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OBRAS DE ARTE PARA CRIANÇAS DESFAVORECIDAS
EXPOSIÇÕES DOS FINALISTAS
13 – 30 de abril
Palacio das Artes
Largo de São Domingos, nº21, 4050-545, Porto, Portugal
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Sociedade Nacional de Belas-Artes
R. Barata Salgueiro 36, 1250-044 Lisboa, Portugal
22 de junho – 15 de agosto
Museu Berardo Estremoz
Lgo D. José I, 7100-457 Estremoz, Portugal
Todas as obras, exceto o Vencedor do Grande Prémio, estão disponíveis para venda,
sendo as receitas destinadas a financiar os nossos programas beneficentes.
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BOAS-VINDAS DO PRESIDENTE
Parabéns aos 30 finalistas do Prémio inaugural Sovereign Portuguese Art Prize,
em celebração das obras dos principais artistas contemporâneos em Portugal e
de nacionalidade portuguesa a trabalhar no estrangeiro.
Os artistas na final foram selecionados por dois níveis de profissionais de arte
independentes: primeiro, um conselho de nomeação composto por diretores de
museus, curadores, críticos e outros especialistas que, apreciavelmente, não têm
qualquer interesse comercial no trabalho; e depois um júri composto por alguns
dos maiores especialistas de arte do mundo. Este processo de seleção garante
um trabalho da maior qualidade possível.
A Sovereign Art Foundation (SAF) tem vindo a receber prémios de arte na Ásia,
Europa, África e Médio Oriente desde 2003. Durante esse período, exibimos
alguns dos melhores artistas que trabalham nas mencionadas regiões e fizemos
algumas descobertas espantosas, angariando, ao mesmo tempo, mais de 10
milhões de dólares que foram utilizados para ajudar crianças desfavorecidas
fazendo uso dos benefícios terapêuticos da arte.
As obras incluídas na Exposição Finalista do Sovereign Portuguese Art Prize 2022
são apresentadas para venda com receitas a serem divididas em partes iguais
pelos artistas e a Associação SAF (o braço português da fundação), que doará estes
fundos a programas de artes expressivas que apoiam as crianças em Portugal.
Temos a certeza de que não há melhor oportunidade para os compradores de arte
do que comprar arte examinada por duas comissões de peritos independentes e
onde os fundos angariados vão para uma causa tão digna.
OBRIGADO PELO VOSSO APOIO.

Howard Bilton
Fundador e Presidente,
The Sovereign Art Foundation & Sovereign Group
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O futuro do aprendizado
está em suas mãos
eonreality.com

PREFÁCIO DA EON REALITY
A Fundação EON Reality Learn for Life orgulha-se de ser o patrocinador principal
da edição inaugural do Sovereign Portuguese Art Prize. O apoio da Fundação
Learn for Life ao Prémio reflete a nossa crença no importante papel da criatividade
na aprendizagem e desenvolvimento das mentes do futuro.
Numa era em que as tecnologias inovadoras estão a progredir na arte, cultura e
educação, proporcionar à comunidade o acesso à sala de aula continua a ser um
objetivo central para o nosso trabalho. A Fundação está empenhada em realizar
a busca do “Conhecimento como um Direito Humano” e dedica-se a proporcionar
o acesso à educação aos mais necessitados, utilizando tecnologias avançadas de
realidade aumentada e virtual.
Durante a década anterior, a Learn for Life Foundation apoiou e forneceu soluções
de aprendizagem imersiva a mais de um milhão de estudantes em todo o mundo
e desempenhou um papel central numa série de projetos de educação pública ao
serviço de comunidades desfavorecidas no continente africano.
Em parceria com a Sovereign Art Foundation - um nome sinónimo de arte e caridade
-, o Portuguese Art Prize aspira a dar maior visibilidade aos artistas emergentes
e mostrar uma vasta gama de vozes artísticas a um público internacional.
Exemplificando os valores centrais que ambos partilhamos, o Prémio também
apoiará programas artísticos em Portugal para educar e enriquecer a próxima
geração de artistas e pensadores.
Mais uma vez, a Learn for Life Foudation orgulha-se de apoiar este notável
Prémio e esperamos que goste de descobrir e que se envolva tanto com as
obras como nós.
OBRIGADO PELO VOSSO APOIO.

Anna Lejerskar
Presidente, Learn for Life Foundation
EON Reality

DO 2022 SOVEREIGN PORTUGUESE
ART PRIZE
É com grande prazer que apresentamos a Exposição dos Finalistas do Sovereign
Portuguese Art Prize, patrocinada pela EON Reality, um novo prémio anual que celebra
o talento dos principais artistas contemporâneos em Portugal e na sua diáspora.
Um Grande Prémio de 25.000 euros será atribuído ao finalista cujo trabalho
receber a maior pontuação do júri. O artista cuja obra se revele a mais popular
entre o público será também reconhecido com um Prémio de Voto do Público
no valor de 2.000 euros. Os votos do público serão recolhidos online e nas
exposições, por isso, por favor, vote utilizando os boletins de voto da exposição,
ou online aqui:
Clique aqui para votar e comprar:

As obras expostas (excluindo o Vencedor do Grande Prémio) são apresentadas
para venda com receitas a serem divididas em partes iguais entre os artistas
e a Associação SAF (SAF), que utilizará estes fundos para apoiar projetos que
enriqueçam a vida das crianças, através da arte, em Portugal.
A SAF estende os seus sinceros agradecimentos aos artistas expostos, às suas
galerias, aos nomeadores e júri. A SAF está também extremamente grata aos
nossos patrocinadores; EON Reality, Sutton, Howard’s Folly, Iberomail, Tivoli
Hotels & Resorts e NH Collection Hotels. Também os nossos parceiros do evento:
Fundação da Juventude, Sociedade Nacional de Belas-Artes, Museu Berardo
Estremoz, Câmara Municipal de Estremoz e Associação de Coleções, pelo seu
generoso apoio.
Esperamos que goste da exposição.

Map Series (Portugal)
Mapa de papel, vídeo
87 x 70cm

Ana Mendes
Nomeado por Elsa Garcia

Ana Mendes (n. 1973, Portugal) possui um mestrado em Escrita
para Performance (Writing for Performance) do Goldsmith College,
Reino Unido (2011) e uma Pós-Graduação em Vídeo do Royal
Institute of Art, Suécia (2019). A obra de Mendes abrange uma série
meios e explora temas como a memória, a língua e a identidade.
A artista afirma passar bastante tempo sozinha: a pesquisar, a
experimentar e a brincar com novas ideias até chegar a conceitos
intrigantes. Numa fase mais avançada do seu processo, Mendes
trabalha frequentemente em colaboração com outros artistas,
trabalhadores, ou cientistas para criar a sua arte. Fazendo uso
do menor número possível de materiais, a sua obra é geralmente
descrita como minimalista e poética.
A Map Series (Portugal) faz parte de um conjunto de obras em
que Mendes costura mapas de papel antigos e compõe antigos
impérios coloniais, incluindo os de Portugal, França, Rússia e
Alemanha. Mendes dá início ao processo com a performance;
começa a costurar a um ritmo normal, procurando gradualmente
a direção no mapa. A costura torna-se progressivamente mais
frenética, obscurecendo a superfície do mapa tal como as guerras
coloniais obscurecem as culturas. Após a performance, o mapa é
afixado ao som de música.
Mendes é uma artista reconhecida, tendo recebido os prémios
Honourable Award e Audience Choice, Taoyuan International Art Prize,
Taoyuan (2021); Segundo Lugar no Prémio Jerwood Drawing Prize,
Londres (2017); Menção Honrosa no Prémio do Júri do Festival Fuso/
MAAT, Lisboa (2016); e como finalista no MAC International Ulster
Bank Prize, Belfast (2016). Expôs recentemente na Royal Academy
of Arts, Londres; na Exposição da Primavera de Charlottenborg,
Copenhaga; e no Museu de Belas-Artes de Taoyuan, Taoyuan.

