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O traço comum a duas Feiras
A Drawing Room Lisboa foi concebida como uma feira irmã da Drawing
Room Madrid, ocorrendo três edições depois da madrilena mas com personalidade própria. A primeira edição lisboeta ocorre num espaço simbólico
da arte, a Sociedade Nacional de Belas Artes, localizada bem no centro de
Lisboa junto a um dos principais eixos da cidade, a Avenida da Liberdade.
A primeira edição lisboeta apresenta um conjunto de extraordinárias propostas artísticas, entre as quais cinco com conceito de solo-projects, validadas por exigentes galerias, reivindicando um formato intimista e propício para o diálogo com as obras.
O objetivo da Drawing Room é acompanhar as galerias. Reconhecer o papel das galerias de arte como autênticas artífices do sistema artístico e
acompanhá-las na descoberta, exploração, promoção e enriquecimento
deste sector, neste caso, lisboeta, e dedicado ao desenho contemporâneo,
tão presente nas suas programações.
A primeira e única feira de arte especializada no desenho em Portugal, a
Drawing Room Lisboa, dará ao público a oportunidade de conhecer a riqueza e actual relevância da prática do desenho contemporâneo através de
projectos de cerca de 50 artistas nacionais e internacionais estabelecidos
ou emergentes, seleccionados por um comité de curadores.
Damos as boas vindas aos amadores da arte, aos colecionadores, aos artistas, aos galeristas, aos editores, aos comissários e, muito especialmente, o
nosso agradecimento às galerias portuguesas por apostarem e confiarem
neste novo projecto.

Mónica Álvarez Careaga
Directora Drawing Room (Madrid – Lisboa)
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1. galeria 111
lisboa, portugal
Pedro A.H. Paixão (Lobito, Angola, 1971)
Pedro Vaz (Maputo, Moçambique, 1977)
Joana Fervença (Lisboa, Portugal, 1988)
2. galeria yusto/giner
marbella, espanha
Ángeles Agrela (Úbeda, Jaén, Espanha, 1966)
Emmanuel Lafont (Buenos Aires, Argentina, 1980)
3. galeria siboney
santander, espanha
Emilio González Sainz (Torrelavega, Cantabria,
Espanha, 1961)

Fernando M. Romero (Córdoba, Espanha, 1978)
Gonzalo Elvira (Patagônia, Argentina, 1971)
4. galeria pedro oliveira
porto, portugal
Cecilia Costa (Caldas da Rainha , Portugal, 1971)
Fernando Marques de Oliveira (Porto, Portugal,
1947)

Joana Pimentel (Porto, Portugal, 1971)
Marco Pires (Alcobaça, Portugal, 1977)
Vera Mota (Porto, Portugal, 1982)
5. galeria silvestre
madrid, espanha
Irene González (Málaga, Espanha, 1988)
Klaas Vanhee (Mechelen, Bélgica, 1982)
Martinho Costa (Fátima, Portugal, 1977)
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6. carlos carvalho - arte contemporânea
lisboa, portugal
Luís Nobre (Lisboa, Portugal, 1971)
Susana Gaudêncio (Lisboa, Portugal, 1977)
7. fonseca macedo - arte contemporânea
ponta delgada, açores, portugal
José Loureiro (Mangualde, Portugal, 1961)
María José Cavaco (Ponta Delgada, Portugal, 1967)
Miguel Palma (Lisboa, Portugal, 1964)
8. ruiz linares
granada, espanha
Cristina Ramírez (Toledo, Espanha, 1981)
José Piñar (Granada, Espanha, 1967)
Lola Berenguer (El Ejido, Almería, Espanha, 1965)
9. adrián ibáñez galería
tabio, colômbia
Felipe Bedoya (Cali, Colômbia 1987)
Mariana Gómez (Bogotá, Colômbia, 1990)
Pablo Arrazola (Cota, Cundinamarca, Colômbia, 1991)
10. rosalux – the berlin-based art office
berlim, alemanha
João Felino (Castelo Branco, Portugal, 1962)
Tiny Domingos (Orleães, França, 1968)
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11. galeria miguel nabinho
lisboa, portugal
Ana Jotta (Lisboa, Portugal, 1946)
Luisa Cunha (Lisboa, Portugal, 1949)
Pedro Cabrita Reis (Lisboa, Portugal, 1956)
12. jeanne bucher jaeger lisboa
lisboa, portugal – paris, frança
Jean Dubuffet (Le Havre, França, 1901 – Paris, França,
1985)

Hanns Schimansky (Bitterfeld, Alemanha, 1949)
Rui Moreira (Porto, Portugal, 1971)
13. módulo - centro difusor de arte
lisboa, portugal
Nuno Gil (Lisboa, Portugal, 1983)
Nuno Henrique (Funchal, Portugal, 1982)
Pedro Calhau (Évora, Portugal, 1983)
14. galeria monumental
lisboa, portugal
João Gomes Gago (Lisboa, Portuga, 1991)
Luiz Martins (Machacalis, Minas Gerais, Brasil, 1970)
Margarida Lagarto (Veiros, Estremoz, Portugal, 1954)
Manuel San-Payo (Lisboa, Portugal, 1958)
15. rv cultura e arte
salvador, brasil
Federico Lamas (Buenos Aires, Argentina, 1979)
16. galeria presença
porto, portugal
Pedro Gomes (Nampula, Moçambique, 1972)
17. donopoulos international fine arts
salonica, grécia
Adriana Molder (Lisboa, Portugal, 1975)
18. galeria graça brandão
lisboa, portugal
Paulo Lisboa (Lisboa, Portugal, 1977)

1º Andar SNBA
ESPAÇO EDITORIAL
DRAWING ROOM LISBOA
Gabinete
Meel Press
Mike goes west
STET - livros & fotografias
ESPAÇO Viarco

biblioteca
MILLENNIUM TALKS
11/10 - QUINTA-FEIRA
18.00 Desenhar uma colecção. O desenho na
coleção privada
12/10 - SEXTA-FEIRA
18.00 Coleccionar desenho através da história
13/10 – SÁBADO
18.00 Desenho como ferramenta do pensamento.
O desenho no projecto de arquitectura e
design
14/10 – DOMINGO
16.00 O ensino do desenho

galeria pintor fernando de azevedo

19. arte periférica – galeria de arte
lisboa, portugal
Jorge Martins (Lisboa, Portugal, 1940)

THE DANGEROUS PLURALITY
Desenhos da Colecção de Arte Contemporânea,
da Fundação PT
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adriana molder

ana jotta

Lisboa, Portugal, 1975

Lisboa, Portugal, 1946

DONOPOULOS INTERNATIONAL FINE ARTS

GALERIA MIGUEL NABINHO

A literatura e o cinema têm sido uma constante fonte de inspiração para o trabalho
de Adriana Molder. Usando como modelos
imagens pré-existentes, na sua maioria do
cinema, mas também da história da arte
ou dos media, Molder tem desenvolvido
um corpo de trabalho de desenho, focado
essencialmente no retrato, onde predominam os ambientes sombrios fantasmagóricos e cinematográficos.

Ana Jotta nasceu em Lisboa em 1946, onde
reside e trabalha. Depois de estudar na Escola de Belas Artes de Lisboa e na École
d’Arts Visuels de l’Abbeye de la Cambre,
em Bruxelas, trabalhou como actriz e cenógrafa (1976-79) com a “Produções Teatrais” (Teatro Universitário, Lisboa). A partir dos anos 1980, Ana Jotta concentrou a
sua actividade nas artes visuais e desde o
início dos anos noventa tem sido uma presença regular nas principais feiras de arte
e bienais (ARCO, Bruxelas, Joanesburgo,
Barcelona, etc.).

O uso de papel esquisso transparente e
tinta preta transmite uma sensação fotográfica altamente complementar do uso de
referências cinematográficas, além de tornar reconhecíveis os seus desenhos. Executados sem nenhum esboço preparatório,
os retratos de Adriana Molder ilustram o
seu domínio e conhecimento íntimo dos
materiais, que não perdoam erros. Mas
permitem que muitos “acidentes” aconteçam, com o uso de água e tinta num papel
que não está preparado para isso, gerando
manchas, ondulações e rugas, dando profundidade e quase uma terceira dimensão
aos seus desenhos.
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Ana Jotta desenvolveu o seu trabalho ao
longo de uma série de descobertas que
incorporam um certo tipo de apagamento:
dos seus próprios passos anteriores; da
ideologia modernista e das mitologias pós-modernas; e da noção de autoria – quer
fosse a desconstruí-la ou a reconstruí-la,
Ana tentou desmantelar a ideia de um estilo coerente ou unívoco. Através da economia de meios, o seu trabalho mostra um
grande sentido de inteligência e esperteza.
Com Ana Jotta, podemos sempre esperar o
inesperado.
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ángeles agrela

cecília costa

Úbeda, Jaén, Espanha, 1966

Caldas da Rainha, Portugal, 1971

GALERÍA YUSTO/GINER

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

Vive e trabalha em Granada e também residiu em Nápoles, Havana e Berlim.

Vive e trabalha em Lisboa. Licenciatura
em Artes Plásticas - ESAD, Caldas da Rainha, 2001.

Ángeles Agrela é uma artista multidisciplinar que trabalha com têxteis, vídeo, fotografia, pintura, desenho e gravuras. O seu
processo criativo segue geralmente uma
linha temática, que faz com que uma coleção dos seus trabalhos demonstre uma
história única com uma continuidade. O
seu trabalho esteve sempre intimamente
relacionado com o corpo e é caracterizado, de maneira sintética, por referências
à própria arte, ao facto de ser artista e à
experiência particular de certos tipos de
artistas.

