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VICENTE, 
ou a batida do Desassossego

lisboa, Setembro de 2011. Vicente, o corvo menino, nasce numa modesta 
travessa de belém. não tem palhinhas, nem pastores, nem magos que o cele-
brem, mas não lhe falta a boa estrela que lhe augura futuro risonho, a vonta-
de infinda de espanejar as asas e fazer voltear tudo em seu redor. Vicente é, 
por natureza, um agitador. Imbuído do desejo sincero de instruir entretendo, 
prepara-se para entrecruzar as experiências que lhe passam em filme rápido 
diante da boca estreita da travessa, venham donde vierem e tratem do que tra-
tarem. Abre a vista e a mente e estende a asa a tudo que seja fruto da criativi-
dade da cidade onde a sorte o faz nascer.

não lhe faltam mesmo antepassados, embora só lhe fique bem a modéstia de 
os não apregoar. Diz-se que descende de companheiros de Ulisses, e que os pa-
rentes escoltaram a barca que trouxe de longe a salvo os despojos do padroeiro 
da cidade, e que outros esvoaçaram com as Tágides sobre as caravelas, inspirando 
poetas e aventuras. Diz-se, mesmo, que chega no momento exacto para de uma 
vez por todas se eleger o Desassossego como lema ajustado à batida lisboeta.  

José Sarmento de Matos 
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Vicente – missão
O Projecto Travessa da Ermida ocupa um espaço especial na dinâmica cultural da 

cidade de lisboa e de belém. Têm sido uns primeiros anos de intensa actividade, com 
dezenas de exposições por artistas conceituados, e, mais recentemente, o início da 
abertura a plataformas de colaboração com as gerações que estão a ser formadas nas 
Escolas de Arte. Este projecto desenvolve a ideia do mecenato cultural no campo da 
arte contemporânea e do design, ancorando-a no território da sua afirmação, uma 
zona ribeirinha de nobre tradição e intensa vitalidade turística, que integra algumas 
das mais prestigiadas instituições e centros culturais do País, para além de vários ex-
libris arquitectónicos e turísticos. Contribuímos para esta realidade com a dinamiza-
ção inédita da pequena artéria Travessa do Marta Pinto, onde o conjunto Ermida nos-
sa Senhora da Conceição (exposições), Enoteca e Oficina de Joalharia criaram uma 
nova proposta de experiência de cidade.

neste contexto, e numa altura em que a Ermida vê o seu projecto expositivo 
reconhecido aos mais variados níveis, o Projecto Vicente – Corvo, Lisboa, Belém abre um 
novo campo de intervenção que vem preencher uma lacuna na produção cultural 
contemporânea face ao tema da cidade de lisboa e às suas potencialidades expe-
rienciais e comunicativas, o que é potenciado pela sua inserção na programação do 
Lisboa na Rua, iniciativa da EGEAC/Câmara Municipal de lisboa.

nas páginas deste dossiê são reveladas as características das primeiras interven-
ções a realizar, e esperamos que também o espírito interdisciplinar e cosmopolita 
que as move, na tradição de uma arte pública que se ancora na vivência da cidade, 
nos fluxos urbanos, nas tradições e nos mitos para desafiar – desassossegar como o 
propõe José Sarmento de Matos – a vida cultural e a própria experiência turística.

O Projecto Vicente propõe três linhas de trabalho fundamentais, sempre em tor-
no da relação entre o Corvo, a cidade de lisboa e a zona ribeirinha e de belém: 
a arte como âncora de desenvolvimentos projectuais extra-artísticos; a arte como 
pretexto para o desenvolvimento da cultura visual contemporânea; a arte como 
contexto para a produção de ambientes e cenografias no espaço público.

sistema decorativo (azulejos)

produção de postais Vicente

intervenção urbana 
(jana matejkova)

ermida n.ª sr.ª da conceição (interior)
arte-projecto
escultura, instalação, produto

ermida n.ª sr.ª da conceição (fachada) 
arte-projecto
cultura visual, cartaz, campanha

travessa do marta pinto e envolvente (rua)
ambientes 
intervenção urbana, acções, contacto
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Arte-projecto
A obra de arte como inovadora proposta de desenvolvimento projectual
A primeira linha de trabalho concentra-se no interior da Ermida nossa 

Senhora da Conceição. Aí, uma obra escultórica ou de uma instalação oferece, 
como tem acontecido nas exposições anteriores, uma experiência relativa-
mente íntima; no âmbito do Projecto Vicente o desafio que se impõe é o artefacto 
artístico de gerar produtos complementares, tais como a reprodução/desenvolvimento/
adaptação industrial, na esfera das artes decorativas e do design.

no Vicente 2011 Simeon nelson propõe assim um sistema escultórico modular 
em que o artista, trabalhando em colaboração com a Fábrica bordalo Pinheiro, 
elabora colaborativamente hipóteses de transformação do seu trabalho prévio 
num sistema de azulejaria inspirado na figura de São Vicente. É uma reflexão 
projectual que integra a tradição, hoje esquecida ou menosprezada, da decora-
ção urbana, do design ornamental, das indústrias que de bordallo a Maria Keil 
fizeram época e de que a imagem urbana de lisboa está precisada.

Cultura visual
A obra de arte como proposta gráfica  e de cultura visual
A segunda linha de trabalho relaciona-se com o desejo de promover novas 

imagens para a identidade da cidade, começando por recorrer aos suportes mais 
tradicionais: o cartaz, o poster, o postal. Desenvolvimentos subsequentes pode-
rão levar o projecto a passar por outros suportes – do outdoor aos painéis electró-
nicos digitais –, mas o essencial é que Vicente propõe imagens de síntese para a 
cultura visual urbana, a partir do símbolo principal da cidade, o corvo.