Untitled

Fotografia
142 x 111cm
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André Príncipe
Nomeado por Camilo Rebelo

André Príncipe (n. 1976, Portugal) é licenciado em Psicologia pela
Universidade do Porto (1998) e concluiu um Curso de Cinema
na Escola Superior de Teatro e Cinema (2001). Trabalhando
maioritariamente em fotografia e cinema, Príncipe é também
o fundador e coeditor da editora Pierre von Kleist Editions,
especializada em livros fotográficos. Na sua obra, Príncipe capta
as verdades universais da humanidade de uma forma altamente
pessoal. A sua abordagem à criação artística permite-lhe contemplar
várias facetas da vida através da lente, retratando momentos
efémeros do nosso mundo agitado.
Untitled faz parte da série de Príncipe intitulada “A Hard Rain is
Going to Fall”. O artista deseja que a sua obra seja acompanhada
pela seguinte passagem:
“Um dia, no ano 828, com a idade de oitenta e quatro anos,
Yaoshan gritou alto “O Salão Dharma está a cair! Os monges
apressaram-se a verificar os pilares e as vigas cruzadas do salão.
Yaoshan riu-se com prazer. “Nenhum de vós compreende o
meu significado”, disse-lhes ele. Então ele morreu.”
Príncipe expôs extensamente em Portugal. Exposições individuais
recentes incluem A Hard Rain is Going to Fall, Carlos Carvalho Arte
Contemporânea, Lisboa (2020); Expats, Associação 289, Faro
(2019); Elefante, MAAT - Museu de Arte Arquitectura e Tecnologia,
Lisboa (2018); e Non-Fiction, Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
(2018). Publicou um total de onze livros.

Protest I
Fotografia
100 x 100cm
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António Júlio Duarte
Nomeado por Armando Cabral

António Júlio Duarte (n. 1965, Portugal) estudou Fotografia no Ar.co,
Portugal (1989) e no Royal College of Art, Reino Unido (1991). A obra
fotográfica de Duarte centra-se na vida agitada da cidade, captando
pessoas angustiadas, animais presos e coisas inverosímeis. Através
desta obra, o artista configura o seu próprio mapa do mundo.
Atraído por situações de tensão e movido pela compaixão, sente
uma inquietação partilhada com os seus sujeitos. Ao familiarizar-se
com estes “seres inquietos”, Duarte mergulha nas suas atividades
diárias, numa tentativa de captar o nosso desejo universal de
agarrar a vida e nela encontrar sentido.
Trabalhando frequentemente na Ásia, Duarte sentiu que era
importante capturar Protest I durante um período de agitação
civil em Hong Kong. As emoções que sentiu durante este período
fizeram lembrar as que sentiu na sua infância durante a Revolução
Portuguesa.
Duarte expõe frequentemente tanto no seu país natal como
no estrangeiro desde 1990. Exposições individuais conhecidas
incluem CRIATURA, O Armário, Lisboa (2021); Eclipse, Galeria Bruno
Múrias, Lisboa (2020); White Noise, Quartel da Arte Contemporânea
de Abrantes, Coleção Figueiredo Ribeiro, Abrantes (2017); América,
Galeria Pedro Alfacinha, Lisboa (2017); Suspension of Disbelief, CAV,
Coimbra (2016); Mercúrio, Galeria Zé dos Bois, Lisboa (2015); e
Japão 1997, Centro Cultural Vila Flor, Guimarães (2013). É autor
de vários livros, incluindo Against the Day (2019); Japan Drug (2014);
Deviation of the Sun (2013); e White Noise (2011), todos publicados
por Pierre von Kleist Editions.

Der Rauber

Encáustica sobre madeira
150 x 150cm

Avelino Sá
Nomeado por Camilo Rebelo

Avelino Sá (n. 1961, Portugal) é licenciado em Artes Visuais (Pintura)
pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (1991).
Artista estabelecido, expõe regularmente as suas obras desde
1982, tendo realizado a sua primeira exposição individual em 1987.
Para além de Portugal, a sua obra tem sido exposta na Alemanha,
Espanha, Holanda, Brasil e Cabo Verde.
Der Rauber faz parte de uma série maior de trabalhos baseados nos
escritos de Robert Walser. Tendo permanecido pouco apreciado
por um público mais vasto em vida, o poeta e romancista suíço é
agora considerado como um dos génios literários silenciosos do
século XX.
As exposições mais conhecidas de Sá incluem: As minhas
propriedades, Fundação D. Luís I, Cascais (2020); Quase nada,
Galeria Fernando Santos, Porto (2019); O Som do Orvalho, Galeria
Fernando Santos, Porto (2017); e Desde o Começo Não Há Nada;
Museu Alberto Sampaio, Guimarães (2015). A sua obra foi também
apresentada na ARCOlisboa 2018. Em 2013, Sá recebeu o Prémio
Amadeo de Souza-Cardoso. As suas obras estão presentes em
várias coleções privadas e públicas, nomeadamente no Museu
de Arte Contemporânea de Serralves, Porto; Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), Badajoz; e Museu
Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, Centro Cultural de
Belém, Lisboa.

Closer

Madeira
70 x 40 x 130cm

Cecília Costa

Nomeada por Verónica de Mello & Inês Valle

Cecília Costa (n. 1971, Portugal) possui um mestrado em Arte
Multimédia da Universidade Lusófona (2009); uma licenciatura
em Belas-Artes pela Superior de Arte e Design, Caldas da Rainha
(2001); e uma licenciatura em Matemática pela Universidade de
Aveiro (1995). Costa apresenta ao público os seus ready-mades
modificados, trabalhando com uma variedade de técnicas e
materiais invulgares. A sua formação em matemática levou a um
grande interesse artístico na simetria, gravidade e dimensões do
espaço. Dançando na linha imaterial entre a segunda e terceira
dimensões, Costa desenha como se estivesse a criar uma escultura,
dando às suas obras consistência, densidade e elasticidade. Nas
suas esculturas, procura baralhar as propriedades da matéria.
Em Closer, duas cadeiras são cortadas em secções de 1cm,
separadas e reconstituídas como uma unidade. Composta por
partes desiguais, uma cadeira inclina-se impacientemente para a
outra, que, apanhada de surpresa, reaja com mais firmeza e em
atraso. Ao remover toda a funcionalidade, Costa torna as cadeiras
desprovidas da sua materialidade inicial. O que resta são dois
objetos de madeira que preservam a memória do todo a que
outrora pertenceram. Através das suas obras, Costa postula que
o todo é mais do que a soma das suas partes e questiona se a
reordenação de uma soma das partes poderia revelar partes
escondidas do todo.
Numerosas galerias e museus de renome têm apresentado as
obras de Costa, incluindo ArtFem, Bienal Internacional de Macau,
Macau (2020) e On Reason and Emotion, 14º Bienal de Sydney Museu de Arte Contemporânea de Sydney (MCA) (2004). Recebeu a
Bolsa da Fundação Pollock Krasner, Nova Iorque (2018).

No Man is an Island
Fotografia
94 x 60cm
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Edgar Martins

Nomeado por Rita Lougares & Paulo Pimenta

Edgar Martins (n. 1977, Portugal) é investigador doutorado no
Centro Europeu de Investigação Documental, University of South
Wales, País de Gales e possui um mestrado em Fotografia e BelasArtes do Royal College of Art, Reino Unido (2000), bem como uma
licenciatura (Menção Honrosa) em Fotografia da Universidade das
Artes, Reino Unido (1997). Artista multimédia, a obra de Martins
está enraizada na investigação, envolvimento social e colaborações
únicas e, a longo prazo, com organizações restritas como a Polícia
Metropolitana do Reino Unido, a Agência Espacial Europeia, o
Instituto de Medicina Legal, entre outras.
No Man is an Island faz parte da série “What Photography &
Incarceration have in Common with an Empty Vase” (2019), um
projeto de três anos no qual Martins interagiu de perto com
reclusos nas Midlands (Reino Unido), bem como com as suas
famílias, indivíduos e organizações associadas. Para este trabalho,
Martins foi convidado a observar uma sessão de psicanálise de
uma criança com um pai encarcerado, onde foi discutido um sonho
recorrente. Segundo o psicanalista, a ave representa o pai, e o ato
de comer representa a menina apropriando-se da memória do seu
progenitor. Na literatura psicanalítica, a boca é muitas vezes vista
como um olho, o que contribui para a construção da identidade do
seu pai na sua ausência.
Esta série percorreu o mundo, tendo sido exposta no Museum
of Contemporary Art, Londres (2022), Ffotogallery, Cardiff (2022),
Museu do Chiado (2022), Centre de la Photographie Genève,
Genebra (2021); The Herbert Museum, Coventry (2021) e Galeria
Filomena Soares, Lisboa (2020). Um livro desta obra foi préselecionado para o Prémio Photobook da Fundação Photo and
Aperture de Paris e para o Prémio PhotoEspaña Book (2020).