«…É conhecida a apetência da artista pelo
universo científico, mais próximo das matemáticas e assim de uma outra interpretação do mundo, que pode no seu limite
expressar uma determinada beleza. Um
valor estético. Em muitas das suas obras,
esse conhecimento está aparentemente
presente numa relação entre arte e ciência que convoca a história humana na
progressão do conhecimento, sem contudo ceder à torrente de adventos que a
era digital instituiu no nosso quotidiano e
desta forma no modus vivendi, termo que
contém em si mesmo o seu contraditório.
E é nesse aspecto que a obra de Cecília
Costa religa a experiência estética, com
um importante valor visual, à experiência
artística patente nos processos das obras
que produz…»
João Silvério
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cristina ramírez

emilio gonzález sáinz

Toledo, Espanha, 1981

Torrelavega, Cantabria, Espanha, 1961

RUÍZ LINARES

GALERÍA SIBONEY

No seu trabalho, Cristina Ramírez explora
a representação de um terror de origens
cósmicas. O desenho é o seu principal
meio de exploração.

Licenciado em Belas Artes pela Faculdade
do País Basco, Emilio González Sáinz vive
e trabalha em Periedo, Cabezón de la Sal
(Cantábria). No seu projeto apresentam-se obras de duas séries distintas. Por um
lado, desenhos a tinta-da-china realizados
“à linha”, dum único traço e idêntica espessura ao longo do seu desenvolvimento,
com os que constrói uma espécie de “cartas” com referência aos quadros genealógicos ou a quadros sinóticos. Neles realiza
listagens fundamentalmente de escritores
e artistas, mas também de exploradores,
músicos, poetas ou cantores, com os que
tenta delimitar um determinado território
moral, um campo de intenções para a sua
obra.

A artista aborda o medo de forças sobrenaturais que invade a vida quotidiana; a manifestação do conflito gerado pela aparição
de um fenómeno inexplicável, excepcional
no reino da realidade. Esta preocupação,
uma das maiores constantes no seu trabalho, é também a essência e a base do fantástico, da transgressão da realidade.

E com estes, alguns desenhos também em
tinta-da-china preta, mas realizados sobre
aguarelas próprias, de séries anteriores,
sobre as quais relata novamente estas
genealogias. Aparecem, até certo ponto,
como arquétipos duma parte da cultura
europeia dos últimos trezentos anos, que
se relaciona com os livros e com o conhecimento da natureza como âmbitos tanto
de trabalho, como de prazer individual.
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emmanuel lafont

federico lamas

Buenos Aires, Argentina, 1980

Buenos Aires, Argentina, 1979

GALERÍA YUSTO/GINER

RV CULTURA E ARTE

Emmanuel Lafont é um artista visual e representante de ideias, que vive e trabalha
em Málaga, Espanha.

Federico Lamas é un artista visual e diretor de arte. Trabalha com experimentações audiovisuais, desenhos, publicações,
instalações e performances. Sua obra explora os limites técnicos de cada disciplina
que investiga com interesse de apresentar
ideias visuais instigantes e sensibilizar
olhares indiferentes. Seus trabalhos e performances ao vivo participaram de festivais e exposições ao redor do mundo, com
destaque para o Festival Video Brasil (São
Paulo) em que foi ganhador por duas vezes
do prêmio principal. Também participou
de residências artísticas no México, na
Alemanha, em São Paulo e na Bolívia. Desde 2014, seu último livro de artista “Visión
Infernal” já foi publicado na Argentina, no
México, na Alemanha e no Brasil.

O seu trabalho é geralmente autobiográfico e baseado na sua percepção particular
do mundo. Paralelamente, Emmanuel investiga o mecanismo do processo criativo
e como ele influencia aquilo que nos rodeia. Ele assume um amor incondicional
por grafite, tinta e os processos mais “artesanais” (pintura, filmagem e escultura).
Mas a necessidade de buscar novas linguagens incita-o a experimentar diferentes técnicas e formas de representação,
como instalações ou vídeos.
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felipe bedoya

fernando marques de oliveira

Cali, Colômbia, 1987

Porto, Portugal, 1947

ADRIÁN IBÁÑEZ GALERÍA

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

O projecto de Felipe Bedoya retrata a região do Pacífico na Colômbia do ponto de
vista social, focando-se na biodiversidade,
na deslocação e nas migrações, sendo estas questões fundamentais a um nível internacional.

Vive e trabalha no Porto. Frequentou a Escola de Belas Artes do Porto e a Academia
de Watermael – Boitsfort de Bruxelas, cidade onde viveu.

Desenho e fotografia são as bases deste
projecto, gerando uma mistura de técnicas que é a evidência de uma realidade e,
ao mesmo tempo, uma interpretação do
desconhecido, do que não é visível a olho
nu. As nuances e virtudes de uma situação
quotidiana que, paradoxalmente, se torna
infinitamente bela.
O seu trabalho interliga as noções de identidade, misticismo, beleza e particularidade do seu ambiente; torna-se uma história
em si, sugerindo uma ambiguidade e um
paradoxo. As palavras deslizam sobrepostas por um discurso implícito, no qual não
importa quem, onde ou quando, desde que
seja confrontado com a carga emocional
das suas suas origens, a sua essência e os
seus instintos.
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«… As alegorias visuais de Fernando
Marques de Oliveira servem uma ideia
de humanidade entre o desengano da
simplicidade aparente da composição e
a facilidade dos meios para atingir uma
profundidade que vai para além da bidimensionalidade destas pinturas que o
autor insiste em chamar desenhos. Desenho leva-nos ao domínio da planificação,
do esboço, de protótipo. Nesse sentido os
seus “desenhos” são utópicos mas contrariamente à pintura abstracta do início do
século passado não reflectem um sistema
por surgir mas antes uma reflexão sobre
os tempos de incerteza que vivemos…»
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fernando m. romero

gonzalo elvira

Córdova, Espanha, 1978

Patagonia, Argentina, 1971

GALERIA SIBONEY

GALERIA SIBONEY

Fernando M. Romero vive e trabalha em
Londres, onde actualmente ensina no
mestrado de pintura do Royal College of
Art. O seu trabalho lida com as noções de
ruptura e interferência em relação à forma
como consumimos informação e como
entendemos o mundo. O seu trabalho mistura disciplinas como pintura, fotografia,
vídeo, som, instalação e desenho, usando-os como lentes ou filtros diferentes para
explorar as ressonâncias existentes em
qualquer idioma ou sistema.

Nascido na Patagónia Argentina, Gonzalo
Elvira vive e trabalha em Barcelona desde 2000. Recebeu formação na Escola de
Artes Visuais Antonio Berni de Buenos Aires e iniciou o seu percurso expositivo em
1993. Os seus projectos investigam momentos coletivos que compõem, por assim
dizer, uma espécie de paisagem de linhas
vermelhas ou retaguardas históricas.

No seu projecto mais recente, “Nothing to
do. Nothing to say”, Fernando concentra-se nas formas complexas como nós nos
relacionamos com a informação nos dias
de hoje. O artista levanta questões sobre
o nosso consumo de informação através
de telas, janelas, dispositivos tácteis e interfaces, utilizando processos repetitivos
de transferência de gestos e pintura entre
diferentes superfícies, e expondo resultados na parede. Usando estas traduções
reiterativas entre superfícies, “Nothing to
do. Nothing to say” traça um mapa sobre
como as “nossas ferramentas de escrita
também estão a actuar sobre os nossos
pensamentos”.

O inicio do projecto “el Psicoanálisis te
ayudará” são as fotomontagens que Grete Stern realizava para a revista Idílio, que
surgiu na Argentina em 1948 e dedicada
ao público juvenil e feminino. Na secção
Grete Stern, ilustrava com as suas fotomontagens a resposta do psicanalista Renzi às leitoras da revista. Esta série de fotomontagens são conhecidas com o nome
de Sueños. “el Psicoanálisis te ayudará” é
um projeto amplo em referências e associações à maneira do Atlas Mnemosyne de
Aby Warburg.
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hanns schimansky

irene gonzález

Bitterfeld, Alemanha, 1949

Málaga, Espanha, 1988

JEANNE BUCHER JAEGER

GALERIA SILVESTRE

Ao longo dos anos, Hanns Schimansky foi
pacientemente criando uma original poética
visual, que se funda num forte posicionamento ético: a escolha voluntária do desenho como prática exclusiva.

Nos seus desenhos, há uma predominância do preto e branco e uma clara influência da fotografia vintage – principalmente
anónima. É precisamente depois de repensar essas fotografias que ela começa a
desenhar. O resultado final deste processo
é uma estranheza que cria uma sensação
desconfortável e que nos transporta, englobando-nos de uma forma maior do que
seria possível com um primeiro olhar superficial.

