANTOS  Nasceu em Torres Vedras, em 1984. Licenciatura em Artes Plásticas (2009), ESAD.cr, IPL. 2º 

Ano do Mestrado em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2009 - Exposição de Trabalhos de Alunos 

Finalistas, ESAD.cr, IPL; 2009 – Exposição Colectiva “de Boca a Orelha”, Casa das Artes da Nazaré; 2009 - Exposição 

Colectiva “Exposição de Trabalhos dos Alunos Finalistas em Artes Plásticas e Design”, Centro Cultural de Ílhavo. Contactos: 

916598461; telmasmsantos@hotmail.com

“VERFILZT”
desperdícios de tecido, 

Lycra, 25x2,5x2,5cm, 2010
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JOÃO FERREIRA  Nasceu em Caldas da Rainha, em 1985. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 1º Ano 

Mestrado em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - “Encuentros de Arte Contemporáneo”, 

Museo Universidad de Alicante, Espanha; 2010 - PANORAMA, 4ª Mostra do Documentário Português, Lisboa; 2009 - 

ANTECIPARTE, exposição colectiva no Museu do Oriente, Lisboa. Contactos: 911530369; ferreirajpr@hotmail.com

“MAPA”
papel, cola e metal, 28,5x21x3cm, 2010
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INÊS MARQUES  Nasceu no Barreiro, em 1987. 3º 

Ano de Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. 

Contactos: 916252079; inesdesousam@gmail.com

“DEPÓSITO”
silicone, fibra de vidro, 

varão de ferro, 300x70x10cm, 2010
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EUNICE ARTUR  Nasceu em Caldas da Rainha, em 1981. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 

EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - ‘Longe daqui, aqui mesmo’, 29.ª Bienal São Paulo, Brasil; 2010 - ‘TAKE B’ , Museu 

Bernardo, Caldas da Rainha; 2010 - ‘4/Q’, Museu Bernardo, Caldas da Rainha. Contactos: 915141134; e.arthwr@gmail.com

S/ Título (A Pele do Tempo)
Técnica mista, 90x140x67cm, 2010
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MIGUEL LOPES   Nasceu em Oeiras, em 1984. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2010 - Espaço Vesga - Caldas da Rainha; 2010 - Centro de Experimentação Artística do CPAI, Oeiras; 2009 

- Museu do Hospital e das Caldas, Caldas da Rainha. Contactos: 916519010; Brechil@gmail.com 
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“ARQUIVO DE PROVAS DE CORTE”
24 molduras, 50x23cm, cada, 2010
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H. ALFAIATE  Nasceu em Paris, em 1973. Licenciado em Educação Visual. 3º Ano da Licenciatura em Artes Plásticas 

ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2008 - Projecto Runa; 2008 - Projecto Guetto; 2008 - Jovem Criador Aveiro. 

Contactos: 919480335; helderalfaiate800@hotmail.com

“AS FÉRIAS GRANDES”
cimento cola sobre MDF, 226x150cm, 2010
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RUI PEDRO   Nasceu em Lisboa, em 1990. 3º Ano Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2010 - “Toca Aberta”, TOCA, Porto. Contactos: 963446855; r.pedromota@gmail.com

“UM; DOIS; TRÊS”
serigrafia, 42x60cm, cada prova, 2010
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RAQUEL TERENAS   Nasceu em Lisboa, em 1989, Lisboa. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 

EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - Artista performativa na terceira edição do evento “Sinergias”, Setembro, Lisboa; 

2010 - “Livros de Artista” CCC, Caldas da Rainha; 2009 - “No-me”, Armazém 7, Lisboa. Contactos: 917491047; raquel_

ferreira80@hotmail.com

“ROOM”
soalho, colchão, tomadas e luz, medidas variáveis, 2010
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JOANA MACIEL   Nasceu em Barcelos, em 1987. 3º Ano de Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 

2010 - Exposição de Escultura em Pedra no Centro de Artes nas Caldas da Rainha; 2009 - Exposição no FITEC na 

Batalha; 2008 - Exposição colectiva no Museu da Industria Têxtil em  Vila Nova de Famalicão. Contactos: 915135703; 

joanafdmaciel@hormail.com

“SUBMERSO”
arame, cola, sementes, 200x100x60 cm,  2010
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PEDRO TELMO CHAPARRA    Nasceu em Lisboa, em 1985. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 

1ºano Mestrado de Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - Exposição finalistas, ESAD.CR; 2010 

- Livros de Artista, CCC, Caldas da Rainha; 2010 - IKAS-ART, Bilbao. Contactos: 919019935; telmo.chaparra@clix.pt 

“GRAFFITI”
Técnica mista sobre tela, 150x150cm, 2010
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CATARINA SANTOS   Nasceu em Santa Maria da Feira, em 1989. 3º ano de Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2010 - Exposição de Escultura em Pedra no Centro de Artes nas Caldas da Rainha; 2010 - Exposição colectiva 

de vídeo “Lado B” no Museu Bernardo nas Caldas da Rainha; 2010 - Participação no evento “Migrações” realizado na Ceres 