New Wild Flowers
Óleo sobre linho
120 x 90cm

Horácio Frutuoso
Nomeado por Vera Appleton & António Ponte

Horácio Frutuoso (n. 1991, Portugal) é licenciado em Belas-Artes
(Pintura) pela Universidade do Porto (2013). A sua prática abrange
pintura, poesia concreta, desenho tipográfico e performance.
Através de métodos como a construção pictórica e a desconstrução
na pintura, a obra de Frutuoso explora a linguagem, os meios de
comunicação e os códigos sociais da representação.
Na obra New Wild Flowers, Frutuoso questiona o que significa ser
adulto. Tendo começado a pintar a obra quando completou 30
anos de idade, refletiu sobre as expetativas que tinha para a sua
vida adulta, carreira e vida social. A figura na obra de Frutuoso
pinta com spray uma parede, parecendo ter sido, nesse momento,
apanhado. A pintura em spray, contudo, não cobre ou reescreve
a frase. Revela-a. A sua intenção com esta série é transformar
poemas sobre a prática artística e a vida quotidiana de Frutuoso
em pinturas. Essencialmente, o artista capta os nossos gestos
performativos na vida quotidiana, tentando, em vão, abrandar o
tempo com as nossas ações.
Frutuoso participou em várias exposições, incluindo Sage Comme
Une Image, Galeria Balcão, Lisboa (2020); Clube de Poesia, Museu de
Serralves, Porto (2019); Haus Wittgenstein, MAAT, Lisboa (2018); SPArte, Festival Internacional de Arte de São Paulo, São Paulo (2018);
e Biblioteca, BoCa - Bienal de Artes Contemporâneas, Lisboa (2019).

Continued Stopped Revolution
Madeira, tinta acrílica, espelho, machado
50 x 150 x 50cm

Inês Botelho

Nomeada por Maria do Mar Fazenda (em nome do Museu de
Arte Contemporânea Nadir Afonso)

Inês Botelho (n. 1977, Portugal) possui um mestrado em BelasArtes do Hunter College, The City University of New York, EUA
(2005) e uma licenciatura em Pintura da Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa (2001). Concluiu um Curso Avançado
de Belas-Artes e um Projeto Individual de Desenho no Ar.Co,
Portugal (2002) e um Curso de Desenho na Sociedade Nacional
de Belas-Artes, Portugal (1996). Botelho inspira-se nos ciclos da
natureza: trajetórias solares, marés e leis da atração. Na sua obra,
a artista utiliza a geometria para formar e desenhar a mudança
de paradigmas, criando espaço onde o efeito pode ocorrer antes
da causa, onde o movimento se pode tornar matéria, onde as
estruturas funcionais se podem inverter.
Em Continued Stopped Revolution, um tronco de árvore gira sobre o
seu eixo. Atingido por um machado, é agora estático a partir deste
ponto. A obra une vários pressupostos científicos do “tempo”: a
presença gravitacional natural do tronco e da tinta na sua superfície,
os pontos concêntricos omnipresentes feitos por cada rotação em
órbita, a dupla presença do reflexo do espelho e a solidificação
do movimento que se fossiliza. Deste modo, a obra torna-se uma
alegoria de um objeto histórico ancestral. Para criar a obra, Botelho
esculpiu e pintou parte do tronco com um torno, deixando o resto
à mercê da gravidade.
Botelho está atualmente a expor em Tout ce que je veux, Artistes
Portugaises de 1900 à 2020, Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré, Tours (2022) e Tisanas - infusões para tempos próximos,
Fundação Eugénio de Almeida, Évora (2022). Está a preparar uma
exposição individual que terá lugar em breve na Galeria Zé dos
Bois, Lisboa.

Passa Montanhas
Mármore Ruivina
25 x 50 x 30cm

Isaque Pinheiro
Nomeado por António Ponte

Isaque Pinheiro (n. 1972, Portugal) identifica-se como um materialista
com um grande interesse na forma como as coisas funcionam:
obriga-se a encontrar soluções e problemas que se refletem
subsequentemente no seu pensamento escultórico. Através do
artesanato, Pinheiro acredita que é através de uma conexão com um
instinto básico que se compreende o mundo e se faz uso do poder da
imaginação.A sua prática é alimentada pela abordagem destes desafios
técnicos e considerando os impulsos inconscientes que estimulam a
curiosidade. Pinheiro levanta grandes questões nos domínios social,
político, sociológico e financeiro, encontrando, ao mesmo tempo, no
absurdo, a sua condição pessoal como ser humano.
Confinado ao seu estúdio durante a pandemia global, Pinheiro criou
Passa Montanhas (Balaclava), que em português também significa
“Atravessar Montanhas”. Num trabalho de destreza manual, artista
manipulou a pedra como uma malha de croché. Os movimentos
repetitivos despertaram em Pinheiro a introspeção. Na mente do
artista, a obra levou-o numa viagem com a figura mitológica grega
Sísifo, que estava condenado a empurrar eternamente uma rocha
montanha acima. A obra de arte torna-se assim um objeto absurdo,
uma “pedra encapuzada”, que Pinheiro acredita poder ilustrar a
capa do ensaio filosófico de Albert Camus, O Mito de Sísifo. Camus
questiona se a constatação do absurdo requer suicídio, ao que o
mesmo responde: “Não. Requer revolta”. Uma revolta seguida de
liberdade e paixão.
Pinheiro expôs internacionalmente, incluindo na AcorDo Rei, Paço
Imperial, Rio de Janeiro, (2018); Arquivar Tormentas, Centro Galego
de Arte Contemporânea (CGAC), Santiago de Compostela (2006); e
Portugal: 30 artistas com menos de 40 anos, Museu Stenersen, Oslo
(2004). O seu trabalho é apresentado na coleção de arte pública da
Fundação EDP/MAAT, Lisboa, entre outros.

Sem Título

Técnica mista sobre tela
130 x 150cm

João Jacinto

Nomeado por Bernardo Pinto de Almeida

João Jacinto (n. 1966, Portugal) é doutorado em Desenho pela
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 1985,
iniciou os seus estudos artísticos na Escola Superior de Belas-Artes
de Lisboa. É professor na Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa desde 1999.
Para acompanhar a sua obra Sem Título, Jacinto deseja simplesmente
afirmar: “Uma pincelada morta nascida, seguida de outra que vai
morrer. Tudo durante o intervalo de tempo pretendido”.
A obra de Jacinto tem sido amplamente exposta, mais recentemente
em Limpar a seco, Projecto Travessa da Ermida, Lisboa (2021);
Solfatara, Galeria 111, Lisboa (2021); Nódoas, Centro Cultural
Português, Luxemburgo (2020); Tebaida, Galeria Sete, Coimbra
(2019); e Snuff, Reitoria da Universidade do Minho, Braga (2019).

Duende

Acrílico sobre tela
110 x 120cm

Jorge Queiroz

Nomeado por Paulo Pimenta, Vera Appleton & Armando Cabral

Jorge Queiroz (n. 1966, Portugal) possui um mestrado em BelasArtes da School of Visual Arts, EUA (1999). Completou também
um Curso Avançado e um Plano de Estudos Completo no Ar. Co,
Portugal (1993, 1991). Usando tanto o desenho como a pintura na
sua prática, Queiroz estabelece diálogo entre os seus modos de
expressão através dos quais ambos se contaminam e influenciam
mutuamente. A sua obra caracteriza-se por uma ausência de
linguística e linearidade narrativa. Ao invés, prefere desenvolver o
seu próprio universo: enigmático, extravagante e até alquímico.
Duende invoca um forte sentido de polaridade, existente no espaço
entre o sentido e o absurdo, o lógica e o ilógico, o consciente e
o inconsciente, cheio e vazio, abstrato e figurativo, narrativo e
fragmento. Ou, inspirado nas palavras do escritor Garcia Lorca, o
artista postula se tudo “é” e “não é” ao mesmo tempo, num estado
permanente de transmutação.
Queiroz é um artista bem-sucedido, tendo exposto na Bienal de
Veneza (2003), na Bienal de São Paulo (2004), na 4ª Bienal de
Arte Contemporânea de Berlim (2006) e na Bienal de Rennes
(2016). Expôs em várias instituições de renome, incluindo o Centre
Georges Pompidou, Paris; MUDAM, Luxemburgo; Palais de Tokyo,
Paris; Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa; Museu Serralves,
Porto; FRAC Île-de-France Le Plateau, Paris; Museu Walhof,
Bielefeld; Fundação Carmona e Costa, Lisboa; Museu Boijmans Van
Beuningen, Roterdão; FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen,
França; Museu de Lisboa e Galeria Zé dos Bois, Lisboa.