Técnica e estilisticamente o seu trabalho
divide-se em três grupos bem distintos: desenho a grafite sobre papel preparado, dobragem em que a cor vibrante surge como
elemento estruturante e desenho a tinta da
China aplicada com aparo. Estas “melodias
visuais” têm inspirado várias gerações de
novos artistas e colecionadores.
Podemos seguir com o olhar a linha exploratória que avança e se espalha como um
rizoma através da superfície do papel. Nalguns casos, escutamos virtualmente essa
linha visual-acústica que resulta da passagem do aparo metálico, carregado de tinta,
na superfície mais ou menos rugosa do papel. O desenho/partitura compõe-se então
das marcas deixadas pelo avançar da linha,
pelas suas rupturas e pelas suas intermitências.
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Há uma característica estilística fundamental que se destaca na sua série: o silêncio. As imagens transmitem quietude,
um caos interior e calmo, onde a existência parece estar a flutuar, em espera. “O
indivíduo e a recuperação do que foi perdido através da memória são características
constantes no meu trabalho.” Nas paisagens e cenas criadas por Irene González, o
tempo parece estar suspenso mas nele as
coisas estão imperceptivelmente a mudar.
Elas são o instante no seu todo.
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jean dubuffet

joana fervença

Le Havre, França, 1901 - Paris, França, 1985

Lisboa, Portugal, 1988

JEANNE BUCHER JAEGER

GALERIA 111

Jean Dubuffet chegou a Paris em 1919 para
estudar na Académie Julian, mas foi apenas
no início da década de 1930 que se dedicou exclusivamente à pintura. Em virtude
da sua obra fascinante e invulgar, que inclui
pintura, escultura e gravuras, Jean Dubuffet
tornou-se num dos principais artistas da sua
época. Executou imagens de um estilo bruto incisas em superfícies ásperas, espessadas com materiais naturais, e realizou esculturas em materiais indesejáveis. O aspecto
inacabado das suas obras muitas vezes provocou intensas controvérsias, por exemplo,
na sua primeira exposição em 1944 na Galeria René Drouin. Ao escrever vários textos
sobre a Arte Bruta, Dubuffet tornou-se no
principal representante do movimento.

Realizou a licenciatura e mestrado em Arquitectura pelo Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa
(da/UAL) e frequentou desenho no Ar.Co,
em Lisboa.
Conheço-me no demorar do que é preciso.
Pratico o desenho detalhadamente, no pormenor da semelhança e do que não se assemelha. Aprendo a concentrar e a compor as
imagens da atenção no desenho. Sublinho o
que me espanta e o que me anima.

A partir dos anos 1960, Jean Dubuffet levou
as suas experiências ao campo da arquitectura ambiental e das composições musicais.
Em 1967, Dubuffet fez uma importante doação de 180 obras ao Musée des Arts Décoratifs de Paris. Nos últimos anos de vida criou
grandes esculturas em fibra de vidro para o
espaço público. Jean Dubuffet morreu a 12
de maio de 1985 em Paris após ter fundado
a Fundação Dubuffet.
IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 92 577 29 29
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joana pimentel

joao felino

Porto, Portugal, 1971

Castelo Branco, Portugal, 1962

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

ROSALUX – THE BERLIN-BASED ART OFFICE

Nasceu em 1971, Porto. Portugal. Vive e
trabalha no Porto. Doctor pela Universidad
Complutense de Madrid. Licenciatura em
Artes Plásticas - Escultura na Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto

Os trabalhos sobre papel agora apresentados na Drawing Room, sob a forma de
um dispositivo Atlas, são integralmente
parte um projecto em curso ao longo do
tempo, newspaper paintings’ desenhos
preliminares, que dissolvem todas as categorizações, quer entre o desenho e a
pintura, mas também da fotografia, por
meio de uma apropriação enquadrada por
um fundo textual específico ou uma “paisagem” de linguagem escrita atomizada.
Pretende assim examinar os modos como
os artistas a trabalhar com a fotografia na
contemporaneidade respondem a questões relativas aos processos fotográficos e
às especificidades do meio, ainda que com
recurso a outros meios, desde a sua produção e realização, até à sua recepção e ao
seu consumo.
Reflexão, que assim é proposta ao receptor não no sentido da análise dos seus
valores de interpretação, mas do contrato
estabelecido e necessariamente subjacente a qualquer um dos trabalhos e das relações que se estabelecem entre eles, que
informa uma efectiva experiência da obra
de arte.
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joão gomes gago

jorge martins

Lisboa, Portugal, 1991

Lisboa, Portugal, 1940

GALERIA MONUMENTAL

ARTE PERIFÉRICA – GALERIA DE ARTE

Estudou na Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa. Tem o mestrado
em Desenho e Técnicas de Impressão da
Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto. Começou a expor individualmente em 2013.

A carreira artística de Jorge Martins, conta
com mais de meio século de actividade .
Deste percurso podem-se destacar as exposições individuais em Portugal : na Fundação Calouste Gulbenkian, na Fundação
de Serralves, na Culturgest, no Centro de
Exposições do Centro Cultural de Belém,
Fundação Carmona e Costa.

O seu trabalho com a Galeria Monumental tem início em 2016. Em 2017 recebe o
Prémio Jovens Criadores na categoria de
Artes Visuais, no concurso internacional
de desenho Encontrarte Amares.

O artista participou em numerosas exposições individuais e colectivas no estrangeiro como no CentroGeorges Pompidou,
em França, a Bienal de S. Paulo. O Brasil.
A partir de 5 de outubro de 2018 e coincidente com a Drawing Room Lisboa Jorge Martins irá apresentar uma exposição
individual de desenho com curadoria de
Óscar Molina, no Museu Estremenho e
Ibero-americano de Arte Contemporânea,
em Badajoz.
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josé loureiro

josé piñar

Mangualde, Portugal, 1961

Granada, Espanha, 1967

FONSECA MACEDO - ARTE CONTEMPORÂNEA

RUÍZ LINARES

Vive e trabalha em Lisboa. De 2015 a 2017,
José Loureiro produziu e mostrou, em várias
exposições individuais, uma grande colecção de desenhos e pinturas de dimensões
variadas, com o título de “Sinapse-Morta”.

José Piñar mostra-nos uma selecção de
obras suas, principalmente de escala pequena, naquela que é uma amostra dos
seus principais modos de criação ao longo
dos últimos anos. As suas obras vão desde
vários trabalhos abstractos gestuais e monocromáticos a uma série de composições
cuidadosamente produzidas, criada pela
repetição de linhas de muitas cores diferentes. Finamente desenhados, estes desenhos têm uma qualidade extra-pictórica
e, por terem uma escala reduzida, tornam-se objectos, jóias raras.

Mantendo o desenho com rigor geométrico,
de linhas direitas e ângulos perfeitos, assim
como uma curta selecção de cores: preto,
branco, vermelho, José Loureiro introduz
também a mancha menos definida e de contornos menos nítidos. Em alguns desenhos,
a frequência das linhas e o contraste das
cores, provocam uma sensação de vibração,
quase cinética.

18

Piñar também tem usado quadros em segunda mão, adaptando-os ao seu trabalho.
Esta técnica, juntamente com o facto de
trabalhar com escalas mais pequenas do
que o habitual, une as suas pinturas, cuja
aparência é, na verdade, muito variada.
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klaas vanhee

lola berenguer

Mechelen, Bélgica, 1982

El Ejido, Almeria, Espanha, 1965

GALERIA SILVESTRE

RUÍZ LINARES

O desenho está na origem de todo o trabalho criado por Klaas Vanhee e é também
a expressão máxima da sua vida, desde o
seu quotidiano detalhado até aos seus movimentos corporais. Por vezes, o seu traço
é energético e, outra vezes, é delicado e
sensual.

Berenguer irá exibir uma série de trabalhos em papel chamados Como los círculos
que encuentro, para além de um desenho
em grande escala, produzido em papel
com grafite.

Nos seus desenhos, podemos ver objectos do dia-a-dia e cheios de ironia mas
também podemos ver rostos expressivos
transformados pela angústia ou pela tristeza. Em ambos os casos, o que está sempre
presente no seu trabalho é o movimento e
a energia do seu gesto. Uma característica
que é especialmente importante nos seus
desenhos de parede, onde o seu traço age
como um eco dos seus pensamentos e sentimentos.
É provavelmente por isso que, nos seus
desenhos, existe algo que nos convida
sempre a olhar para eles, algo que nos faz
aproximar e apreciar o calor que eles nos
transmitem.

A série é baseada na forma do círculo,
que está sempre presente embora nunca
na sua totalidade. Linhas e outras formas
simples, ou espaços suavemente coloridos, obstruem a sua conclusão enquanto
formam novas composições. Um equilíbrio curioso e harmonioso é alcançado
pela distribuição cuidada dos elementos.
O papel é cuidadosamente preparado com
uma técnica pessoal que inclui pó de mármore e acrílico, e traz calor para as composições.
O desenho em grande escala, chamado
Leyes en papel, é um desenho impressionante feito com uma técnica fina e, como é
costume para a artista, com detalhes muito subtis e delicados. A composição pode
estar relacionada com o profundo mistério
das suas proporções.

IMPRENSA I drawingroom.pt/imprensa I +351 92 577 29 29

19

www.drawingroom.pt

luisa cunha

luís nobre

Lisboa, Portugal, 1949

Lisboa, Portugal, 1971

GALERIA MIGUEL NABINHO

CARLOS CARVALHO - ARTE CONTEMPORÂNEA

Vive e trabalha em Lisboa. Estudou escultura no Ar.Co, Centro de Arte e Comunicação
Visual de Lisboa. Na base de seu trabalho
está uma noção muito clara e emocional da
relatividade da própria vida e, por consequência, das convenções, da diferença significativa entre o interior e o exterior, do privado e do público, da natureza fragmentária
do “não-lugar”, do poder, das dimensões do
tempo e do lugar, e do discurso.