Daí que nesta primeira edição os corvos ‘rabiscados’, com o carácter de esboços, 
de João Ribeiro, de acordo com o dispositivo artístico criado por nuno Maya e 
Carole Purnelle, sejam multiplicados e popularizados sob uma das formas mais 
singelas da circulação das imagens, numa campanha de comunicação com 
base no cartaz de baixo custo. Espera-se que, durante o período da exposição, 
a campanha devolva a companhia do corvo ao quotidiano dos lisboetas e relance 
o debate sobre este símbolo de lisboa. A colaboração do mais emblemático 
designer de lisboa – Jorge Silva – nesta acção é determinante, não apenas no 
acompanhamento deste projecto artístico e do livro a ele adjacente, mas na 
criação da Imagem do Vicente, a ser lançada em Setembro de 2011.
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Ambiente urbano
A obra de arte como criação de situações de fruição do espaço urbano
A terceira linha de trabalho prende-se com a ideia de expansão da missão do 

Projecto Travessa da Ermida para a globalidade do território que lhe é contíguo. 
E ao mesmo tempo com a generosidade intrínseca no acto de, no espírito das 
Festas Populares, propor situações efémeras de decoração e cenografia urbanas 
desenvolvidas por artistas, designers e arquitectos particularmente capazes de 
propor modalidades de interacção no espaço público, que são ainda comple-
mentadas por situações conviviais como por exemplo o Passeio Psicogeográfico.

nesta primeira edição, a artista checa Jana Matejkova dá um tom negro e ini-
ciático a este programa, fazendo com a sua visão do corvo transporte Kafka para 
um fugaz contacto directo entre duas cidades ‘irmãs’, Praga e lisboa.

no global, as três linhas de trabalho promovem relações produtivas entre o campo 
artístico e indústrias culturais tradicionais e de excelência; desenvolvem uma filosofia 
gráfica consciente do valor cultural da cidade e do seu poder comunicacional; convi-
dam o transeunte casual ao reconhecimento da importância da arte no quotidiano. 
Vicente desenvolve-se numa lógica cosmopolita de aproximação entre culturas, 
ampliando as virtualidades do encontro entre arte e turismo, cidade e revelação.

A Direcção, 
Projecto Travessa da Ermida



cidade, arte 
pública, memória, 
ficção, turismo, 
identidade, ermida, 
travessa, praça,  
rio, paisagem
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Vicente 
Vicente é um projecto cultural que celebra e valoriza a área ribeirinha de 

belém, abordada como foco num eixo de identidade urbana e oferta cultural que 
vai do centro de lisboa ao seu horizonte ocidental, de Alcântara a Algés. Vicente 
é um projecto de arte pública que dá atenção ao espaço público, à paisagem e à 
identidade contemporânea do espaço urbano.

Vicente consiste em intervenções artísticas que motivam percursos na forma 
urbana, interpelando, expondo, mas também comentando e criticando o excep-
cional carácter da cidade de lisboa e da freguesia de belém em particular. no 
quotidiano informal da cidade, essas intervenções artísticas cirúrgicas, devol-
vem aos habitantes antigas histórias ou propõem a cidade como lugar de ima-
ginação, esperança e projecto. E sublinham o convite à fruição contemporânea 
da cidade. Os valores cruzados da memória e da experimentação mostram uma 
cidade tecida pela arte, entre os marcos históricos e os recantos sem nome.

Vicente traduz o desenho da cidade em afectos e vice-versa, na informalidade 
do contacto quotidiano com a arte pública, o urbanismo, a cidade do dia-a-dia. 
Vicente é popular e cosmopolita, surpreendente e banal, próximo e intemporal. 
Um exercício de deriva geometrizável, de contacto humano com a cidade. É tão 
simples e complexo como isso.
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A Invenção de Lisboa, 
José Sarmento de Matos, 2009



Sobre o nome
Vicente é o nome que se dava invariavelmente aos corvos que habitaram o 

quotidiano lisboeta (à entrada de tabernas e barbearias) durante todo o século XX. 
São Vicente é o santo padroeiro de lisboa, cujo corpo chegou ao Tejo, acompa-
nhado desde Sagres, por dois corvos marinhos que nunca deixaram de o 
sobrevoar. Vicente terá sido o nome do avô de Santo António. E Vicente é o nome 
de uma personagem no projecto literário de José Sarmento de Matos, que tem 
inventado lisboa através dessa figura, que nos guia intemporalmente através 
dos devaneios da memória. Vicente somos todos os que sabemos como lisboa é 
este extraordinário espaço da chegada.

São Vicente, autor desconhecido, século XVI (fonte: wikipedia)
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Espaço
Ermida, Travessa

Vicente evoca a excepcionalidade de valores tão diversos quanto a monumen-
talidade exuberante dos Jerónimos, a sociabilidade agradável das antigas quin-
tas e palácios barrocos, as próximas irrupções arquitectónicas no tecido urbano. 
O passado, o presente e o futuro de uma espacialidade solar.

no espaço interior da Ermida, dá-se a aproximação à potencialidade do corvo 
como motivo central de um sistema ornamental, escultórico e modular. O artista 
britânico Simeon nelson propõe um relicario desmaterializado por uma luz de 
muitos brancos; uma revisitação arts&crafts de bordallo e a sua actualização no 
quadro de uma refl exividade afi m ao design contemporâneo e às emergentes 
teorias da complexidade. 

na fachada, a colaboração entre o desenho de João Ribeiro e a arte da luz de 
Maya e Purnelle encena a presença dos corvos no espaço citadino através de um 
sistema de cartazes que se prolonga de forma dinâmica no tempo. Inicialmente 
feitos à vista, os corvos foram depois obsessivamente redesenhados de memória, 
durante meses. O processo encontrado, ele próprio mecanismo transgressor da 
hipótese de um encontro com a espiritualidade do Corvo, multiplica-se como 
gestualidade na projecção de imagens animadas do riscar dos desenhos, acom-
panhadas de banda sonora que transmite o riscar da arte.