Criatura

Óleo sobre tela
54 x 65cm

José Loureiro

Nomeado por Bernardo Pinto de Almeida & Paulo Pimenta

José Loureiro (n. 1961, Portugal) reconhece duas obras literárias
como inspirações chave no seu desenvolvimento artístico:
nomeadamente, o poema intitulado Deslumbramentos de O Livro de
Cesário Verde de Cesário Verde e o capítulo de Guerra e Paz, de Lev
Tolstoi, no qual é descrita a batalha de Borodino. Loureiro observa
que atualmente a sua vida gira em torno de quatro palavras: Priolo,
filamento, borda e sinapse morta.
Criatura é uma obra de retrato, mas não retrata uma pessoa com
uma identidade específica. No entanto, é de facto um retrato no
contexto da rigorosa tradição que o retrato tem assumido no
cânone da arte ocidental. Característico do seu corpo de trabalho,
Loureiro adota um estilo geométrico ao mesmo tempo que utiliza
matizes complementares e escovadelas distintas para criar a
Criatura.
Loureiro expôs extensivamente em Portugal, mais recentemente
em Pintura: Campo de Observação parte II, Cristina Guerra Arte
Contemporânea, Lisboa (2021); José Loureiro - O idílio habitual,
Cristina Guerra Arte Contemporânea, Lisboa (2020); Manga Cava,
Galeria Fernando Santos, Porto (2020); e Máquina nova de alcatroar,
Galeria Fonseca Macedo, São Miguel, (2019). Foi distinguido com o
Prémio AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte) de 2018
pela exposição A vocação dos ácaros, Fundação Carmona e Costa,
Portugal (2018). A sua obra é divulgada em coleções por toda a
Europa, incluindo em França, Alemanha, Luxemburgo, Portugal, e
Reino Unido.

Bone

Papel pergaminho, fio de lã
145 x 20 x 27cm

Luísa Mota

Nomeada por Natasha Bridge & Rute Ventura

Luísa Mota (n. 1984, Portugal) tem um mestrado em Escultura do
Royal College of Art, Reino Unido (2013) e uma licenciatura em BelasArtes e Estudos Críticos do Goldsmiths College da Universidade de
Londres, Reino Unido (2007). Na sua obra, Mota incentiva o público
a pensar para além do seu contexto imediato: imaginar a si próprio
como parte de um ecossistema que se estende além do tempo e
do espaço. De acordo com Mota, isto exige uma revolução cultural
e psicológica. A artista reconhece a dificuldade que esta ideia
apresenta, pois a nossa perceção intuitiva do mundo demonstra
que o nosso ambiente é algo que nos é externo, separado pela
pele. Mota espera colmatar esta lacuna com a sua obra.
Com o entendimento de que qualquer coisa autónoma e com
uma função corporal é um órgão, Mota criou a sua série “Órgãos”,
incluindo Bone (Osso). A obra foi concebida como parte de uma
peça de performance íntima na qual Mota se envolveu numa
grande folha de papel, incubando-se, qual um embrião num útero.
Ela criou então Bone a partir do papel utilizado na performance,
criando volume e textura com bordados. A obra foi desenvolvida
ao longo de um período de tempo, tendo sido iniciada em 2016 e
concluída em 2020.
As exposições mais conhecidas de Mota incluem Natureza Delicada,
Galeria Nuno Centeno, Porto (2021); Subi a construção como se fosse
máquina, Fundação Manuel António da Mota, Porto (2020); Saint
Fanta, inauguração para Pedro Almodóvar/Jorge Galindo, Museu
Amadeo Souza-Cardoso, Amarante (2021); Liste Art Fair Basel,
Galeria Nuno Centeno, Basileia (2018); e Trabalho Capital, Centro de
Arte Oliva, São João da Madeira (2019).

“Para uma Credencia aparatosa” ::mc11, GreyBack
Acrílico sobre tela
105 x 150cm

Manuel Caeiro
Nomeado por Howard Bilton

Manuel Caeiro (n. 1975, Portugal) é licenciado em Belas-Artes pela
Academia de Belas-Artes de Lisboa, Portugal. O processo artístico
de Caeiro centra-se em torno da desconstrução e reconstrução de
objetos e espaços, imbuindo-os de um novo sentido de identidade
geométrica. Interpretando temas reais e construindo-os num
ambiente “plástico”, o artista é capaz de criar um novo sentido de
realidade abstrato e rico em possibilidades figurativas. Para Caeiro,
esta representação permite-lhe desdobrar ritmos e modulações
espaciais únicos sobre a tela.
Em “Para uma Credencia aparatosa” ::mc11, GreyBack, Caeiro cria um
novo sentido de realidade a partir das várias possibilidades que
nos rodeiam. Tendo investigado e considerado várias abordagens
diferentes, Caeiro reinterpreta o seu ambiente com a intenção de
transformar o bidimensional no tridimensional.
Caeiro participou em múltiplas apresentações a solo e em grupo,
incluindo Monumento Luz // Sq. Feet, Ponces + Robles, Madrid (2017);
Mikado, Galeria BetaPictoris, Alabama (2016); Down side up (LurixsBaró), Galeria Baró, São Paulo (2011); e O Palácio, Carlos Carvalho
Arte Contemporânea, Guimarães (2020). Ficou em primeiro lugar
no 2º Prémio de Pintura Ariane de Rothschild, Lisboa (2005).

Meu Peito Feito Campo de Batalha
Acrílico, verniz, cartazes publicitários sobre tela
130 x 130cm

Manuela Pimentel
Nomeado por António Ponte

Manuela Pimentel (n. 1979, Portugal) possui uma Qualificação em
Belas-Artes da Escola Superior Artística do Porto (2003) e uma
Especialização em Corte de Madeira Tradicional Japonesa e Corte
de Madeira Contemporânea da Universidade das Artes de Tóquio,
Japão (2004). Inspirada na Inquietação do cantor e compositor
José Mário Branco, a obra de Pimentel nasce do desconforto, nãoconformismo, contestação e resistência. Igualmente inspirada pela
beleza do mundo, os seus temas transparecem na dissonância entre
conceitos: beleza e deformidade, conforto e desconforto, equilíbrio
e instabilidade. O resultado são obras intrigantes e perturbadoras
que nos falam sobre a frágil cadência da nossa existência.
Pimentel vê as ruas como a sua matéria-prima e a inspiração
imprevisível para o Meu Peito Feito Campo de Batalha. Para criar a
obra, Pimentel arrancou cartazes e outdoors antigos das muralhas
da cidade e transformou-os em azulejos. Esta representação
aparentemente caótica é a forma da artista construir uma relação
tanto de proximidade como de estranheza para com o público. No
Meu Peito Feito Campo de Batalha, fragmentos da cultura atual são
transformados em 17 azulejos de estilo centenário: reorganizados
numa única linguagem que demonstra a história de Portugal.
Essencialmente, a sua obra representa uma oportunidade para
olhar o mundo de forma diferente.
Pimentel é uma artista premiada, tendo recebido o prémio ESAP
do Curso Superior de Artes Plásticas (2004) e o Primeiro Prémio
no Prémio de Pintura Servartes (2007). Entre as exposições mais
conhecidas incluem-se: Iberian Suit: Installation - A Journey of
Imagination, Kennedy Center, Washington D.C. (2015); Biennale
Internazionale d’Arte, Sant ‘Antioco, Sardenha (2015); e Barroco
Ardente e Sincrético, Museu Afro Brasil, São Paulo (2018).

Val d’anniviers

Óleo, lápis sobre papel
50 x 65cm

Maria Almeida Cunha Alegre
Nomeado por António Ponte

Maria Almeida Cunha Alegre (n. 1995, Portugal) é licenciada em
Belas-Artes e Mestre em Belas-Artes (Pintura) pela Universidade
do Porto (2017, 2019). Utilizando a pintura e a fotografia para
compreender o mundo, a sua prática artística tem inspiração nas
reflexões sobre experiências passadas. Cunha considera o seu
próprio estado interior e faz uso do seu corpo para desmistificar
a forma feminina. Atualmente, a sua obra é formada pelas suas
viagens por trilhos alpinos; o corpo, que visita os Alpes, observase na paisagem física e projeta uma paisagem interior sobre as
obras criadas. É criada assim uma cartografia de um ambiente
antropomórfico.
Em Val d’anniviers, Cunha procura transmitir a essência do objeto
alpino na sua pintura. Embora muitos espaços alpinos permaneçam
inacessíveis, a artista considera a sua prática uma forma de recriar
esses espaços etéreos como o seu público. A experiência física está
no cerne do trabalho de Cunha, uma vez que a artista questiona
as suas noções de memória, tempo e espaço, ao mesmo tempo
que realça a natureza serendipista dos percursos que percorre e
as suas observações daí decorrentes. Esta relação entre o corpo e a
paisagem é encapsulada pela criação de obras como Val d’anniviers,
que oferecem conforto visual e evocam uma certa atmosfera na
mente do público.
Cunha recebeu recentemente o Prémio Infanta Dona Maria
Francisca, Categoria Pintura (2021). Entre as exposições mais
conhecidas, incluem-se: La Persona con Paesaggi dentro, Galeria
do IPSAR, Instituto Português de Santo António em Roma, Roma
(2018); Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Vila Nova de
Cerveira (2020, 2017); e Clouds. 2021, Galeria Dentro, Porto (2021).