Para Luís Nobre o desenho é o fio aglutinador que coloca em diálogo aberto significados de épocas diferentes, figurações,
geometrias ou outros elementos formais, e
que é desenvuelto não no sentido de catalogar mas de articular e estruturar um
pensamento. O desenho reconecta ideias e
conceitos, circunscreve unidades, enuncia
complexidades e descreve relações. A subjectividade inerente à prática do desenho,
ao processo de apropriação das formas e a
sua fase de integração, segue um raciocínio que é próprio deste artista porque só
este delimita o campo da obra e decide
quando esta está concluída. Deste modo, o
trabalho de montagem de cada peça instalativa é uma acção performativa do artista
em diálogo com a experiência do espaço e
o vocabulário de formas que dispõe.

Essa convicção teve a sua origem na prática que a artista desenvolveu desde cedo e
no facto de estar habituada a observar sem
qualquer objectivo em mente, deixando
apenas as coisas entrarem, num estado de
completa receptividade, sem impor fronteiras e sem julgamentos (tanto quanto possível). Primeiro encontrando as coisas e depois buscando-as.
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luiz martins

manuel san-payo

Machacalis, Minas Gerais, Brasil, 1970

Lisboa, Portugal, 1958

GALERIA MONUMENTAL

GALERIA MONUMENTAL

Graduado em artes visuais pela faculdade
de Belas Artes de São Paulo. Vive e trabalha entre Viena e São Paulo.

Licenciado em pintura na E.S.B.A.L e Doutorado em Desenho pela FBAUL. Frequentou a Academia Internacional de Arte de
Salzburg (Austria), onde trabalhou com
Mario Merz e estudou desenho e pintura
de modelo natural com Georg Eisler. Fez
um curso de especialização em gravura/
litografia artística com o mestre Dževad
Hoso em Sarajevo.

Desde 1995, tem participado em diversas
exposições em São Paulo, Rio de Janeiro
e outras cidades brasileiras, e em mostras
colectivas e individuais em Portugal, Argentina, Venezuela, Japão, Lituânia, Polónia e Áustria.
Tem obras em acervos particulares no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal,
Espanha, Áustria, Alemanha, Eslováquia,
Grécia, Dinamarca, Japão, e públicos,
como o Museu Banespa (SP), MAC - Museu de Arte Contemporânea de São PauloPinacoteca de São Bernardo do Campo
(SP), Fundação Bollini (Argentina) e Latin
American Post (Colômbia), entre outros.

É professor de Desenho na Faculdade de
Belas-Artes de Lisboa. Expõe regularmente desde 1981 e está representado em colecções públicas e privadas, em Portugal
e no estrangeiro. É membro fundador e
curador da Galeria Monumental, em Lisboa.
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marco pires

margarida lagarto

Alcobaça, Portugal, 1977

Veiros, Estremoz, Portugal, 1954

GALERIA PEDRO OLIVEIRA

GALERIA MONUMENTAL

Vive e trabalha em Lisboa. Licenciatura em
Artes Plásticas - Pintura, Faculdade de Belas
Artes, Lisboa

Vive e trabalha em Évora. Frequentou o
curso de pintura da Escola Superior de
Belas Artes de Lisboa. O seu trabalho de
pintura, desenho e escultura é amplamente apresentado em exposições individuais
e colectivas. Está representada em várias
coleções privadas e em coleções institucionais como a coleção da Fundação PLMJ
e a coleção BPI.

«Marco Pires centra a sua atenção em torno das questões inerentes à apreensão e
à representação do espaço. Com isso em
mente, o seu trabalho equaciona a natureza
e a eficácia da linguagem, desconstruindo
de forma lúdica e inesperada os códigos e
as expectativas que nos comunicam a sua
existência…para Marco Pires não importa o
lado fidedigno da imagem, mas sim a acção
sobre as regras que lhe são inerentes. E é no
processo de reconhecimento, compreensão
e desconstrução da figura que se inverte e
subverte os seu códigos de acção…»
Sérgio Fazenda Rodrigues
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maria josé cavaco

mariana gómez

Ponta Delgada, Açores, Portugal, 1967

Bogotá, Colômbia, 1990

FONSECA MACEDO - ARTE CONTEMPORÂNEA

ADRIÁN IBÁÑEZ GALERÍA

A obra “Conversation Piece III” é uma
composição de desenho, formada por 28
folhas A4, que são apresentadas justapostas e sem moldura.

Mariana é uma artista colombiana que,
desde o início de sua carreira, se concentrou no conceito do corpo feminino e como
ele é estigmatizado e questionado em diferentes culturas pelo mundo fora. Mariana
investiga como cada mulher possui um micro universo privado em que ela mantém,
cuida e melhora o seu próprio corpo.

Este trabalho faz parte do mais recente
projecto “Conversation Piece”, no qual a
artista Maria José Cavaco, através de várias técnicas e materiais, evoca a história
da pintura e, simultaneamente, representa
o “seu território”, oferecendo estes desenhos/objectos à contemplação do espectador. Para além das cores e das linhas, o espectador pode ainda ser surpreendido por
expressões de cariz literário, como rodapé
de algumas obras.
O título “Conversation Piece” refere-se
aos retratos de grupo, populares no século
XVIII, em que figuras são representadas
interagindo em situações informais, frequentemente em jardins.

Mariana tenta levar o seu corpo ao limite,
explorando extremos onde as suas pernas
estão prestes a desistir e os seus braços
prestes a quebrar. A artista mantém uma
pose durante o máximo de tempo possível
para fazer um retrato do seu próprio corpo em dor. Depois de conseguir o retrato
perfeito, Mariana interpreta-o com desenhos, sobrepondo-os uns por cima dos
outros, para ver o seu corpo submerso em
si mesmo, completando os seus próprios
vazios... Mas ao mesmo tempo torcendo-o,
quebrando-o e acabando-o.
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martinho costa

miguel palma

Fátima, Portugal, 1977

Lisboa, Portugal, 1964

GALERIA SILVESTRE

FONSECA MACEDO - ARTE CONTEMPORÂNEA

Martinho Costa vive e trabalha em Lisboa,
Portugal. Licenciou-se em Artes Visuais –
Pintura pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa em 2002.

Miguel Palma vive e trabalha em Lisboa. O
seu trabalho lida com questões relacionadas com o desenvolvimento tecnológico,
ecologia, a crença em imagens, a ideia de
poder, o mundo infanto-juvenil e a obsessão pela máquina.

“O escultor” representa uma acção em loop:
uma personagem que martela um bloco
continuamente. Na primeira animação, podemos observar um escultor a tentar esculpir um bloco de mármore para copiar um
modelo que aparece na tela à sua frente.
O tema clássico do artista e o seu modelo
como um acto de criação em si será mostrado através do ecrã de um telemóvel partido.
Deste modo, as linhas fortuitas sobrepõem-se ao desenho em movimento que aparece
na tela. As rachas no vidro surgem como um
esboço em desenho autónomo.
A segunda animação descreve o modelo
que está a ser usado pelo escultor. Tradicionalmente, o conceito de escultura não
só implica a ideia de tridimensionalidade,
como também a de silêncio e quietude.
Mas, neste caso, condicionado pela repetição da mesma imagem que foi desenhada
várias vezes, surge o mistério do movimento
e a crença na vida.
24

“Backstage of an Island” é uma série de
colagens onde mapas militares da Ilha de
São Miguel são disruptivamente assombrados por embarcações de transporte de
passageiros em rotas ameaçadoras. Estas
embarcações poderão ser metáforas do
confronto com o outro que inevitavelmente se vai massificar num futuro? No trabalho de Miguel Palma o que prevalece é a
interrogação tensiva sobre o mundo. Os
seus dispositivos imagéticos convocam a
incerteza como paradigma da relação mais
crítica que cada um de nós deve manter
com o real.
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nuno henrique

nuno gil

Funchal, Portugal, 1982

Lisboa, Portugal, 1983
MÓDULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE

Uma das motivações principais na origem
do meu trabalho diz respeito a uma vontade de informe. Confrontado com a impossibilidade de dissolver os limites da própria
forma, tomei a direcção oposta; entender
esses limites como cada vez mais precisos
e inequívocos. O meu objectivo é tentar
encontrar sistemas que, de alguma forma,
estejam sempre abertos a novas possibilidades. Nesse sentido, a repetição de formas,
cores, padrões, marcas, tornou-se a chave
para encontrar soluções alternativas. A consequência dessa repetição são a exuberância e o excesso, mas acima de tudo a introdução da noção de decorativo no campo da
abstracção.

MÓDULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE

Nuno Henrique apresenta trabalhos de
uma série iniciada em 2014 e concluída
na exposição “desconhecem-se montes,
encontram-se picos”, que inaugurou no
Módulo em 2018.
São pequenas caixas que guardam topografias em recortes de papel picotados.
Com folhas de papel variadas o artista adiciona e subtrai volumes, texturas e cores.
Aliás é sempre a mesma topografia a ser
representada, repetindo-se em cada obra
os relevos do sítio do Dragoal e indo até
ao topo do Pico Castelo – duas toponímias
que resultaram da breve história da ilha do
Porto Santo; Dragoal, ancestral bosque de
dragoeiros que com a colonização da ilha
desapareceu; Pico Castelo, refúgio e último reduto dos ilhéus fustigados vezes sem
conta por piratas e corsários.
Série esta, que resulta da necessidade de
um olhar continuado sobre a mesma coisa.
Olhar que embora condicionado a um território (físico; vegetal; sensorial), encontra
nessa mesma condição a liberdade necessária para dar a ver o mundo.
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pablo arrázola

paulo lisboa

Cota, Cundinamarca, Colômbia, 1991

Lisboa, Portugal, 1977

ADRIÁN IBÁÑEZ GALERÍA

GALERIA GRAÇA BRANDÃO

Para Arrázola, nós coexistimos com o nosso
meio ambiente numa relação de construção
mútua, onde a nossa identidade é, em grande parte, o resultado da forma como nos
apropriamos de nossa paisagem, e a paisagem, por sua vez, é o resultado da forma
como essa identidade coexiste com a paisagem, criando um campo de fertilidade para a
transformação do espaço e, por consequência, de nós próprios.