À entrada da Travessa, uma escultura-decoração urbana experimental ins-
pira-se nas tradicionais animações de rua dos bairros populares para trazer um 
pouco de Praga e de Kafka ao quotidiano lisboeta. A artista, Jana Matejkova, volta 
a utilizar meios muito simples para transfi gurar por completo a luz do espaço 
público, também, e sobretudo, durante o dia.

10 |  VICEnTE | ESPAçO

bordallo Pinheiro



Componentes
Ermida N.a Sr.a da Conceição
Exposição 
núcleo expositivo de Arte Contemporânea, epicentro das intervenções. 
Expande-se para outras localizações físicas ou simbólicas (acções de 
comunicação, interacção social e institucional, para lá da área de intervenção 
da Ermida de n.a Sr.a da Conceição).
Simeon Lockhart Nelson, João Ribeiro + Nuno Maya & Carole Purnelle

Artistas

Espaço Público 
Arte urbana
Circuito de intervenções artísticas, cuja diversidade, enfoque temático 
e articulação, dão a ver diferentes espaços e contextos, de acordo com o modelo 
da situação. É complementado por visitas guiadas, acções performativas ou 
percursos psico-geográficos inspirados na deriva situacionista para fomentar 
o contexto informal e directo com a arte.
Jana Matejkova, André Banha *

Artistas

Edição 
Livro
A ficção alia-se à história, o design ao livro de arte, para produzir um 
objecto sinestésico. Entre a escrita experimental e o ensaio pluridisciplinar, 
oportunidade para testar os limites do design gráfico editorial.
Jorge Silva  

Designer
José Sarmento de Matos, Nelson Guerreiro, Luís Oliveira e Silva, Pedro Gadanho, 
Mário Caeiro, Simeon Lockhart Nelson, João Ribeiro + Nuno Maya & Carole Purnelle, 
Jana Matejkova, André Banha

Autores

José Sarmento de Matos, Mário Caeiro

Editores

Ermida Nª Srª da Conceição – Mercador do Tempo Lda.
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Enoteca
Conversa solta discursos cruzados
Un Mot au bistrot, conversas circunstanciais com especialistas e outros
conhecedores menos formais da cidade, à volta de uma prova de vinhos.
José Sarmento de Matos 

Coordenação

Visitas Guiadas 
Passeios psicogeográficos
Proposta de experiências urbanas, explicitando o lugar ‘Travessa da Ermida’ 
como efémera micro-centralidade e centro informal de difusão cultural 
de experiência da cidade.
Nelson Guerreiro 

Coordenação

José Sarmento de Matos, José Luís de Matos, Margarida Pinheiro, Tatiana Leal, João Abel

Convidados

Componentes eventuais 
(dependentes de apoio CML/JFB)
Vicente integra um conjunto de acções organizadas pelo projecto Travessa 
da Ermida. A programação poderá integrar componentes em preparação, 
de que se destacam as extensões Mo(nu)mentos.

Mo(nu)mentos
Intervenções de arte contemporânea. A acção, a escultura, a comunicação digital, 
a preponente – os criadores multiplicam as leituras do projecto pelos contextos 
quotidianos da área envolvida.
André Banha

Artistas
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* Em confirmação, de acordo com antevisões formais e apoios à produção 
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Livro 
Vicente – lisboa, belém

Vicente – Lisboa, Belém revisita, através da literatura (ficção contemporânea), da 
arte e do design, múltiplas dimensões de uma figura pseudoarquetípica, que é 
construída e desconstruída – um ‘Vicente’ que é simultaneamente rosto de todo 
o projecto de que o livro faz parte, personagem ficcional que nos desafia, e ainda 
contacto com o mito, a história e a cultura visual.  

Um primeiro texto de Sarmento de Matos desenvolve a sua personagem 
Vicente (do romance A Invenção de Lisboa (Temas e Debates, 2008, 2009), olhar 
anacrónico sobre como vários tempos têm passado por Lisboa. Esse texto ‘chega’ ao 
presente, não sem antes fazer escala num excurso seiscentista por luís Oliveira 
e Silva, que revisita um capítulo de Escudo de Sombra (&Etc., 1997).

É depois, num dia do presente, da Ermida e de toda a zona envolvente, que 
nelson Guerreiro situa a sua autoficção, sob o signo de Ulysses (deslocalizando 
a figura e o modo narrativo de James Joyce). nesse exercício de aproximação 
ao quotidiano urbano de belém, há ainda espaço para num momento de sus-
pensão da narrativa, Pedro Gadanho nos projectar para o futuro urbanístico e 
arquitectónico da zona.

Ao nível do design editorial, Jorge Silva desenvolve um projecto de aproxima-
ção entre os textos e o seu contraponto visual, criando um conjunto de ‘estações’ 
autónomas, em que os vários artistas convidados – os criadores Simeon nelson, 
João Ribeiro + nuno Maya & Carole Purnelle, Jana Matejkova – vêem o seu uni-
verso gráfico desenvolvido numa lógica de extratexto. 