Wine Dark Sea

Sal marinho mediterrânico, tecido tingido
145 x 145cm

Maria Trabulo
Nomeada por António Ponte

Maria Trabulo (n. 1989, Portugal) vive no Porto e em Berlim. A sua
prática multidisciplinar examina o papel que as imagens e artefactos
desempenham na criação de histórias individuais e coletivas, e
panoramas políticos, e investiga o esquecimento coletivo e as suas
repercussões. O seu ponto de partida são os arquivos destruídos na
Europa e os modelos de reprodução tecnológica e digital. Trabulo
expõe as suas obras com frequência, individual e coletivamente e
participa frequentemente em residências artísticas, nomeadamente
na Alemanha, Áustria, França, Grécia, Itália, Irão e Portugal. A artista
concluiu o seu mestrado em Arte e Ciência na Universität für
Angewandte Kunst de Viena (2017) e é licenciada em Belas-Artes pela
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (2012).
Wine Dark Sea explora a possibilidade de definir a cor do mar a
partir das memórias individuais de cada um. Doze pinturas são
apresentadas, cada uma com uma cor correspondente à do mar
tal como descrito a Trabulo em Itália e na Grécia, por doze jovens
depois de terem atravessado de barco o Mar Mediterrâneo do
Norte de África. A artista deitou a água recolhida do mar sobre os
quadrados de tecido e deixou-os sob a luz do sol. A água evaporou
e os cristais do mar formaram os padrões e formas em tons de
branco que compõem a superfície.
Trabulo é uma artista de renome tendo participado em numerosas
exposições internacionais, incluindo Les Laboratoires d’Aubervilliers,
Paris (2022); Towards Gallery, Toronto (2021); Galeria Municipal do
Porto, Porto (2019); Deegar Platform, Teerão (2019); Museu de Arte
Contemporânea de Serralves (2018); Galeria da Boavista, Lisboa (2018);
Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, Lisboa, (2017); Neue Gallery
- Tiroler Kunstlerschaft, Innsbruck (2017); Galerie UngArt, Viena (2015);
Galeria Nuno Centeno, Porto (2015); KARAT, Colónia (2013); Super
Tokonoma, Kassel (2012). Foi nomeada para o Prémio Novos Artistas
da Fundação EDP 2022 e venceu o Prémio Novo Banco Revelação
2018 pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

Untitled

Graphite, charcoal, acrylic gesso on cotton paper
112 x 70cm

Miguel Branco

Nominated by Bernardo Pinto de Almeida and Paulo Pimenta

Miguel Branco (n. 1963, Portugal) estudou pintura na Universidade
de Lisboa (1981, 1987). Desde 1989, é docente no Ar.Co, Centro de
Arte e Comunicação Visual, Lisboa. Intimamente ligado às tradições
da pintura e da escultura, inspira-se nas muitas camadas da História
da Arte, que justapõe, criando um resultado híbrido. Utilizando
tecnologia moderna, Branco apropria-se de e desloca certos temas,
criando modelos a partir dos quais desenha. Através da repetição
e erosão, o seu processo de desenho envolve múltiplas fases de
desconstrução da sua imagem de referência até que a fonte original
seja irreconhecível. Uma característica principal no trabalho de
Branco é o animal, cuja presença, desligada do seu habitat natural,
é descontextualizada como se se tratasse de uma figura num palco.
Apesar do estilo tradicional, na interpretação de Branco, as regras
da matéria e escala caem numa espécie de ironia paradoxal. A falta
de narrativa ou interação entre as figuras e o seu ambiente evoca
uma atmosfera de incerteza e estranheza. Temas como a solidão
da humanidade, a extinção e a crise climática revelam-se abaixo da
superfície. Em Untitled (Sem Título), baseado em pinturas flamengas
e holandesas do século XVI – um período de expansão do Ocidente
–, as representações de riqueza e abundância da Natureza são
vistas de forma crítica e tornam-se obsoletas.
Branco expôs em várias exposições conhecidas por toda a Europa,
incluindo Almoço Nu, Galeria Pedro Cera, Lisboa (2019); Black Deer
- Résonances, Enlèvements, Interférences, Musée de la Chasse et de la
Nature, Paris (2016); Spectres - On Birds, Skulls and Drones, Galerie
Jeanne Bucher Jaeger, Paris (2016); The Silence of Animals, Schloss
Ambras, Innsbruck (2015); e Sala do Veado, Museu Nacional de
História Natural e da Ciência, Lisboa (2015).

Pintura Mole 4

Tinta acrílica sobre tela de algodão
50 x 50 x 25cm

Nuno Sousa Vieira

Nomeado por Bernardo Pinto de Almeida e Rita Lougares

Nuno Sousa Vieira (n. 1971, Portugal) é doutorado em Pintura
pela Universidade de Lisboa (2016). Desde 2004, é Professor no
Instituto Politécnico de Tomar e Professor Convidado na Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde ensina Instalação,
desde 2010. Ao deslocar matérias-primas, tais como artigos de
fábrica descartados ou mobiliário de escritório, Sousa Vieira
evoca uma conversa entre o passado, o presente e o futuro. A sua
obra está enraizada na exploração de opostos: utilidade versus
obsolescência, o produzido em massa versus o artesanal. Apesar
de outrora se terem tornado inúteis, a ressurreição de materiais
descartados executada pelo artista reintroduz os mesmos numa
plataforma de visibilidade, justapondo a sua ruína anterior.
Pintura Mole 4 faz parte de uma série de quatro obras sem
forma. Para a sua matéria-prima, Sousa Vieira utilizou tela de
algodão anteriormente utilizada como sinalética. No entanto,
ao descontextualizar os sinais, o artista tornou a mensagem
ilegível, mutilando assim o seu desígnio inicial. Esta essência de
incompletude e imperfeição espelha a nossa própria estrutura
social; incompletos, sozinhos, reunimo-nos para sobreviver. Neste
estado de deficiência, Pintura Mole 4 realça uma sensação de
alteridade, uma vez que, segundo o artista, na arte falta sempre
espaço, tempo e espectador, pelo que está sempre incompleta.
Sousa Vieira expôs em toda a Europa, mais recentemente em Uma
vida inteira, Banco das Artes, Leiria (2021); Oculto, Projecto Travessa
da Ermida, Lisboa (2021); Não Me Lembro da Primeira Vez que Olhei
o Céu, Galeria Vilaseco, Corunha (2021); Linha Funda, Fundação
Carmona e Costa, Lisboa (2020); Galeria Me, my self and the others,
3+1, Lisboa (2019) e Galeria Double / Duble, SE8, Londres (2019).

Inhale, Exhale (self breathing kit)
Vídeo, parede de LED
75 x 150cm

Paulo Arraiano
Nomeado por Inês Valle e Vanessa Arelle

Paulo Arraiano (n. 1977, Portugal) é licenciado em Comunicação
pelo ISCEM, Portugal e estudou Artes Visuais no Ar.Co, Portugal
(2002). É cofundador do “re_act contemporary”, um laboratório
de arte e programa de residência nas Ilhas dos Açores, e do
“no.stereo”, uma plataforma independente gerida por artistas.
Os centros de investigação de Arraiano em torno da ideia de
sismografia visual: avaliação de surtos relativos a novos paradigmas
naturais, sociais e culturais. A sua prática artística está entrelaçada
com a sua investigação sobre matéria e antimatéria e envolve o
corpo, a paisagem e a tecnologia para abordar questões relativas
às alterações climáticas, como a biosfera, extinção, transumanismo
e o Antropoceno.
Em Inhale, Exhale (self breathing kit) [Inspirar, Expirar (kit de auto
respiração)], a intenção de Arraiano é que a obra saia dos seus
limites e envolva o público num abraçar de uma ideia: toda a sala
a respirar ao seu ritmo. De acordo com o texto curatorial da obra
de Borbála Soós: “És transportado para o fundo do oceano, ou
transformado em minúsculas partículas que correm pelos orifícios
de ventilação e pelas correntes sanguíneas... Como se o som
viesse do interior do teu corpo. Sentes-te suspenso, flutuando no
oceano, as ondas à sua volta, cada uma trazendo consigo novas
sensações. Elas contêm tanto o mundano como o eterno, o amor e
a guerra, experiências individuais e partilhadas. A água e o oxigénio
fluem através de nós, tal como nós fluímos através delas. Estamos
envolvidos com todos os outros seres vivos através da ondulação,
que nos atravessam e nos reabastecem”.
As exposições mais conhecidas de Arraiano incluem: Sensorial
Divinities, Dimora Artica, Milão (2019); ProjectMAP, Museu Colecção
Berardo, Lisboa (2020); e The Bee Who Forgot The Honey, Museu
d’Història de Catalunya, Barcelona (2019).