Paulo Lisboa vive e trabalha em Lisboa.
Em 2006 terminou a Licenciatura em Artes Plásticas/Pintura na Escola Superior
de Tecnologias do Instituto Politécnico de
Tomar.

Na sua exploração do papel e do desenho,
imagens sugestivas dão início a um diálogo
com o espectador, deixando abertas várias
possibilidades de narrativas visuais. As situações tornam-se histórias, apenas quando
se encontram com o olho do espectador e as
memórias e experiências que essa pessoa
traz para o trabalho. Intencionalmente vago,
o seu trabalho põe muitas vezes no primeiro
plano crianças, cuja ingenuidade nos remete
para a época em que começamos a criar os
nossos próprios mundos.

26

A Galeria Graça Brandão apresenta uma
selecção de trabalhos do artista Paulo
Lisboa realizados entre os anos de 2011
e 2018, nos quais o desenho, a fotografia
e a projecção entrecruzam-se. O interesse
de Paulo Lisboa pela grafite levou-o a pesquisar locais onde existissem jazigos deste
mineral. Recolhe as pedras diretamente
da natureza e usa nos seus desenhos - sobre papel, cartão e agora, também, sobre
alumínio - a grafite na sua forma natural
e mais pura.
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pedro a.h. paixão

pedro cabrita reis

Lobito, Angola, 1971

Lisboa, Portugal, 1956

GALERIA 111

GALERIA MIGUEL NABINHO

É artista plástico, professor universitário
e editor. Mestre em Belas Artes e Doutorado em Filosofia, já viveu em Lisboa, no
Porto, em Veneza e em Chicago; mas foi
em Milão que se fixou. É investigador do
Instituto de Filosofia da Universidade do
Porto e tem a seu cargo a coleção de ensaios “Disciplina sem nome”, da editora
Documenta. Venceu, em junho deste ano,
a primeira edição do Prémio Navigator –
Arte em Papel.

Pedro Cabrita Reis nasceu em 1956 em
Lisboa, onde vive e trabalha.

Paixão desenha criaturas e personagens
que, ao ganharem forma, também encontram uma voz, como se tivessem algo para
nos dizer. A densidade de sua imersão na
busca de pensamentos sensíveis reflecte tudo o que ele faz. A sua obra é composta por essa densidade, complexidade,
narrativa e, sobretudo, pelo tempo. O seu
trabalho artístico consiste numa exploração minunciosa da técnica do desenho,
e materializa-se em obras que requerem
bastante tempo de produção.

O complexo trabalho de Pedro Cabrita Reis
inclui uma multiplicidade de meios, desde
desenhos em grafite e pastel a pinturas
em grande escala e instalações dimensionadas para arquitectura. O fluxo entre os
materiais usados, no entanto, mantém o
carácter de cada um deles. Esculturas tornam-se imagens; quando presas a janelas,
pinturas articuladas monocromáticas vão
dar elementos arquitectónicos ou desenvolvem qualidades esculturais. A natureza
aparece no seu trabalho de maneira extremamente filtrada, como um caminho para
a consciência. A perda da natureza como
ideia de referência é o motor do trabalho
de Cabrita Reis. O artista vê a arquitectura
como uma forma de a substituir e entende-a como uma disciplina mental ou um
“exercício de realidade” através do qual
nos medimos a nós mesmos e ao mundo.
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pedro calhau

pedro gomes

Évora, Portugal, 1983

Nampula, Moçambique, 1972

MÓDULO - CENTRO DIFUSOR DE ARTE

GALERIA PRESENÇA

O foco da investigação que alimenta o trabalho (desde 2014) incide numa equação

Pedro Gomes nasceu em Moçambique em
1972. Vive e trabalha em Lisboa. Tirou um
MFA no Chelsea College of Art (Londres) e
estudou no Ar.Co – Centro de Art e Comunicação Visual (Lisboa).
O artista apresenta uma nova série de
obras intituladas Panorama que, ao expandir a disciplina de desenho, indaga as fronteiras interdisciplinares e questiona como
o modo de fazer é pertinente à realidade
que a imagem em si tenta abrigar.
A proposta de Brian O’Doherty sobre o
«white cube» aponta, criticamente, para
como as leituras das obras de arte podem
ser experimentadas num espaço normativo como as galerias e museus modernos e
contemporâneos. Pedro Gomes, ao ocupar
todas as paredes brancas com desenhos
subverte este paradigma e transforma o
espaço asséptico numa câmara de um
ruído infinito numa aproximação ao «white noise». Este ruído é construído através
da suposição de diversas imagens de trabalhos recentes que dão continuidade à
investigação encetada pelo artista sobre
o modo como a imagem pode ser uma
exaustão perpétua de realidades indiferenciadas em que o olhar se perde na superfície inebriante do desenho.

A∩B={xI x∈A ∧ x∈B}
Essa premissa convoca-o a reunir diferentes conjuntos de objectos, com o propósito
de desenvolver séries de desenhos ou pinturas. Fruto dos interesses e das afinidades do artista; de uma maneira geral, este
ecossistema funciona em dois momentos.
O primeiro tenta responder ao problema
de acordo com as suas diferentes variáveis. O segundo, olha para toda a produção de sentido criada e preocupa-se em
compreendê-la, apropriando-se da narrativa que produz, por exemplo, sob a forma
de livros de artista.
Deste modo, podemos caracterizá-lo como
um processo sem espaço e autofágico que
se apropria dos interesses e da cultura importantes para o artista para desenvolver a
sua produção de sentido.
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pedro vaz

rui moreira

Maputo, Moçambique, 1977

Porto, Portugal, 1971

GALERIA 111

JEANNE BUCHER JAEGER

A minha prática artística centra-se numa
pesquisa em paisagem, maioritariamente
em pintura e vídeo-instalação, recorrendo a
expedições, num formato que defino como
paisagem vivida.

O trabalho do Rui Moreira é inspirado nas
suas viagens cujos destinos são escolhidos
com o maior cuidado. O artista experiencia
as mudanças, ambas físicas e psicológicas,
inerentes aos territórios que visita: o calor
esmagador do deserto, a luz ofuscante do
sol, as temperaturas geladas das montanhas onde nasce o rio Ganges, a humidade
extrema da selva Amazónica, a solidão e
o silêncio quase absoluto...No regresso
destas jornadas desenha sem interrupção, executando uma espécie de exercício
mnemónico de revivência do ciclo natural
de cada espaço, do amanhecer ao anoitecer, por forma a entender todas as suas
nuances. Este sentimento intenso situa-se
na base da obra de Rui Moreira.

Nos projectos que levo a cabo, procuro
manter consciente o facto da paisagem artística ser uma construção dependente do
facto da humanidade se percepcionar separada da natureza.
A distância crescente entre os dois, desde a
consciência humana, decorre das mesmas
noções que tornam a paisagem possível:
sujeito / natureza; paisagem real / corpo do
artista; campo perceptual / criação. Estas
estão presentes nas expedições que levo a
cabo, e por esse motivo as paisagens selvagens e despovoadas são as mais adequadas à minha pesquisa. Algumas das mais
recentes incluem a Amazónia, no Brasil ou
Superstition Mountains, nos EUA.

Os seus desenhos alimentam-se também
de referências cinematográficas: Tarkovsky, Hitchcock, Herzog, Syberberg ou
Kubrick; referências musicais: Bach, Stockhausen, música tradicional Indiana, Japonesa, Portuguesa ou Árabe; ou ainda
referências artísticas notáveis, como os
frescos de Piero della Francesca.
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susana gaudêncio

tiny domingos

Lisboa, Portugal, 1977

Orleães, França, 1968

CARLOS CARVALHO - ARTE CONTEMPORÂNEA

ROSALUX – THE BERLIN-BASED ART OFFICE

O trabalho de Susana Gaudêncio está normalmente envolvido numa prática de investigação e numa abordagem combinada
de suportes artísticos tais como desenhos,
animações em vídeo, gravuras, livros ou
publicações apresentados num contexto
de instalação. A artista cria muitas vezes
desenhos intricados, montagens de fotos e
de animações obtidos através da alteração
de imagens e/ou da utilização de imagens
já existentes. Os seus projetos pensam sobre a relação entre o legado histórico de
conceitos como: o impulso utópico, a utopia, a distopia, a heterotopia, a estranheza,
o nomadismo e a produção artística como
uma plataforma para encontrar novas possibilidades de questionamento da utopia
enquanto dispositivo crítico eminentemente político.