Edição bilingue (Português/Inglês)

José Sarmento de Matos 

Vicente ‘sai à rua’ – Narrativa histórica e ficcional
Nelson Guerreiro 

Ulisses – Auto-ficção
Luís de Oliveira e Silva 

O Velho do Restelo – Ficção Literária
Pedro Gadanho 

Ficção Urbanística

Mário Caeiro 

Ensaio sobre os projectos artísticos 

Simeon Nelson, Jana Matejkova, João Ribeiro + Nuno Maya & Carole Purnelle

Jorge Silva 

Projecto gráfico 



Simeon Nelson
Simeon nelson realiza, no interior da Ermida, mais um dos seus sistemas 

escultóricos modulares. O seu trabalho é caracterizado por um rigor formal que 
o aproxima do design e da matemática (Geometria), na esfera de um belo 
ornamental. Com este novo trabalho, nelson realiza mais uma vez um ‘cristal 
líquido’, de alguma forma sublimando uma dimensão de pureza, transparência, 
brancura, da luz branca. O desenho dos elementos é informado pela leitura de 
tradições estéticas, informação histórica e ressonâncias místicas que lisboa, e 
em particular a zona da Ermida, eminentemente transportam, sendo conduzido 
o artista à construção de um ‘Relicario’.

14 |  VICEnTE | nOTAS SObRE OS ARTISTAS E InTERVEnçõES | SIMEOn nElSOn



15 |  VICEnTE | nOTAS SObRE OS ARTISTAS E InTERVEnçõES | SIMEOn nElSOn

Relicario
Trata-se de uma instalação baseada na lenda de S. Vicente, padroeiro de lisboa. 
D. Afonso henriques aproveitou um período de tréguas na sua luta contra os 

Mouros e zarpou num barco com o deão a caminho de S. Vicente. Mas o deão 
morreu durante a viagem e sem saber o local exacto onde estava enterrado o santo, 
D. Afonso henriques aproximou-se do cabo e das ruínas do antigo templo. Foi en-
tão que avistou um bando de corvos que sobrevoavam um certo lugar onde os seus 
homens escavaram e encontraram o sepulcro de S. Vicente, escondido na rocha. 
Trouxeram o corpo de S. Vicente de barco para lisboa e durante toda a viagem 
foram acompanhados por dois corvos, cuja imagem ainda hoje figura nas armas de 
lisboa em testemunho desta história extraordinária.

A instalação a ser realizada na Ermida de nª Srª da Conceição intitula-se 
“Relicario”, local de descanso dos ossos dos santos. A obra vai ser composta por 
elementos de madeira branca, encaixadas em um aglomerado denso mas aberto, 
no centro do espaço um pouco acima do chão. A Iluminação torna a peça quase 
incandescente, brilhante, uma fonte de energia espiritual, uma mancha branca 
em uma sala branca pairando perto do chão, uma pilha de ossos transfigurados a 
emanar radioactividade no espaço.

Os elementos de madeira compensada formarão um padrão formal, com base 
em ossos humanos, constituindo também uma referência às asas dos corvos que 
acompanharam São Vicente, usando a imagem da ave durante o voo como uma 
metáfora da alma.

Assim, a massa de matéria no meio da sala é altamente padronizada e desma-
terializada, uma emanação fantasmagórica. A peça terá cerca de 3 x 3 x 1,5 metros 
em volume, constituída por contraplacado de 12 mm, com elementos de corte a 
laser, montado a partir de um molde. A escultura e o espaço da Ermida serão 
cuidadosamente iluminados de forma a adquirirem uma brancura brilhante. 

O padrão será gerado matematicamente, de modo que possa formar a base de 
um padrão de azulejos.
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“Este objecto terá 
uma estética formal 
quase heráldica”



“Relação entre 
a escuridão e 
melancolia de 
Kafka, descrevendo 
de alguma forma 
a proximidade que 
tem com o fado  
e a magnificência  
e magia da cidade 
de Lisboa.”
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Jana Matejkova
Jana Matejkova, uma artista da instalação, aborda as duas travessas de acesso, 

com destaque para a Travessa do Marta Pinto, a partir da tradição dos bairros popu-
lares, em lisboa, de decorar as ruas com ornamentos em papel colorido. Oriunda 
da República Checa e de Praga (a cidade de um ‘corvo’ histórico-mítico – ‘kafka’), a 
artista inverte a tradição ornamental colorida e realiza dois ‘túneis’ traçados como 
uma experiência do negro, uma silenciosa epifania de um qualquer negativo. 
A componente luz decorrerá da utilização de luz negra. Materialmente, tratar-se-á 
de explorar o carácter estreito da rua para criar traçados de sombras em suave 
movimento.

Metamorphosis 
Esta obra é inspirada pelo romance de Kafka, Metamorfose. A artista pretende, 

através desta instalação, explorar o diálogo existente entre lisboa e os corvos, 
simbolizando guardas inteligentes, e metamorfose, a transformação de uma for-
ma de vida noutra, o aprisionamento entre a forma da vida e a forma da arte. 

A escultura será criada a partir de duas formas que se complementam. Os 
corvos têm uma grande capacidade de adaptação a novos ambientes (vivem em 
todos os continentes do nosso planeta). Jana Matejkova inspirou-se no forte ins-
tinto de sobrevivência destes animais e na sua capacidade de adaptação (recente-
mente foram treinados alguns corvos para ajudar pessoas em certas situações).