Untitled

Óleo sobre tela
71 x 118cm

Pedro Batista

Nomeado por Sofia Ulrich e Vanessa Arelle

Pedro Batista (n. 1980, Portugal) é licenciado em Design de
Comunicação pela Universidade Lusófona de Lisboa (2004).
Observando as condições e limitações que a pintura como um meio
de expressão tem no nosso mundo contemporâneo, Batista aborda
a sua obra com um sentido próprio de vitalidade que está muito
centrado na “imagem”. O artista tenta compreender a evolução
da arte e o processo de dissolução das representações como
consequência da circulação interminável das imagens. Enraizado
neste entendimento, Batista desenvolveu o seu trabalho para
abordar os muitos aspetos estruturais da pintura, nomeadamente
cor, escala, superfície e a tradição que constitui a história desta arte.
Untitled faz parte de uma exposição maior intitulada “Standstill”.
As memórias e as suas imperfeições foram exploradas em
obras anteriores do artista, enquanto esta série considera os
surpreendentes encontros entre a memória e o tempo. Através
da sua utilização ocasional de cores mais brilhantes e do uso
de figuras estáticas, Batista espera comunicar a sua vontade de
gravar memórias que surgiram num ano em que a humanidade foi
desafiada no que toca às noções do tempo e do espaço.
Batista participou em residências artísticas em Villa Lena, Itália (2020);
Campos de Guttierrez, Colômbia (2015); e School of Visual Arts, EUA
(2009). Entre as suas exposições mais conhecidas, incluem-se: Fill in
the Blanks, Fundação Portuguesa das Comunicações, Lisboa (2019);
¡Paisa!, Centro Cultural Cascais, Cascais (2016); e Chasing Clouds,
Sala do Veado, Museu Nacional de História Natural e da Ciência,
Lisboa (2015).

Untitled

Acrílico sobre contraplacado
59 x 44cm

Pedro Vaz

Nomeado por António Ponte, Inês Valle e Verónica de Mello

Pedro Vaz (n. 1977, Moçambique) é licenciado em Pintura pela
Universidade de Lisboa (2006). Na sua prática artística multimédia,
Vaz investiga paisagens: muitas vezes inspirando-se em passeios
por ambientes naturais e não corrompidos. Através da sua obra,
espera recolher e criar um banco de conhecimentos sobre a relação
da humanidade com o ambiente natural. Como artista, sente que a
sua voz serve para partilhar com a natureza.
Untitled é característica da obra de Vaz, na qual o artista começa
por construir a sua cena com uma precisão fiel à da sua memória
de experiências imersivas na natureza. De seguida, utiliza uma
técnica pela qual os detalhes são removidos ou reduzidos durante
o processo de secagem. Vaz vê isto como uma forma de a natureza
dos materiais avançar e de uma nova pintura se manifestar não
inteiramente sob o seu próprio controlo.
O trabalho de Vaz tem sido amplamente exposto, incluindo em
exposições individuais como Num único acorde, CAB - Centro de
Arte Caja de Burgos, Burgos (2021) e A vida sensível, Galeria 111,
Lisboa (2021). As apresentações coletivas mais conhecidas incluem
Depois do choque, os trópicos, Galeria Luísa Strina, São Paulo (2018)
e Second Nature, MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia,
Lisboa (2016). Em 2016, participou num programa de residência
artística no PIVÔ, São Paulo.

Roda-Viva I

Guache sobre papel
102 x 153cm

Rui Moreira

Nomeado por Maria do Mar Fazenda (em nome do Museu de
Arte Contemporânea Nadir Afonso)

Rui Moreira (n. 1971, Portugal) é Mestre em Pintura e Desenho
pelo Ar.Co, Portugal (2000) e bolseiro em Desenho pela School of
the Art Institute of Chicago, EUA (2006). O artista considera a sua
prática bastante física, muitas vezes obrigando os limites do seu
corpo, espírito e mente a abrir novos territórios no domínio do
desenho. Referindo-se frequentemente ao cinema, poesia, música
e viagens pessoais a lugares como o Deserto do Saara, Trás-osMontes e Índia, as suas paisagens nascem de experiências onde o
seu corpo é exposto a luz extrema, calor, solidão e concentração.
A obra de Moreira compreende diversos níveis de significado:
simultaneamente geométrico e orgânico, assimétrico e impuro.
Em Roda-Viva I, Moreira encapsula as forças da vida e da morte, o
movimento e a quietude, a ordem e o caos e a imponente força da
própria natureza. Referindo tanto a dor como a cura da pandemia,
o artista sentiu-se incapaz de compreender a omnipotência da
mesma. A resposta de Moreira a este sentimento foi Roda-Viva I,
inspirada pela canção epónima de Chico Buarque. Para o artista, a
Roda-Vida é uma obra superior e capaz de tirar o fôlego, virandose lentamente para o seu lado, escurecendo até se tornar noite
infinita, reaparecendo depois abruptamente e dividindo-se.
As exposições mais conhecidas de Moreira incluem Étoiles du Sud:
une exploration de la Péninsule Ibérique, Feira de Arte de Paris, Grand
Palais, Paris (2020); Draw Art Fair London, Galeria Saatchi, Londres
(2019); Saudade - Unmemorable Place in time, Fundação Fosun,
Shanghai e Lisboa (2018-2019); The Pyromaniacs, Pavilhão Branco
- City Museum, Lisboa (2016); e I Am A Lost Giant In A Burned Forest,
Mudam - Museu de Arte Moderna do Luxemburgo, Luxemburgo
(2014). Rui Moreira é representado pela Galeria Jeanne Bucher
Jaeger, Paris.

Untitled (Monstera)
Acrílico sobre tela
114 x 146cm

Rui Pedro Jorge
Nomeado por Howard Bilton

Rui Pedro Jorge (n. 1987, Portugal) é licenciado em Belas-Artes
(Pintura) pela Universidade do Porto (2010). O desejo de Rui Pedro
Jorge de pintar surge da necessidade de fazer algo acontecer. O
artista encontra prazer no processo e exploração, na dor e na
surpresa, que surge com a criação e o encoraja a continuar a
sua interminável viagem artística. Rui Pedro Jorge descreve a sua
prática referindo-se ao comportamento das pessoas, paisagens,
arquitetura, ornamentos e encontros, que se podem experienciar
durante um passeio. Para o artista, a experiência deve ser tangível:
precisa de acreditar na sua criação.
Untitled (Monstera) relaciona-se com a experiência do artista em
Bucareste. O protagonista da obra é Monstera Deliciosa, rodeada
de espaços verdes na cidade. Para Rui Pedro Jorge, as plantas
são seres fascinantes porque são incapazes de se mover quando
confrontadas com adversidade. Em Untitled (Monstera), as folhas
aparecem em forma quadrangular como que se adaptando a um
cenário que não lhes pertence.
Rui Pedro Jorge expôs em várias apresentações conhecidas,
incluindo em Era noite, caiu o dia, Galeria 111 (2022); É um longo
caminho, MCO Arte Contemporânea, Porto (2017); Estampa
Artfair com José dela Fuente, Madrid (2015); Copi Copi, Galeria
111, Portugal (2013); Tempos de Poeira, Galería 111, Lisboa (2012);
Tempos de Poeira, Fundação BilbaoArte, Bilbao (2012); e Portuguese
Man-of-War, Galería 111, Lisboa (2010).