Vive e trabalha em Berlim. Fundador e director do Rosalux, um espaço dedicado à
arte em Berlim. Co-fundador dos Kuiperdomingos Projects (Berlim/Amsterdão).
Recebeu o prémio Project Space Award
em 2015, pela Chancelaria do Senado Assuntos Culturais, Berlim.
Na sua prática artística, o trabalho relacionado com o espaço junta-se às abordagens
conceptuais da economia e da cultura pop.
Os seus projectos actuais incluem a série
“Kreisdiagramme” (uso de diagramas e
gráficos provenientes de software padrão
como metáfora para os nossos tempos) e
o seu projecto, ainda em andamento, “projectedspace” - uma pesquisa a longo prazo com séries de fotografias sobre espaço
(público), paisagem, geometria minimalista, dados e mobilidade aumentada.
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vera mota
Porto, Portugal, 1982
GALERIA PEDRO OLIVEIRA

Vera Mota vive e trabalha no Porto. Licenciatura em Belas Artes – Escultura, Faculdade de Belas Artes, Universidade Porto
O trabalho de Vera Mota procura, por meio
da composição, criar novos espaços para
os objectos. Privilegiando uma economia
da presença, do esforço e da acção, destaca as qualidades físicas dos materiais
por si escolhidos de forma criteriosa pela
sua especificidade e cujas características
se revelam determinantes na produção da
obra. O trabalho é atravessado por uma
dimensão performativa, seja pela forma
como se adivinha a produção de determinado objecto seja pela sugestão de uma
possível utilidade.
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> snba, 1º andar

Espaço Editorial
by Filipa Valladares
A secção editorial traz ao primeiro
andar da Sociedade Nacional de Belas Artes um conjunto abrangente de
livros de artista, edições, múltiplos
e catálogos, mostrando desta forma
uma abordagem diversa do panorama
do desenho contemporâneo.

mike goes west
O estúdio mikegoeswest reúne impressores com formação artística e
técnica especializada (António Coelho
e João Sebastian) que aplicam o seu
saber no desenvolvimento das propostas apresentadas. Desde 2002 que o
estúdio usa a sua experiencia, nas exigências e particularidades da criação
artística, para imprimir em serigrafia manual e em qualquer suporte. O
estúdio é assim parceiro, co-editor e
editor de obra gráfica de referência de
diversos artistas contemporâneos.

gabinete
Gabinete é uma editora e loja de múltiplos de arte e um espaço de projectos, em Lisboa, que apresenta em
acervo múltiplos, edições de arte numeradas e assinadas, e livros de artista de alguns dos mais importantes
artistas contemporâneos portugueses
e internacionais.

sistema solar/documenta
Sistema Solar é uma editora independente que, desde 2012, edita as
chancelas Sistema Solar e Documenta, com uma equipa que vem de uma
historia com mais de quarenta anos
de experiencia editorial e privilegia os
domínios da Arte, da Literatura e das
Ciências Sociais e Humanas.

meel press
O atelier de gravura MeelPress foi fundado pelo artista e gravador Hugo Amorim, em 2013, e nasceu com o intuito
de criar um lugar de colaboração com
artistas contemporâneos, na produção e
divulgação de edições em gravura. Na
sua oficina têm vindo a ser desenvolvidos vários projetos de edições limitadas
para exposições individuais e outros
projetos pontuais de diversos artistas
contemporâneos portugueses.

STET – livros & fotografias
STET – livros & fotografias é uma livraria especializada em livros de fotografia, livros de artista, edições de autor e
teoria da imagem, que abriu em 2011,
em Lisboa. O projeto nasce como uma
plataforma crítica de discussão e divulgação de livros e fotografias, promovendo a circulação de publicações
de artistas, através da participação em
várias feiras (nacionais e internacionais) e organização de eventos dentro
e fora do seu espaço.
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> galeria pintor fernando de azevedo, sociedade nacional de belas artes

The Dangerous Plurality
progra mação pa ra lel a

Desenhos da Colecção de Arte Contemporânea da Fundação PT

artistas:
Álvaro Lapa
Ana Hatherly
Cristina Lamas
Daniel Barroca
Diogo Pimentão
Fernando Calhau
Gaëtan
Inês Botelho
Joana Rosa
Joaquim Bravo
Jorge Martins
Jorge Queiroz
Manuel Baptista
Maria José Oliveira
Maria Tomás
Marta Wengorovius
Martinha Maia
Michael Biberstein
Paula Rego
Pedro Portugal
Pedro Proença
Pedro Tudela
Rosa Almeida
Rui Moreira
Rui Sanches
Xana

The Dangerous Plurality ( A Perigosa Pluralidade ), título do desenho do artista Pedro
Proença (1962), com o humor negro e ironia afiada que o caracterizam, permite-nos
agrupar uma extraordinária série de obras,
uma por cada autor, destacando a variedade idiossincrática de cada um deles. Como
se fosse um espelho da sociedade de onde
se extrai os seus representantes, esta coleção mostra a riqueza diversa das obras e o
desafio de encontrar uma coerência quando expõe apenas uma parte do acervo.
Neste caso as obras foram seleccionadas, em primeiro lugar, pela sua adesão
ao meio do desenho, sempre presente na
carreira dos artistas representados, seja de
um modo clássico, como é o caso de Paula
Rego (1935) e Gaëtan (1944), seja através
de uma abordagem de pesquisa das potencialidades do grafite e do papel, como nos
exemplos de Jorge Martins (1940) ou Diogo Pimentão (1973); sem esquecer aqueles que expandem o conceito do desenho
através de novos materiais e disciplinas,
como Ana Hatherly (1929-2015) ou Marta
Wengorovius (1963).

comissariado:
Mónica Álvarez Careaga, comissária e
directora Drawing Room.
Mónica Constantino, gestora e curadora
da Coleção de Arte Contemporânea da
Fundação PT.
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> museu nacional de arte contemporânea-museu do chiado

EM TORNO DO DESENHO

Organização:
progra mação pa ra lel a

Conversa

Sala Polivalente, MNAC-MC
Rua Capelo
12 DE OUTUBRO. 11H00-13H00
ENTRADA GRATUITA

Enquadrado na programação paralela da primeira edição da Drawing Room
Lisboa, realiza-se no Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do
Chiado, o encontro “Em torno do desenho”, reunindo Inmaculada Corcho
(directora do Museo ABC, Madrid), Elsy Lahner (curadora de desenho do
Albertina Museum, Viena) e Jorge da Costa (director do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, Bragança). O encontro, moderado por Emília Ferreira, directora do MNAC-MC, incidirá sobre a actividade curatorial em torno
da disciplina do desenho, nas três instituições convidadas.

Parceria com a SNBA
Apoio:
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Apoio:

Millennium Talks
mi ll enni um ta l ks

by Verónica de Mello
(Apresentação de livros by Maria do Mar Fazenda)

11/10 - QUINTA-FEIRA
18.00 DESENHAR UMA COLECÇÃO. O DESENHO NA COLEÇÃO PRIVADA

Moderadora: Verónica de Mello, Arquitecta e curadora independente. Fundadora do ProjectoMap e REDE art Agency. Directora de Collectors Programme e Millennium Talks da Drawing Room Lisboa
Evelin le Bruin, Formada em História de Arte, assumiu em 2008 a organização da colecção de arte contemporânea Bruin-Heijn. É a directora
fundadora do Centro de Arte Quetzal no Alentejo.
João Silvério, Mestre em Estudos Curatoriais pela Faculdade Belas-Artes da Universidade de Lisboa.É curador da coleção de arte contemporânea da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.
José Costa Rodrigues, Gestor e Empresário, Coleccionador Privado.
Miguel Almeida Henriques, Formado em Gestão de Empresas, Fundador Grow Advisory. Colecionador privado.

20.00 Lançamento do livro Fantasmagoriana (Documenta, 2018) de Adriana Molder com a presença da artista, João Miguel Fernandes Jorge
e Nuno Fonseca.
Adriana Molder reuniu em Fantasmagoriana um conjunto de pinturas inspiradas nos contos de terror alemães que Mary Shelley leu na Villa Diodati
e que por sua vez a inspiraram a escrever o Frankenstein, que faz este ano
duzentos anos da sua primeira edição.
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12/10 - SEXTA-FEIRA

mi ll enni um ta l ks

16.30 Apresentação dos livros de artista de Dayana Lucas, Francisco Tropa e Nuno Henrique, por Luiza Teixeira de Freitas (curadora, colecção LATF) e os artistas.

18.00 COLECCIONAR DESENHO ATRAVÉS DA HISTÓRIA

Moderadora: Raquel Henriques da Silva, doutorada em História da Arte
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, onde hoje coordena o Mestrado em Museologia. Historiadora da
arte em representação da Colecção Fundação Millennium bcp.
Alexandra Markl, conservadora da colecção de Desenhos e Gravuras,
MNAA - Museu Nacional de Arte Antiga.
Gonçalo Reis, Gestor e presidente executivo da Rádio e Televisão de
Portugal (RTP). Licenciou-se em Economia pela Universidade Católica
Portuguesa, concluindo um MBA pela Universidade de Chicago em 1996.
Madalena Gouveia Reis, formada em História da Arte, é a actual directora de comunicação e marketing do Centro Cultural de Belém. É também
a presidente da direcção da Fundação Abel e João de Lacerda, proprietária do Museu do Caramulo. Coleccionadora Privada.
Susana Gaudêncio, Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, com mestrado MFA, Hunter College em Nova Iorque, lecciona na Escola Superior de Artes e Design, nas Caldas da Raínha.

20.00 Lançamento do livro de Emília Ferreira Processos do Desenho (Caleidoscópio, 2018) , com a presença da autora e um artista entrevistado.
Em Processos do Desenho, Emília Ferreira reúne um conjunto de entrevistas
que realizou a artistas que desenham: Adriana Molder, Ângela Ferreira, Carlos Nogueira, Cristina Ataíde, Gabriela Albergaria, Jorge Pinheiro, Manuel
Caeiro, Paula Rego, Pedro Cabrita Reis e Pedro Calapez.