(antigos Silos) nas Caldas da Rainha. Contactos: 918404033; catarinaa.santoss@gmail.com

“EVASÃO”
Varão de ferro, MDF e lycra, 129x124x15 cm , 2010

“SEM TÍTULO”
Vídeo Mini DV, transferido para DVD, PAL, 7’18’’, 2010

PISO INTERMÉDIO
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JOANA TRAVISCO    Nasceu em Lisboa, em 1988. Licenciatura em Artes Plásticas (2009), ESAD.cr, IPL. 2º Ano 

Mestrado em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 – “Season Portugaise” ns Le Quai de le 

Batterie, Arras, França; 2009 – Exposição Finalistas ESAD.cr; 2009 – Bienal de Gravura de Évora. Contactos: 916850854; 

joana.de.matos@googlemail.com

“ALICERCES”
Técnica mista sobre tela, 180x185cm,  2010
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CÁTIA EZEQUIEL   Nasceu em Portalegre, em 1979. 3º Ano de Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 

2010 - Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial da Marinha Grande; 2010 - IKAS-ART, 2nd University ART 

SHOW - Bilbao Exhibition Centre (Espanha); 2010 - Project-Rooms, Junho das Artes - Óbidos, (Comissariado por Filipa 

Oliveira). Contactos: 969942844; catiaezequiel@hotmail.com

“CORTES 3 E 4”
caixa de vidro com cadeira sobre inox, 6x60x60cm, 2010
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ANDRÉ BASTOS    Nasceu em Lisboa, em 1982. Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. 2º Ano do Mestrado em 

Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - “Falha”, Espaço Vesga, Caldas da Rainha, André Bastos, 

Cláudio Lima, Ivo Andrade, Luís Plácido Costa, Miguel Lopes, Sara Ribeiro e João Garcia Miguel; 2009 - Exposição de 

Finalistas ESAD.cr 2009, ESAD, Caldas da Rainha; 2009 - “Turn me on”, Número-Interface(s), Pavilhão 28 do Hospital Júlio 

de Matos, Lisboa, Alexandre Estrela, André Bastos, Artur Moreira, João Tabarra, José Maçãs de Carvalho, Julião Sarmento, 

Maria Lusitano, Miguel Soares, Paula Roush, Pedro Cabral Santo e Susana Mendes Silva. Contactos: 910463485; andre_

pinheiro_bastos@hotmail.com

 

“FINDING THE NAMELESS”
Casquinha, 150x150x 50cm 2010

“FORMAÇÃO DE UM SINAL DE FREQUÊNCIA 1KZ”
Instalação vídeo, 8’, 2010

PISO SUPERIOR
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CLÁUDIO LIMA   Nasceu em Tondela em 1986. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 1º do Mestrado 

em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - IKAS-ART 2010. Bilbao Exhibition Centre, Bilbao, 

Espanha; 2010 - MAUNA - Observar o Silêncio, Galeria Pedro Serrenho, Lisboa, Portugal; 2010 - Sala 5, Centro Cultural e 

de Congressos, Caldas da Rainha, Portugal. Contactos: 917032134; lima.a.claudio@gmail.com     

“PAISAGEM URBANA”
acrílico sobre Cartão, 159x216cm 2008
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MÁRIO AZINHEIRO   Nasceu na Amadora, em 1986. Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. Mestrado em 

Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES: 2010 - Apresentação Trabalho Final do Mestrado, CCC, Caldas da Rainha; 

2010 - Take B, Museu Bernardo, Caldas da Rainha; 2008 - LX TEC, Fábrica do Braço de Prata, Lisboa. Contactos: 

965839616; buchass@hotmail.com

SOMBRA DO CONHECIDO
Luz do desconhecido, Acrílico sobre pano-cru, 200 X 230cm, 2010

UNHEIMLICH
Vídeo, Loop, P&B, Som, 2’, 2010

PISO SUPERIOR
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PEDRO OLIVEIRA   Nasceu em Lisboa, em 1986. Licenciatura em Artes Plásticas (2007). ESAD.cr, IPL. 2º Ano de 

Mestrado em Artes Plásticas, ESAD.cr, IP. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2009 - ”11 Assoalhadas”, Espaço Avenida, Avenida 

da Liberdade, Lisboa; 2008 - “Finalistas ESAD.CR”, GIEFARTE, Lisboa; 2008 - “Exposição de Finalistas ESAD.CR08”, edifício 

da ESAD, Caldas da Rainha. Contactos: 969407310; pfroliveira@hotmail.com; www.pedrooliveirablogue.blogspot.com 

“A FACA E O COELHO”
Acrílico sobre tela, 19,5x50cm, 2010
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MILTON PACHECO   Nasceu em ???, em 1989. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2010 - Sala 5, CCC – Centro Cultura e de Congressos das Caldas da Rainha; 2010 - Exposição de Finalistas, 

ESAD.cr, IPL; 2009 - Cores e Formas dos Nossos Artistas, Galeria Municipal de Albufeira. Contactos: 917644184; mpj.