Hotel Royal

Fotografia, Técnica mista
70 x 90cm l Edição 1 de 3

Salomé Lamas
Nomeada por Penelope Curtis

Salomé Lamas (n. 1987, Lisboa) estudou Cinema em Lisboa e Praga,
Artes Visuais em Amesterdão e é doutoranda em Estudos de Arte
Contemporânea em Coimbra. Em vez de habitar na periferia entre o
cinema e as artes visuais, ficção e não-ficção, Lamas percorre novos
caminhos na sua prática, desafiando os métodos convencionais
de produção e exibição e desordenando as linhas entre o cinema
e a expressão artística. Oscilando entre a narrativa, a memória e a
história, Lamas utiliza meios baseados no tempo para destacar o
traumaticamente reprimido ou historicamente invisível, erguendo-o
dos horrores da violência colonial para as paisagens da capital global.
Hotel Royal é um mosaico fragmentado e incompleto das sociedades
contemporâneas. Pode ser visto como um filme sobre os horrores
da alma. Para a artista, todos nós temos corpos biológicos idênticos
e, mesmo assim, segmentamo-nos e diferenciamo-nos uns dos
outros. Cúmplice voyeurista, o público é transportado para uma
viagem através do hotel onde os quartos são indistinguíveis uns
dos outros, tal como as pessoas. Lamas cita uma camareira fictícia:
“No decorrer das minhas tarefas de limpeza, examinei os pertences
de cada hóspede do hotel e observei nos pormenores vidas que
permanecerão desconhecidas”.
Lamas recebeu várias bolsas de estudo, incluindo a Gardner Film
Study Center Fellowship, Universidade de Harvard; Film Study
Center, Harvard Fellowship; The Rockefeller Foundation, Bellagio
Center; Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Fundação Bogliasco;
The MacDowell Colony; Yaddo; e Fundação Camargo. O seu trabalho
tem sido exibido em instituições e festivais de cinema reconhecidos
como Berlinale, Locarno, La Biennale di Venezia Architettura, MAAT,
SESC São Paulo, Bozar, Centro Botin, Fundação TBA 21, FAEMA,
Tate, MoMA e Haus der Kulturen der Welt.

THE BOOK 4

Serigrafia, técnica mista sobre tela e espelho de vidro
140 x 96cm

Saskia Moro
Nomeada por Howard Bilton

Saskia Moro (n. 1967, Reino Unido) é licenciada em Belas-Artes pela
Universidad Complutense de Madrid, Espanha (1993) e recebeu
duas bolsas da Fundació Miró, Espanha (1995, 1996). A inspiração
de Moro advém da literatura, da música e do grafismo. Usando
estas partes integrantes das nossas vidas, Moro cria, através da
repetição de técnicas gráficas, para refletir ondas de ritmo, um
coração a bater, uma oração, ou mesmo um mantra. Os seus
interesses temáticos residem no espaço e no tempo, bem como
nas justaposições entre opostos: cheio e vazio, barulho e silêncio,
alegria e tristeza. No trabalho de Moro, a água é um material flexível
e abrangente que atravessa tudo, tal como as nossas palavras.
THE BOOK 4, inspirado no livro da escritora brasileira Clarice
Lispector Água Viva, utiliza a água tanto no tema como na técnica.
Para criar a obra, Moro pediu emprestadas palavras de Água
Viva sobre a luta da autora com a criatividade. A vibrante escrita
de Lispector é transformada pela artista. Entrelaçando as frases,
as palavras transformam-se em borrões: desfocagem, rutura e
transmutação, tudo em simultâneo. No entanto, a sua essência
prevalece, orientando o público para conceitos que são centrais
para a artista e para Lispector. Moro utilizou um espelho porque
este símbolo figura significativamente no livro, que é interpretado
como um objeto que pode refletir a sua personalidade mais íntima
e impede o refúgio na introspeção.
Moro participou em várias exposições coletivas e individuais
como Água Viva, Galeria Valbom, Lisboa (2021); Ausência, Galeria
Valbom, Lisboa (2016); Landschappen van water en olijfolie, Clement,
Amesterdão (2008); e Mareas, Galería Estiarte, Madrid (2001).

Fishing

Grafite, carvão, pastel macio sobre papel
117 x 47cm

Teresa Esgaio
Nomeada por Howard Bilton

Teresa Esgaio (n. 1985, Portugal) é licenciada em Arte e Multimédia
pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (2008).
O rigor da ciência e da matemática sempre entusiasmou Esgaio.
No entanto, com o tempo, a artista apercebeu-se de que estes
temas, outrora reconfortantes, eram incapazes de responder às
suas questões mais íntimas. Esta tomada de consciência levou-a
ao desenho, que ocupa agora um papel central na sua vida.
Trabalhando principalmente com grafite, carvão e pastel, o seu
trabalho tem uma linguagem figurativa que responde às questões
mais prementes de Esgaio sobre conceitos abstratos como a
passagem do tempo, a condição humana, a memória e a identidade.
Esgaio recorda que, historicamente, a pesca do bacalhau era
considerada tão difícil que os pescadores podiam escolher
entre a guerra e a pesca: servir nas Forças Armadas ou na Frota
Nacional de Pesca do Bacalhau. Todos os anos, durante seis meses,
navegavam para o Atlântico Norte, onde os “dories” (barcos de
madeira navegados por um só homem) remavam para longe do
navio-mãe e partiam para a pesca. Esta história e os registos de
Alan Villiers em The Quest Of The Schooner Argus expressam esta
dura realidade e servem de inspiração para a pesca: “Ao pescar
com as suas linhas de mão, enquanto a linha longa estava em baixo,
tinha de manter o seu cérebro na ponta dos dedos, disse ele, (...) e
assim laçava melhor o bacalhau. Essa era a sua própria expressão
– o seu cérebro na ponta dos dedos”.
Exposições conhecidas de Esgaio incluem The sea is not round,
Cordoaria Nacional, Lisboa (2021); Contemporâneos Extemporâneos,
Galeria Fernando Santos, Porto (2021); From Lisboa to the World,
Maus Hábitos, Porto (2020); e Take a Number, Galeria Underdogs,
Lisboa (2018).

Repeat after me: Free your mind
Desenho, fotografia, papel vermelho, caneta preta
110 x 110cm

Vasco Araújo
Nominated by Armando Cabral

Vasco Araújo (n. 1975, Portugal) utiliza uma série de diferentes meios
para criar uma linguagem artística única. Através da desconstrução
e reconstrução de códigos comportamentais, Araújo reflete sobre
a relação entre o sujeito e o mundo. Araújo utiliza todas as formas
de arte à sua disposição para redefinir normas sociais: a atuação
do corpo, a própria voz dos artistas (praticou canto lírico), os gestos
e a linguagem. Associados ao seu trabalho estão dispositivos
formais como a ópera, o barroco, a etiqueta palaciana, a dança, o
modernismo, a mitologia e a definição do espaço: tanto estética
como discursivamente.
Com uma base sólida em Literatura e Filosofia, Araújo expõe
criticamente o olhar do público, pretendendo revelar a ambiguidade
das relações, a fragilidade dos sistemas, a construção da realidade,
as noções de identidade e sexualidade, virtude e moralidade do
dever, a geografia da afetividade e os instintos de desejo e paixão.
Em Repeat after me: Free your mind, Araújo faz uso de uma ação
repetida dentro de um cinema antigo: criando um momento de
interação com o público que é simultaneamente chamado a ler e
a ouvir, depois incentivado a responder, num jogo que desperta a
autorreflexão e a do outro.
O trabalho de Araújo tem sido amplamente exibido, incluindo
em Under the Influence of Psyche, The Power Plant, Toronto (2014);
Debret, Pinacoteca do Estado de S. Paulo, São Paulo (2013); Em Vivo
Contacto, 28º Bienal de S. Paulo, São Paulo (2008); Experience of Art,
La Biennale di Venezia, 51ª Exposição Internacional de Arte, Veneza
(2005); e Dialectics of Hope, 1ª Bienal de Arte Contemporânea de
Moscovo, Moscovo (2005).

Ellipse II

Tinta sobre folha de latão
150 x 60cm

Vasco Mourão
Nomeado por Howard Bilton

Vasco Mourão (n. 1979, Portugal) possui um mestrado em Arquitetura
pela Universidade do Minho (2004). Trabalha principalmente
com noções, texturas, e memórias da paisagem urbana. Fazendo
uso de apenas uma caneta e a passagem do tempo, a prática de
Mourão centra-se obsessivamente na representação das cidades
através de desenhos em papel, madeira, pedra, e metal. O artista
revela particular interesse em desenhar paisagens urbanas e
outros meandros arquitetónicos no geral, reconstruindo-as na tela.
Habitando um lugar entre a arte fina e a ilustração, Mourão cria
obras por medida e murais em grande escala para vários clientes
privados, galerias e instituições, bem como trabalhos em comissões
editoriais selecionadas.
Desenhada diretamente sobre latão, Ellipse II retrata sequências de
edifícios e construções imaginárias que crescem umas nas outras,
num loop contínuo de uma “paisagem urbana” infinita. Distorcidos
e deformados por forças invisíveis, os limites físicos das peças
tornam-se parte integrante do trabalho que se situa entre uma
escultura e um desenho bidimensional.
A obra de Mourão tem sido exposta internacionalmente,
nomeadamente em Variations, Galeria Underdogs, Lisboa (2019);
Remember Tokyo, Galeria Almost Perfect, Tóquio (2019); Remember
Hong Kong, Galeria ACO, Hong Kong (2019); Portugal Múltiplo,
Fundação Bissaya Barreto, Coimbra (2018) e; Ouroborus. Drawings
on Wood, Espacio 88, Barcelona (2016).