40
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13/10 – SÁBADO

mi ll enni um ta l ks

16.00 Apresentação dos livros de artista de Mattia Denisse, Rita Thomaz
e Rui Horta Pereira, por Ana Barata (Biblioteca de Arte Gulbenkian)
e os artistas.

18.00 DESENHO COMO FERRAMENTA DO PENSAMENTO. O DESENHO
NO PROJECTO DE ARQUITECTURA E DESIGN

Moderadora: Teresa Belo Rodeia, Doutorada em Arquitectura. Com a tese:
O desenho como invenção do real: a pousada de Oliveira do Hospital: o
processo projectual em Manuel Tainha. Docente na Universidade Lusíada,
Departamento de Arquitectura, Lisboa.
João Favila, Formado em Arquitectura pela ESBAL, sócio e arquitecto
coordenador do Atelier Bugio, em Lisboa. Em 2012 foi convidado para
representar Portugal na 13ª Exposição Internacional de Arquitectura, na
Bienal de Veneza. Professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.
Miguel Leal Rios, Frequentou o mestrado de Design na Domus Academy
em Milão. Fundou o seu próprio atelier Miguel Rios Design, é também
Co-fundador e director da Fundação Leal Rios em Lisboa, Galerista com
foco na arte contemporânea africana, sul-americana e do Médio Oriente.
Miguel Palma, Artista plástico que conta já com um vasto percurso artístico, repleto de exposições individuais e colectivas, em importantes
instituições portuguesas e internacionais. A sua obra está representada
em inúmeras coleções públicas e privadas, e tem participado em varias
residências artisticas internacionais. Apresentou em 2017, no Project
Room do MAAT, Miguel Palma A-Z.

20.00 Apresentação dos livros Entrevista Perpétua e Ana com a presença de
Ana Jotta e Ricardo Nicolau.
A artista Ana Jotta e o curador Ricardo Nicolau mantêm há anos um diálogo
perpétuo que, além de várias exposições, já deu origem a três livros. Entrevista Perpétua e Ana são os dois últimos volumes “escritos com”, “para”,
“dedicados a”, “homenagem a”, “inspirados por”, “em diálogo com”, “em
conversa com” Ana Jotta.
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14/10 – DOMINGO

mi ll enni um ta l ks

14.00 Lançamento do livro Spielraum (Documenta, 2018) de Miguel Ângelo Rocha, com a presença do artista, Maria do Mar Fazenda, curadora e Pedro Falcão, designer.
Spielraum é um projecto de Miguel Ângelo Rocha que se desdobrou
em dois momentos expositivos que contaram com a curadoria de
Maria do Mar Fazenda e foram apresentados na galeria águas-livres
em Lisboa, e, num terceiro momento: um livro desenhado por Pedro
Falcão.

16.00 O ENSINO DO DESENHO

Moderadora: Maria do Mar Fazenda, curadora independente e directora
artística Drawing Room Lisboa.
Francisca Carvalho, artista e professora de desenho no Ar.Co e na MArt
Maria João Gamito, professora catedrática da Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa.
Paulo Brighenti, artista, fundador e professor de desenho na MArt, Espaço de projecto, aprendizagem e experimentação artística.
Sara Chang Yan, artista e professora de desenho na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa.
Susana Mendes Silva, artista e professora de desenho no curso de Arquitectura Paisagista da Universidade de Évora.
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> prémio

Prémio Novo Talento Desenho
Drawing Room Lisboa & Viarco
O Prémio Novo Talento Desenho – Drawing Room Lisboa & Viarco visa oferecer a um artista Drawing Room lisboa em início de carreira a oportunidade
de realizar uma residência artística na Fábrica de Lápis Portuguesa, complementada com estadia na Oliva Factory. Durante a residência na Viarco, o
jovem criador terá a oportunidade de trabalhar em liberdade criativa, inspirando-se nas experiências, materiais e reflexões do espaço de trabalho que
o envolve para dar largas ao ato de desenhar. O prémio Viarco inclui ainda
a oferta de um kit de material específico de desenho, dando assim ao jovem
criador as ferramentas e matéria bruta para o desenvolvimento do seu projeto criativo.

viarco – indústria de lápis, lda
A história da Viarco – Indústria de Lápis, Lda. tem início em Vila do Conde, no ano de 1907, quando era ainda “Portugália – Fábrica Portuguesa de
Lápis”. A viragem dá-se em 1931 quando Manoel Vieira Araújo, industrial
experiente da chapelaria e figura proeminente de S. João da Madeira, decide diversificar o ramo de actividade da Vieira Araújo & Cª, Lda, e adquire a
Fábrica Portuguesa de Lápis. No ano de 1936 é registada a marca que acompanharia gerações de portugueses até aos dias de hoje – Viarco. Em 1941 a
empresa muda-se para S. João da Madeira onde até hoje labora. Na década
de 70 a fábrica de lápis torna-se autónoma e passa a denominar-se Viarco –
Indústria de Lápis, Lda. Sempre atenta à evolução do setor a Viarco produz
uma vasta gama de lápis técnicos e de uso comum, concebendo produtos
específicos por encomenda.
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Papeleo 2
portefólio português
progra mação pa ra lel a

Para a segunda edição da papeleo – cuadernos drawing room, organizada sob
o tema Portefólio português, Maria do Mar Fazenda, a directora artística da
Drawing Room Lisboa 2018, reuniu um conjunto de artistas que integram o
desenho nas suas práticas. Artistas participantes, pela sequência de entrada
dos seus desenhos na publicação: Dayana Lucas, Mattia Denisse, Pedro A.H.
Paixão, Paulo Lisboa, Adriana Molder, Ramiro Guerreiro, Nuno Henrique,
Sara Chang Yan, Rui Horta Pereira, Joana Fervença, Vasco Araújo, Ana Pérez-Quiroga, António Poppe, Miguel Ângelo Rocha, Von Calhau!, Rui Moreira,
Claire de Santa Coloma, Gabriela Albergaria, Diogo Pimentão, Hugo Canoilas, Musa paradisiaca, Pedro Gomes, Marta Wengorovius, Susana Gaudêncio, AnaMary Bilbao.

do traço ao rasto
Procurando dar resposta ao desafio de mapear as práticas do desenho na
cena artística portuguesa contemporânea, foi realizado o convite a um conjunto alargado de artistas que fazem usos particulares do desenho. A réplica
tinha necessariamente de ser participada, plural, ruidosa; resultando num
emaranhado a ser desdobrado como um Cadáver esquisito. Como no jogo
surrealista, os artistas não sabiam com que desenho iria o seu ser avizinhado. Neste sentido, a surpresa é partilhada com quem folhear este portefólio.
É na sequência e na montagem dos desenhos, assim como no intervalo entre
eles, que nos são reveladas as múltiplas direcções do medium. Talvez seja
precisamente nos cortes entre imaginários, nas alterações de técnicas, nas
mudanças de escala e nas afinidades ou tensões criadas entre as páginas
que poderá ser possível entrever (como num sonho) os contornos, difusos
porque ilimitados, das possibilidades desta (in)disciplina. O desenho é simultaneamente traço e rasto, pois convoca diferentes temporalidades: ainda
que possa partir da memória, inscreve-se sempre no presente e imagina,
produz, projecta futuros.

Maria do Mar Fazenda
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EQUIPA ORGANIZAÇÃO

Elsy Lahner
Curadora de Arte Contemporânea.
Albertina Museum (Viena)

directora

Inmaculada Corcho
Diretora do Museu do Desenho ABC
(Madrid)

equi pa

comité consultivo

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

relações institucionais

Manuel Navacerrada
Coleccionador

Ivânia de Mendonça Gallo
ivania.gallo@gmail.com
+351 966 826 005

imprensa
CREATIVE INDUSTRIES
PROGRAMMES by SC
Carmo Mendes
project.management@creativebysc.eu
+351 92 577 29 29

galerias
Carmen Lascurain
coordinacion@drawingroom.es
+34 630 836 960

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

produção

conteúdos redes sociais

Ana Cristina Nogueira
acristinae@gmail.com
+351 927 588 151

CREATIVE INDUSTRIES
PROGRAMMES by SC
Luís Mata Henriques
luismatahenriques@gmail.com
+351 91 501 90 10

Belén Blasco García de Andoain
produccion@drawingroom.es
+34 609 627 996
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Mónica Álvarez Careaga

Maria do Mar Fazenda

Directora

Directora Artística

Mónica Álvarez Careaga é comissária de
arte contemporânea e produtora cultural. Historiadora de arte pela Universidade de Oviedo e museóloga pela École
du Louvre (Paris). O seu trabalho como
curadora tem-se centrado nas relações
entre a identidade, a arquitectura e o doméstico, com particular destaque para
os suportes como o desenho e a fotografia. Já comissariou diversas mostras de
artistas como Cang Xin, Candida Höfer,
Pedro Barateiro, Carlos Bunga, Ellen
Kooi, Georges Rousse, Wolf Vostell, o
Rosa Muñoz e colectivas em Espanha,
Portugal, Alemanha, Polónia, Bélgica,
Estados Unidos, China e Japão. O seu
percurso profissional incluiu ainda funções de direcção na organização de festivais e feiras. Foi directora do Festival
Miradas de Mujeres em 2014 e consultora artística da Arte Lisboa de 2007 a
2011. É responsável pelo comissariado
de projectos na Arco Madrid, Swab Barcelona, Art Beijing, Set Up Bologna e
MIA Photo Fair Milano.