corp@gmail.com

“RECEPTÁCULO” (5 fotografias)
fotografia a cores analógica,

impressão jacto de tinta sobre papel fotográfico,
112x72cm, 2010
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DAVID MARTINS    Nasceu em Lisboa, em 1988. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.cr, IPL. 1º do Mestrado 

em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - IKAS Arte, Bilbao; 2010 - FITEC, Exposalão Batalha; 

2010 - “Mauna”, Galeria Pedro Serrenho. Contactos: 918321195; davcastamartins@gmail.com

“DANÇA EXTRA-LUNAR”
performance/vídeo, HD, 8’ , 2010

“VINIS: DISCOGRAFIA ESCULTURAL”
aço inox, alumínio, vinil, 150x40 cm, 2009

PISO SUPERIOR
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INES PRATS   Nasceu em Lisboa, em 1988. 3º Ano da Licenciatura em Artes Plásticas na ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2010 - Participou na exposição de Livros de Artista no CCCR Setembro. Contactos:

“TRÊSÉMES”
portas diversas de madeira, betume, ferro e aço, 214x180 cm, 2010
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ANDREA CAMPOS LANDIN    Nasceu em São Paulo (Brasil) em 1974. Licenciatura em Artes Plásticas (2010), ESAD.

cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - Exposalão da Batalha - FITEC; 2010 - Anazarte Nazaré; 2009 - Exposalão da 

Batalha - FITEC. Contactos: 918168742; andreacrpires@gmail.com

“UM VAZIO EM METAL”
ferro,  medidas variáveis (aprox.: 150cm), 2010
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CUBA TOPETE   Nasceu em Lisboa, em 1988. 3º Ano da Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2010 – FITEC, Fórum de Inovação, Tecnologia, Formação e Emprego, Exposalão – Batalha, Portugal; 2010 

– IKAS-ART, Bilbao Exhibition Centre, Bilbao, Espanha; 2010 - Mostra Videobox, Sala Itália- Buenos Aires, Argentina. 

Contactos:916673979; tcuba.topete@gmail.com

“NOT A KNOT I”
ferro, dimensões variáveis (alt. 80cm), 2010
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FILIPE ANDRÉ ALVES   Nasceu em Lisboa, em 1981. 3º Ano da Licenciatura em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. 

EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2010 - FUSO. Contactos: 966149364;  filipeandrealves@gmail.com

“FAZEDOR DE NUVENS”
ferro, aprox.120cm, 2010

“PARA SER GRANDE SÊ INTEIRO”
mini Dv transferred to AVI, 4:3, colour, sound stereo, 4’36’’ (loop), 2010

PISO INTERMÉDIO
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NUNO FRAGATA   Nasceu em Serra d’el Rei, em 1975. Licenciatura em Design Gráfico (2001), ESAD.cr, IPL. 

Licenciatura em Artes Plásticas (2008), ESAD.cr, IPL. 2º Ano Mestrado em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES 

(SELECÇÃO): 2009 - Junho das Artes, Óbidos. Contactos: 918719081; fragata.nuno@gmail.com

“ID 20”
2’34’’, 2010



��

DULCE NUNES   Nasceu em Lisboa, em 1960. Licenciatura Artes Plásticas - Escultura - ESBAL. 2º ano do Mestrado em 

Artes Plásticas, ESAD.cr. IPL. Contactos: 916287142; dulcemiguelnunes@gmail.pt

ÁGUA ESPELHO
vídeo, 3’,2010



�4

MADALENA ÉME   Nasceu em Caldas da Rainha, em 1986. Licenciatura em Artes Plásticas (2008), ESAD.cr, IPL. 2º 

Ano do Mestrado em Artes Plásticas, ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELECÇÃO): 2009 - “III Bienal de Porto Santo – De 

Corpo e Alma”, Porto Santo; 2008 - “Parêntesis” um projecto (residência de artistas) com o intuito de intervir na Fortaleza 

de Peniche. Contactos: 910094558; madalena_eme@hotmail.com

“NO NAME”
vídeo, 3’11’’, 2010



��

RUI MATEUS

“SEMTÍTULO” 
Vídeo Mini DV, transferido para DVD, PAL, 5’40’’ 2010



��

JORGE MESTRE SIMÃO   Nasceu em Faro, em 1984. Licenciado em Artes Visuais (2009), Universidade do Algarve 

(UAlg). 2º Ano do Mestrado em Artes Plásticas da ESAD.cr, IPL. EXPOSIÇÕES (SELEÇCÇÃO): 2010 - Exposição colectiva 

Andaime - Antiga Fábrica da Cerveja, Faro; 2009 - Exposição colectiva MobileHome - Lagar das Portas do Céu, Loulé. 

Contactos: 967136085; cargocollective.com/jorgemestresimao; jorgemestresimao.blogspot.com

“18:15 DAILY SHORT-VIDEO”
no.01.62:12.02.03.05.10, 4’07’’, 2010