A primeira parte da escultura é composta por uma forma geométrica mo-
numental (aprox. 8 x 2 x 2m) pendurada, com fitas Tyvek (de um lado brancas e 
do outro pretas). Pretende-se que venha a criar sombra, de forma a proteger as 
pessoas de dias de sol quente. Ao mesmo tempo, naturalmente, cria um jogo de 
sombras na rua que se encontra em mutação ao longo do dia. A segunda parte 
da escultura é composta por duas luzes oscilantes em gaiolas, dois olhos que nos 
observam (os corvos são conhecidos por viver muito perto das pessoas; fazem 
ninho no máximo a 50 km dos seres humanos). Assim sendo, eles estão sempre 
aqui, vivem connosco, observam-nos! (UV preta ou vermelha). Visualmente, a 
artista tem o objectivo de criar uma ligação entre a escuridão e a melancolia da 
escrita de Kafka, baseando-se na relação que encontra entre a atitude do escritor 
a história do Fado e a magnífica atmosfera mágica da cidade de lisboa. JM
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“(…) explorar o 
diálogo existente 
entre Lisboa e os 
corvos, simbolizando 
guardas inteligentes, 
e metamorfose, 
a transformação 
de uma forma de 
vida noutra, o 
aprisionamento  
entre a forma da vida  
e a forma da arte.”

Página seguinte: Metamorphosis, 2011 (estudo)
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Página seguinte: nuno Maya & Carole Purnelle, Fear of Light, 2011 (ante-projecto)

João Ribeiro + Nuno Maya  
& Carole Purnelle 

João Ribeiro + Carolle Purnelle e nuno Maya realizam, num regime de cola-
boração, um projecto de disseminação de imagem gráfica. João Ribeiro, pintor 
que tem recentemente promovido várias parcerias criativas, partiu para esta 
proposta desenhando centenas de corvos de memória, enchendo cadernos de 
‘vicentes’. Convidou depois Purnelle e Maya, especialistas na área da instalação 
audiovisual, para desenvolverem um dispositivo de apresentação do trabalho. 
A intenção destes foi a de precisamente transpor a vivacidade, o dinamismo e a 
ingenuidade do gesto artístico – sucessivas aproximações ao carácter inefável do 
símbolo – para vários suportes mediáticos – o cartaz e o vídeo. Assim, a fachada 
da Ermida vê-se integralmente coberta de cartazes de corvos em várias posições, 
estabelecendo, por via da utilização do negativo (corvos rabiscados a branco 
sobre fundos negros), o contraste com a anterior instalação (ilustrações científicas 
de peixes, a preto sobre fundo branco). Os cartazes apresentam o Corvo em 
várias posições e de acordo com várias aproximações, criando uma dinâmica na 
leitura do conjunto, que aliás é sucessivamente renovado durante o tempo de 
exposição. Outro elemento da peça é um filme, que pode funcionar autonoma-
mente. no écran do computador (internet), no circuito dos Festivais de Cinema, 
em galerias arte e museus, sedimenta a disseminação do Corvo Vicente na lin-
guagem da vídeo-arte. A banda sonora, desenvolvida a partir do próprio riscar 
dos desenhos, explicita a processualidade artística em toda a contingência da 
gestualidade humana.
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A ideia é de utilizar 
cartazes, de cobrir  
a fachada toda,  
mesmo como nos  
sítios cheios de  
cartazes, mal colados,  
a sobrepor-se...



João Ribeiro, Fear of Light 2011, (desenhos)
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João Ribeiro, Fear of Light, 2011 (desenhos)
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André Banha
As construções em madeira de André banha são como que constructos que, 

na sua discrição formal – e no minimalismo dos seus efeitos – são convites à 
experimentação imersiva do espaço – a matéria arquitectónica por excelência. 
Por detrás da simplicidade aparente da materialização (aplicação de tábuas de 
madeira) esconde-se porém uma retórica específica: o ethos do tempo e do 
esforço de construção (o happening, com o artista finalizando o trabalho na 
tarde da inauguração) alia-se ao rigor de composição prévia que foi necessário 
desenvolver para haver a melhor adaptação do conceito ao espaço.

numa pequena garagem à Travessa do Marta Pinto (que não deixará de man-
ter a acessibilidade, apesar da intervenção artística), André banha cria um lugar 
negro e escuro, com uma sonoridade própria, que é como que a materialização 
– ou encenação – de uma energia outra. A energia do uma espaço que apesar de 
anónimo, subitamente se revela através de fortes conotações imprevistas.
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Alexandra Corte Real
Desde sempre o homem recorre a amuletos como elemento de protecção e 

poder. Os talismãs apelam ao oculto, ao sobrenatural e à magia. É a vontade de 
segurança que conduz a jóia – adorno de metal ou pedra – da função de protecção 
à de atracção, complementar. É uma sobreposição singular em que aquele desejo 
primordial se dá a conhecer com o brilho da sedução.

Talismã para Vicente. Matriz da pena do corvo, em titânio, azul brilhante. Ges-
to de cuidado e carinho, que estabelece uma ligação emocional com quem a usar 
e convida ao afastamento do consumo imediato. Que um golpe de asa proteja dos abu-
tres o corpo do mártir Vicente, hoje padroeiro de Lisboa.
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Passeio psicogeográfico
Visitas guiadas

Guerrero Notebook: o mundo aos nossos pés. 
Procurar-se-á, nesta actividade, refazer uma prática situacionista com base 

na teoria da deriva de Guy Debord: a dos passeios psicogeográficos. nestes pas-
seios ou derivas, os situacionistas promovem uma técnica de passagem rápida 
por ambientes variados, em que a caminhada implica um comportamento 
lúdico-construtivo e uma consciência dos efeitos psicogeográficos, sendo por-
tanto bastante diferente das noções clássicas de viagem ou de passeio. 

num passeio ou deriva uma ou mais pessoas durante um certo período de tempo 
esquecem as suas ligações ao mundo: o seu trabalho, os seus compromissos e activi-
dades de lazer e todos os outros motivos habituais para movimento e acção, deixan-
do-se guiar pelas atracções do terreno e pelos encontros que aí se processam. 