Maria do Mar Fazenda é curadora independente e investigadora no Instituto de
História da Arte da Universidade NOVA
de Lisboa. Destaca dos seus projectos
curatoriais mais recentes: Artist’s Film
International (MAAT, 2018), as exposições individuais de Miguel Ângelo Rocha, Spielraum (galeria águas- livres 8,
2018) e de Sérgio Taborda, Desenhos-Acções (Fundação Carmona e Costa,
2016), a exposição colectiva resultante
do Prémio de Curadoria AMJP- ‐EGEAC
2015 (Atelier- Museu Júlio Pomar, 2016)
e a programação do Espaço Arte Tranquilidade 2012/2014. É membro da
AICA – Associação Internacional de Críticos de Arte, desde 2010.

mar.fazenda@gmail.com
+351 968 121 350

info@drawingroom.pt
+34 606 458 099
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Verónica de Mello

Espaço Editorial

Programa de Coleccionadores,
MillenniumTalks

Curadora, produtora independente, editora e livreira. Licenciada em escultura
pela FBAUL (1996); Pós-graduação em
Estudos Curatoriais, pela FBAUL (2005).
Coordenadora da Fundació Foto Colectania (Barcelona) em Portugal (2001
- 2010). Professora convidada em diversas Universidades e escolas de arte,
entre elas FCSH-UNL (Lisboa), IADE
(Lisboa), IPA (Lisboa), IPP/ESMAE (Porto), Atelier de Lisboa. Como curadora
independente realizou entre outras exposições: Num lugar entre o vento, de
Rui Dias Monteiro, Espaço MIRA, Porto, 2014; PAPEL (co-curadoria com José
Luis Neto), de Marta Castelo, Biblioteca
do Arquivo Municipal de Fotografia de
Lisboa, 2013; Terrae, de Manel Armengol na Galeria Pente 10, Lisboa, 2010;
Dias Úteis, de Catarina Botelho, Lisboa,
2009. Em 2011 abre a livraria STET-livros e fotografias, especializados em
fotografia, livros de artista e edições de
autor. Co-organizou a 1ª feira de livros
de fotografia de Lisboa em 2010, e com
a STET co-organizou o evento O que um
livro pode (2011/2016). Organizou feiras
como Carpe Diem (2012/2014), EDIT –
feira de edições de Lisboa (2015/2018).

Arquitecta e Curadora. Trabalha em Lisboa; cursa os mestrados de Arquitectura, Arte e Espaço Efémero Universidad
Politécnica de Catalunya e o Mestrado
de Estudos Curatoriais da Faculdade de
Belas Artes de Lisboa em consórcio com
a Fundação Calouste Gulbenkian. Pós-
graduada em “Curatorial and Cultural
Practices in Art and New Media” pelo Media Centre of Art and Design de Barcelona
y ZKM Karlsruhe. Fundadora da Associação Cultural Colectivo de Curadores. Funda e co-dirige o ProjectoMap -‐ Mapa de
Artistas de Portugal desde 2009, presente
em conferências no Pavilhão de Portugal
da 55a Bienal de Veneza, Guimaraes Capital da Cultura (2012), “Uncertain Spaces:
Virtual Configurations in Contemporary
Art and Museums”, UNPLACE/Fundação
Calouste Gulbenkian (2013), “Basic Forms for Collection of the Future”, Pinta Art
Fair Miami (2015). É também fundadora
e Co-Directora da REDE Art Agency, que
tem como missão desenvolver projectos
de curadoria e eventos culturais, nomeadamente “Portugal Tropical” EE.UU
(2015), e a exposição site specific de Los
Carpinteros nas Carpintarias de São Lázaro (2017) entre outras. Em 2018 cura a
exposição Escala 1:1, produção Ministério
de Cultura Espanhol, Tabacalera, Madrid.
Escreve regularmente sobre arte contemporânea para várias publicações de arte.

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

veronica.drawingroom@gmail.com
+351 914 513 377
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ADRIÁN IBÁÑEZ GALERÍA
Director: Adrián Ibáñez
El Carrón, Tabio, Cundinamarca, Colombia
info@adrianibanezgaleria.com
+ 312 417 47 47
www.adrianibanezgaleria.com

GALERIA 111
Director: Rui Brito
Campo Grande, 113. 1700-089 Lisboa, Portugal
info@111.pt
+ 351 217 977 418 // + 351 919 001 515
www.111.pt

ARTE PERIFÉRICA – GALERIA DE ARTE
Diretores: Anabela Antunes e Pedro Reigadas
Centro Cultural de Belém, loja 3. 1449-003
Lisboa, Portugal
ap@arteperiferica.pt
+ 351 213 617 100 // + 351 213 617 102
www.arteperiferica.pt

GALERIA GRAÇA BRANDÃO
Director: José Mário Brandão
Rua dos Caetanos 26ª (Bairro Alto). 1200-079
Lisboa, Portugal
ggb@galeriagracabrandao.com
+ 351 213 469 183 // + 351 919 864 469
www.galeriagracabrandao.com

CARLOS CARVALHO - ARTE
CONTEMPORÂNEA
Director: Carlos Carvalho
R. Joly Braga Santos, Lote F – R/c. 1600-123
Lisboa, Portugal
carloscarvalho-ac@carloscarvalho-ac.com
+ 351 217 261 831 // + 351 919 728 575
www.carloscarvalho-ac.com

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

DONOPOULOS INTERNATIONAL FINE ARTS
Director: Alexandros Donopoulos
3 Agias Theodoras Str. 54623 Salónica, Greece
ifa@donopoulos.gr
+ 30 231 055 26 33 // + 30 698 056 39 26
www.donopoulos.gr

GALERIA MONUMENTAL
Diretora: Ana Maria Pereirinha Pires
Campo dos Mártires da Pátria, 101. 1150 - 227
Lisboa, Portugal
gmonumental@gmail.com
+ 351 213 533 848 // + 351 962 945 782
www.galeriamonumental.com

FONSECA MACEDO - ARTE
CONTEMPORÂNEA
Diretora: Fátima Mota
Rua Dr. Guilherme Poças Falcão, 21. 9500-057
Ponta Delgada, São Miguel – Açores, Portugal
info@fonsecamacedo.com
+ 351 296 629 352 // +351 919 070 481
www.fonsecamacedo.com
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GALERIA PEDRO OLIVEIRA
Director: Pedro Marques de Oliveira
Calçada de Monchique, 3. 4050-393 Porto,
Portugal
gpo@galeriapedrooliveira.com
+ 351 222 007 131 // + 351 918 494 794
www.galeriapedrooliveira.com
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GALERIA PRESENÇA
Diretora: Maria de Belém Sampaio
Rua Miguel Bombarda, 570. 4050 - 379 Porto,
Portugal
geral@galeriapresenca.pt
+ 351 224 005 050 // +351 915 503 049
www.galeriapresenca.pt

GALERÍA SILVESTRE
Diretores: Pep Anton Clua Monreal e Vanessa
H. Sánchez
Calle Doctor Fourquet 21. 28012 Madrid,
Espanha
galeria@galeriasilvestre.com
+ 34 910 594 112 // + 34 686 463 809
www.galeriasilvestre.com

GALERÍA YUSTO/GINER
Director: Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Calle Madera 9. 29603 Marbella, Málaga,
Espanha
galeria@yusto-giner.com; juanramon@yustoginer.com
+ 34 951 507 053
www.yusto-giner.com

JEANNE BUCHER JAEGER
Diretores: Véronique Jaeger, Emmanuel Jaeger
e Rui Freire
Lisboa: Chiado, Rua Serpa Pinto 1. 1200 - 442
Lisboa, Portugal
St Germain Space. 53 rue de Seine. 75 006
Paris, França

ga l eri as

GALERÍA SIBONEY
Director: Juan González de Riancho
Calle Sta. Lucía, 49. 39003 Santander,
Cantabria, Espanha
info@galeriasiboney.com
+ 34 942 311 003 // + 34 636 04 19 54
www.galeriasiboney.com

Marais Space. 5 rue de Saintonge. 75 003
Paris, França
info.lisboa@jeannebucherjaeger.com; i
nfo@jeannebucherjaeger.com
Lisboa: + 351 213 461 525
St Germain Space: + 33 1 42 72 60 42
Marais Space: + 33 1 42 72 60 42
www.jeannebucherjaeger.com

MÓDULO - CENTRO DIFUSOR DE ARTE
Director: Mário Teixeira da Silva
Calçada dos Mestres 34, 1070-079 Lisboa,
Portugal
modulo@netcabo.pt
+ 351 213 885 570
www.modulo.com.pt

ROSALUX – THE BERLIN-BASED ART
OFFICE
Director: Tiny dos Santos Domingos
Wriezener Straße 12. 13359 Berlin, Alemanha
contact@rosalux.com; td@rosalux.com
+ 49 (0) 171 835 91 47
www.rosalux.com

RUIZ LINARES
Director: Fernando Carnicero Ruíz
Calle Estribo, 6. 18001 Granada, Espanha
ruizlinares@telefonica.net
+ 34 958 22 23 47
www.ruizlinares.com

RV CULTURA E ARTE
Diretora: Larissa Martina
Avenida Cardeal da Silva, 158. Rio Vermelho,
Salvador de Bahía, Brasil
contato@rvculturaearte.com
+ 55 71 334 749 29
www.rvculturaearte.com
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patrocinadores institucionais

patrocinadores

apoios à divulgação

apoios à produção

hospitalidade

prémios