Contrarquivo
Fotografia
60 x 22cm
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Yuri Firmeza
Nomeado por Bruno Leitão

Yuri Firmeza (n. 1982, Brasil) tem um mestrado em Poéticas Visuais
pela Universidade de São Paulo, Brasil (2011) e está atualmente
a terminar o seu doutoramento em Belas-Artes na Universidade
de Lisboa. Na sua prática, Firmeza é atraído para espaços
abandonados, arqueologia e história dos lugares. A sua obra tem
levado o artista a vários destinos em busca de inspiração criativa.
No seu Projeto Arca-Palimpsesto no México, por exemplo, Firmeza
utilizou dados históricos sobre as ruínas pré-hispânicas que se
encontram enterradas debaixo do solo da Cidade do México para
criar a sua obra. Recentemente gravou um filme intitulado Nada É,
em Alcântara: um lugar com um passado muito rico que sofreu um
grave declínio económico.
Para Contrarquivo, o trabalho de investigação de Firmeza levou-o a
Fordlândia: um projeto fundado por Henry Ford no meio da floresta
tropical amazónica em plena viragem do século XX. Construído
para a extração de borracha, centenas de pessoas morreram na
execução do projeto. Contrarquivo apresenta duas imagens: a
frente e o verso do mesmo objeto. À direita, podemos ver o verso de
um documento oficial sobre a Fordlândia que diz “Jungle Conquest”;
à esquerda, como contraponto, é-nos apresentada a capa do livro
que registou todas as pessoas que morreram neste projeto.
Firmeza expôs amplamente, incluindo em Frieze 2014, Nova Iorque
(2014); How (...) things that don’ exist, Pavilhão Ciccillo Matarazzo,
Bienal de São Paulo (2014); e Stage of Hopelessness, Indonésia 14th
Biennale Jogja, Yogyakarta (2017).

O JÚRI DO SOVEREIGN
PORTUGUESE ART PRIZE
O Sovereign Portuguese Art Prize tem um excelente júri constituído por alguns
dos mais importantes e influentes profissionais de arte independentes do mundo.
Este júri é um elemento crítico para o sucesso do Prémio e estamos gratos por
terem disponibilizado o seu tempo e conhecimentos.

Ai WeiWei
Artista

Nascido em 1957 em Pequim, Ai Weiwei vive e trabalha em múltiplos
locais, incluindo Pequim (China), Berlim (Alemanha), Cambridge
(Reino Unido) e Lisboa (Portugal).
É um artista multimédia que também trabalha em cinema, escrita
e redes sociais.
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David Elliott

Escritor, curador e diretor do museu
David Elliott é um historiador cultural e artístico, escritor, curador
e diretor de museus interessado principalmente em arte moderna
e contemporânea. Elliott foi Diretor do Museu de Arte Moderna
em Oxford, Inglaterra de 1976-96, Diretor do Moderna Museet
em Estocolmo, Suécia de 1996-2001, Diretor fundador do Museu
de Arte Mori em Tóquio, Japão de 2001-06, primeiro Diretor do
Istambul Modern, Turquia em 2007 e de 2016-2019, Vice-Diretor e
Diretor e Curador Sénior do Museu Redtory de Arte Contemporânea
em Guangzhou. De 1998-2004, foi Presidente do CIMAM (Comité
Internacional do ICOM para Museus e Coleções de Arte Moderna)
e em 2008, Professor Convidado de História da Arte na Humboldt
University, Berlim; de 2012 a 2017 foi professor convidado na
curadoria na Chinese University, Hong Kong.
Desde 2010, é Diretor Artístico de bienais de arte contemporânea
em Sydney, Kiev, Moscovo e Belgrado e trabalha atualmente como
escritor e curador freelance.
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Joana Vasconcelos
Artista

Nascida em 1971, Joana Vasconcelos é uma artista visual
contemporânea conhecida pelas suas esculturas monumentais, cuja
prática de 25 anos se estende ao cinema e ao desenho. Ela atualiza
o conceito de artes e ofícios para o século XXI e incorpora objetos
quotidianos com ironia e humor, criando uma ponte entre o ambiente
doméstico e o espaço público enquanto questiona o estatuto das
mulheres, da sociedade de consumo e da identidade coletiva.
O reconhecimento internacional veio na primeira Bienal de Veneza
comissariada por mulheres com A Noiva em 2005, seguida pela
Trafaria Praia, o primeiro pavilhão flutuante da bienal, representando
Portugal em 2013. A artista mais jovem e a única mulher de sempre
no Palácio de Versalhes, com um recorde de 1,6 milhões de visitantes,
a sua exposição de 2012 foi a mais visitada em França em 50 anos.
Em 2018, Vasconcelos tornou-se a primeira portuguesa a expor no
Guggenheim Bilbao com uma grande retrospetiva, tendo sido uma
das mais visitadas na história do museu.
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Discover a distinctive experience of timeless hospitality: Tivoli Avenida Liberdade, the Grand
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Maura Marvão
Diretora da Phillips em Portugal e Espanha

Marvão é licenciada em Direito pela Universidade Católica
Portuguesa e tem um mestrado em Administração de Artes da
Universidade de Nova Iorque. Trabalhou nas Nações Unidas
e no New Museum of Contemporary Art em Nova Iorque. É a
representante em Portugal e Espanha da Phillips Auction House.
Coordena um curso de pós-graduação em Mercados e Coleções de
Arte na Escola das Artes - UCP. É membro do Conselho Consultivo
da Escola das Artes - Universidade Católica Portuguesa, membro
do Conselho de Administração da Fundação da Juventude com
responsabilidade pela cultura e fundadora do Comité Português do
Museu Nacional da Mulher nas Artes em Washington.
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Philippe Vergne

Diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto
Philippe Vergne é diretor do Museu de Arte Contemporânea de
Serralves, Porto, desde Abril de 2019. Foi diretor do Museum of
Contemporary Art de Los Angeles (MOCA), de 2014 a 2018. Antes
da sua nomeação no MOCA, Vergne trabalhou durante cinco anos
como diretor da Dia Art Foundation, Nova Iorque. Antes do seu
cargo na Dia Foundation, Vergne foi Diretor Adjunto e Curador
Chefe no Walker Art Center em Minneapolis. De 1994 a 1997,
Vergne foi Diretor do MAC, Musée d’Art Contemporain de Marseille,
França.
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Tim Marlow

Presidente e Diretor do Design Museum, Londres
Antigo Diretor Artístico da Royal Academy of Arts e Diretor de
Exposições da White Cube, Marlow tem estado envolvido no
mundo da arte contemporânea durante os últimos trinta anos
como curador, escritor e locutor. Tem trabalhado com os mais
importantes e influentes artistas do nosso tempo para apresentar
programas abrangentes e populares e está comprometido no seu
novo papel em demonstrar a capacidade transformadora do design
ao criar exposições diversificadas e envolventes.
Marlow faz parte do Conselho de Administração do Museu Imperial
da Guerra, do Conselho Consultivo do Art on the Underground e da
Cultureshock Media. Foi galardoado com um OBE em 2019.
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Vicente Todolí
Diretor Artístico do Hangar Bicocc

Vicente Todolí foi nomeado diretor artístico do Hangar Bicocca
(Pirelli Foundation) em Maio de 2012, onde é responsável pelo
programa.
A carreira de Vicente Todolí nas artes visuais estende-se por mais
de 30 anos, e inclui cargos como Curador-chefe (1986-88) e depois
diretor artístico do IVAM (Valencian Institute of Modern Art, 19881996), antes de se juntar ao Museu de Arte Contemporânea de
Serralves como seu diretor fundador em 1996 até 2002. Em 2002
foi nomeado Diretor do Tate Modern pelos curadores do Tate,
onde entrou a tempo inteiro em março de 2003 até junho de 2010.
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