Pois é exactamente isto que vamos fazer. Preparados?
Este passeio terá como base o texto Ulysses vou ser eu, donde que se caminhará 

para reencontrar algumas das figuras surgidas na narrativa, mas também locais 
que serão (re)visitados em busca de novas percepções do espaço público e priva-
do, logo de novas cartografias.

Nelson Guerreiro
José Sarmento de Matos
José Luís de Matos
Margarida Pinheiro
Tatiana Leal
João Abel



Programação
Nelson Guerreiro

Conceito, coordenação e guia

1º Passeio
17 de Setembro; Travessa da Ermida; 17h30
João Abel
José Sarmento de Matos 

2º Passeio
1 de Outubro; Travessa da Ermida; 17h30
João Abel
José Luís de Matos
Margarida Pinheiro 

3º Passeio
15 de Outubro; Travessa da Ermida; 17h30
João Abel
José Luís de Matos 
Tatiana Leal

Percurso principal (sujeito a pequenas variações):

Partindo da Travessa da Ermida seguiremos até ao JBT, onde nos vamos confrontar com as diferentes 

dimensões ornitológicas do corvo. Daí deslocar-nos-emos até ao Padrão dos Descobrimentos,  

onde iremos olhar para a cidade através da sua História. De regresso ao nosso ponto de encontro,  

ao passarmos pelo CCB, avistaremos um homem-corvo empoleirado algures no edifício. 

Quem somos:
Nelson Guerreiro (artista-investigador)
José Sarmento de Matos (Olissipógrafo)
José Luís de Matos (Olissipógrafo)
Margarida Pinheiro (Zoóloga)
Tatiana Leal (Ornitóloga)
João Abel (actor-performer)
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“Nestes passeios 
ou derivas, os 
situacionistas 
promovem uma 
técnica de passagem 
rápida por ambientes 
variados, em que a 
caminhada implica 
um comportamento 
lúdico-construtivo 
e uma consciência 
dos efeitos 
psicogeográficos, (...)”

30 |  VICEnTE | nOTAS SObRE OS ARTISTAS E InTERVEnçõES | VISITAS GUIADAS



Biografias



Projecto 
Travessa da Ermida

Este projecto, onde a Arte Contemporânea, o Design, 
a Joalharia de autor e os vinhos coabitam, está ancora-
do na “Ermida nª Srª da Conceição” e desenvolve-se em 
torno da “Enoteca de belém” e da “Oficina de Joalharia 
Alexandra Corte Real”.

“O Projecto Travessa da Ermida” é um projecto cultu-
ral inovador, destinado a ocupar um lugar de referência 
na cidade de lisboa, em geral, e no bairro de belém, em 
particular. Dotado de uma personalidade distinta, este 
projecto visa a promoção cultural e turística e a oferta 
de experiências diferenciadas e únicas, transversais e si-
nérgicas entre os vários elementos que o compõem:

Uma capela do século XVIII, “A Ermida de nossa Se-
nhora da Conceição”, que, após longos anos de abando-
no, funciona actualmente como espaço de exposições de 
arte contemporânea e intervenções de design na facha-
da, apresentando projectos com curadoria e/ou envolvi-
mento de uma estrutura de produção artística;

A “Enoteca de belém”, local dedicado à experimen-
tação e ao encontro de pessoas e sabores, aposta na divul-
gação da cultura vinícola e gastronómica nacional;

A Oficina de Joalharia “Alexandra Corte Real”, um 
espaço de comercialização, de criação e de expressivi-
dade, onde a joalheira residente e coordenadora, cria e 
expõe peças contemporânea, recorrendo a técnicas de 
joalharia tradicional e actual (abre em 2011);

A Travessa do Marta Pinto, a rua, é o eixo de ligação 
do Projecto Travessa da Ermida. Será uma via de contac-
to com a história de belém e de lisboa, mas também de 
acesso a novas vivências, assumindo o verdadeiro papel 
de uma rua como espaço de animação, de encontros e 
passagens, símbolo do movimento quotidiano;

O boletim cultural bianual “Efeméride”, com uma 
vertente ensaística e crítica, de distribuição gratuita, 
semestral, com uma tiragem de 7000 exemplares (rede 
postal free em lisboa, Porto, Coimbra e Caldas da Rai-
nha), fundamental à ampla divulgação do projecto.

O website www.travessadaermida.com que conta com 
uma base de dados actual de cerca de 2300 pessoas e a 
página do facebook Travessa da Ermida que conta actual-
mente com 2100 “amigos”;

O livro “A Ermida, Uma história de lisboa e belém” 
que se baseia numa investigação da importância deste 
edifício, como parte integrante da história de lisboa e 
belém; (a editar).

Resumo de actividade
Ermida n.ª Sr.ª da Conceição

Exposição – Transferência – Pedro Calapez – de 05 de 
novembro a 18 de Dezembro de 2011 – Produção de Catálogo;

Exposição – Vicente – Curadoria de Mário Caeiro –  
Simeon Lockhart Nelson, João Ribeiro, Nuno Maya & Carole 
Purnelle – Instalação, Escultura e Arte Urbana – de 10 de 
Setembro a 25 de Outubro de 2011 – Produção de Catálogo;

Exposição – The Market – Pedro Valdez Cardoso – de 28  
de Julho a 04 de Setembro de 2011 – Escultura e Istalação  
– Produção de Catálogo;

Exposição - Almack’s #1 – Ana Fonseca - de 21 de Maio  
a 24 de Julho de 2011 – Produção de Catálogo;

Exposição – Família – Vasco Araújo – de 19 de Março a 15 de 
Maio de 2011 – Desenho e Fotografia - Produção de Catálogo

Exposição – Paradys – Ângela Ferreira – de 08 de Janeiro  
a 27 de Fevereiro de 2011 – Escultura, Desenho e Fotografia  
– Produção de Catálogo;

Exposição – Passagens – Exposição resultante de concurso 
de ideias entre o Projecto Travessa da Ermida e o IADE com 
alunos dos Mestrados de design de espaços efémeros, design 
de produto e design gráfico – de 13 de novembro a 19  
de Dezembro de 2010 – Produção de Catálogo 

Exposição – Gravidade – Maria Pia Oliveira – de 30 de 
Setembro a 31 de Outubro de 2010 – Instalação e Escultura  
– Produção de Catálogo;

Exposição – Eu e o meu Mata-Velhos – António Carrapato  
– de 24 de Julho a 12 de Setembro 2010 – Instalação  
e fotografia – Produção de Catálogo;

Exposição – The last Cigarette – Rita Barros – de 05 de Junho  
a 18 de Julho de 2010 - Fotografia – Produção de Catálogo; 

Exposição – belém Coffrage - Manuel Caeiro – de 20  
de Março a 30 de Maio de 2010 - Escultura e Pintura – 
Produção de Catálogo; 

Exposição – Vida Dupla, Casa Arrumada – Eduardo Nery   
– 13 de Fevereiro a 14 de Março de 2010 – Fotografia – 
Produção de Catálogo;

Exposição – Silêncio – Susanne Themlitz – 9 de Janeiro a  
07 de Fevereiro de 2010 - Instalação, Escultura – Produção  
de Catálogo;
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Exposição – linhas Paralelas – Jóias de autor de Alexandra 
Corte Real inspiradas em desenhos de Eduardo nery –  
5 a 20 de Dezembro de 2009 - Produção de Catálogo;

Exposição – Requiem – João Paulo Feliciano – 10 de Setembro  
a 25 de Outubro 2009 - Instalação, Escultura;

Intervenção Tipográfica – Dois Tempos – Estúdio R2 
(Projecto Tangencial da Experimenta Design) – 10 de 
Setembro 2009 a 30 de Abril 2010 - Instalação com letras 
em tinta foto luminescente na fachada da Ermida nª Srª da 
Conceição – Prémio: SEGD Awards, presente na colectiva da 
Experimenta Design “Revolution 99/09” de 17 de Junho a 05 
de Setembro de 2010 no Palácio Quintela;

Exposição – les Voisins – Ricardo Jacinto – 18 de Julho a 31 de 
Agosto de 2009 - Instalação, Escultura (Trilogia com início 
na Fundação Calouste Gulbenkian Paris 2006, Culturgest 
Porto2008, Ermida nª Srª da Conceição 2009);

Exposição – Ressonância 7.84 – Instalação - Carlos Henrich 
– 02 de Junho a 12 de Julho de 2009 - Escultura, Instalação 
– Produção de Catálogo – Performance do convidado especial 
Kazike na inauguração;

Exposição – Voyeur – João Noutel – 21 de Março a 25 de Maio 
de 2009 – Escultura, Pintura – Produção de Catálogo – 
Catálogo presente na colectiva da Experimenta Design 
“Revolution 99/09” de 17 de Junho a 05 de Setembro  
de 2010 no Palácio Quintela;

Intervenção na Fachada da Ermida n.ª Sr.ª da Conceição 
– Primavera - Estúdio Pedrita – 21 de Março a 30 de Junho 
– Instalação com Andorinhas Rafael bordalo Pinheiro – 
Produção de Postais alusivos – 300 destas andorinhas 
presentes em Madrid na Feira de Turismo de 2009 e 
expostas nas montras de natal do Turismo de lisboa  
nos Restauradores;

Exposição – losing my Religion – João Pedro Vale, Daniel 
Blaufuks e Albano Afonso – 31 de Janeiro a 15 de Março de 2009 
– Escultura, Instalação e Fotografia – Produção de Catálogo;

Exposição – Da Vida das Florestas – Jorge Curval – 10 de 
Janeiro a 25 de Janeiro de 2009 – Pintura – Produção de 
Catálogo;

Alexandra Corte Real Oficina de Joalharia – 13 de Dezembro 
a 20 de Dezembro 2008 – Exposição de jóias da designer 
residente da Oficina de Joalharia – 3 das peças expostas no 
Museu de Serralves 2009 e transformadas em móveis nas 
oficinas da FRESS para exposição “welcome laboratório 
#5” a decorrer no Museu de Artes Decorativas da 
Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva de 17 de Junho  
a 30 de Setembro 2010;

Exposição - O Meu Tempo – Miguel Palma - 18 de Setembro 
a 20 de Dezembro 2008 - Escultura – Produção de pequeno 
Postal/Carta com texto de curadoria de Isabel Carlos; 

Intervenção Tipográfica – Vai com Deus – R2 Design – 18 de 
Setembro a 28 de Fevereiro 2008 - Fachada Ermida nª Srª da 
Conceição – Produção de postais alusivos com relevo igual ao 
da Intervenção – Prémios de design da intervenção: Red Dot 
Awards, SEGD Awards, Typografic Choice of the typografic 
club of new york, Menção honrosa blue Design, Participação 
com fotografia do estúdio Fernando Guerra em calendário 
da revista Canadiana EyeMagazine;

Exposição - Espera por Mim – Rui Chafes, Albuquerque 
Mendes, João Maria Gusmão e Pedro Paiva – 24 Julho a 11  
de Setembro 2008 – Escultura, Arte Sacra – Produção do 
Maço da Cultura com apresentação do Projecto e artistas; 

Eduardo Fernandes
Gerente e programador

Funchal, 1960. Após realizar o percurso escolar no Colégio 
Infante Dom henrique e liceu do Funchal, Eduardo Fernandes 
frequenta e conclui a licenciatura em Medicina da Faculdade 
de Medicina do Porto. O seu percurso académico acaba por 
levá-lo até Espanha onde tira a especialização e doutoramento 
em Oftalmologia na Universidade Autónoma de barcelona. 

Apreciador de arte desde que se conhece, desco-
briu a Ermida nossa Senhora da Conceição num dos vá-
rios passeios por belém, onde reside há vários anos. Em 
2004 aproveitou a oportunidade que surgiu de se tornar 
proprietário deste templo com o intuito de lhe devolver o 
prestígio, agora enquanto espaço de cultura e arte. Acaba 
por adquirir o espaço da Enoteca de belém e da Oficina de 
Joalharia e em 2008 nasce o projecto Travessa da Ermida.

Fábia Fernandes
Sub-gerente e coordenadora

nampula, 1975. Trabalhou 12 anos nas áreas de Turismo, 
hotelaria, Produção de Eventos e Vinhos em Estocolmo, Su-
écia, passando também pela Grécia onde viveu e  trabalhou 
sazonalmente  em 2002 e 2003, respectivamente em Rodes 
e Creta. Regressada a Portugal, em 2006, abraça novamente 
a área dos vinhos e eventos, ingressando no restaurante “A 
Commenda” e “Augusto Gemelli”. Completou a Pós-Gra-
duação em Programação e Gestão Cultural na Universidade 
lusófona no ano lectivo de 2008/2009.  Entusiasta por na-
tureza, a comunicação faz parte da sua essência. Em 2008 
aceita o desafio de iniciar e coordenar o projecto Travessa da 
Ermida sendo responsável pelo estudo, planeamento, de-
senvolvimento e divulgação de todo o projecto. Actualmente 
a licenciar-se em Ciências da Comunicação na Faculdade de 
Ciências Sociais e humanas da Universidade nova de lisboa.

José Vaz Fernandes
Produção, Montagem e Equipamentos

lisboa, 1958. licenciou-se em Arquitectura na ES-
bAl (Escola Superior de belas Artes de lisboa) no ano de 
1983. À data colaborou como estagiário no novo centro 
urbano de Santo André, em Santiago do Cacém.  Durante 
dezassete anos desenvolveu a sua actividade profissional 
no Oriente, em Macau, regressando de novo a Portugal no 
ano 2000. Desde então foram vários os projectos em que 
interveio no país.  Em 2008 integra a equipa do Projecto 
Travessa da Ermida, sendo responsável pela produção, 
montagem e equipamentos inerentes às exposições e di-
ferentes espaços constituintes do projecto.

Patrícia Craveiro Lopes
Assistente de Curadoria e Produção VICENTE 2011

Vive e trabalha em lisboa. licenciada em Escultura artes 
Plásticas na Faculdade de belas Artes Universidade de lisboa 
e com mestrado em Arte Contemporânea e Música da Oxford 
brookes University, tem vindo a desenvolver a sua carreira de 
produtora de artes plásticas em várias instituições tais como 
Saatchi Gallery e Art Angel no Reino Unido, e várias galerias 
em lisboa tais como a Art Fit e a Plataforma Revólver. Traba-
lha como free lancer desde 2008 tendo vindo a trabalhar em 
vários projectos independentes apoiados pela Direcção Geral 
das Artes e pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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Autores

Mário Caeiro
Curador

Designer de Comunicação licenciado pela ESbAl, 
com segunda licenciatura em Estudos literários Compa-
rados e Mestrado em Estudos Alemães pela Universidade 
nova de lisboa e Pós-graduação em Design Urbano pelo 
Centro Português de Design/FbAUl/Universidade de bar-
celona, especialista na concepção e produção de projectos 
culturais e de espaço público. Comissário de exposições e 
criador de iniciativas de cariz transdisciplinar, com desta-
que para «Retratos da Alma» [1995], «Um Cálice de Dor» 
[1999], «lisboa Capital do nada» [2001], «Sinais, a cidade 
habitada» [2002-3], «luzboa bienal Internacional da luz» 
[2004 e 2006]. Desde 2007, colabora regularmente com 
a biblioteca FCT-Unl da Universidade nova de lisboa, 
onde tem comissariado várias exposições individuais e 
colectivas. Em 2008 e 2009, foi membro das comissões or-
ganizadoras das Conferências «Efémero.Criação.Aconte-
cimento» e «Politico.Criação.Valor». Em 2009, concebeu, 
foi director e curador do Festival SKywAy, na cidade pola-
ca de Torun, iniciativa que teve segunda edição em 2010, 
sempre com sua curadoria e direcção artística. Docente 
na ESAD.CR desde 2004. Recentemente comissariou as 
exposições Objet Perdu na Plataforma Revólver e Mauna na 
Galeria Pedro Serrenho. Recentemente participou na obra 
colectiva Arte Pública e Cidadania, Editorial Caleidoscópio.

José Sarmento de Matos
Olisipógrafo. Após frequentar as Faculdades de Di-

reito e letras da U.l, iniciou a vida profissional como 
técnico do IPPC (hoje IPPAR), onde foi técnico superior e 
director de Serviços de Artes Plásticas, tendo frequenta-
do como bolseiro de Estado o curso de História da Arte da 
Universidade nova de lisboa. 

Tem-se dedicado a estudos sobre a cidade de lisboa, 
na perspectiva de história da arquitectura e urbanismo, 
com especial incidência sobre a arquitectura civil pala-
ciana dos séculos XVII e XVIII. 

Luís de Oliveira e Silva
nasceu em badajoz (1945). licenciado em Filologia 

pela Universidade de Sevilla. Fez o Doutoramento na Uni-
versidade de londres (King’s College).  

É professor na FCSh da Universidade nova de lisboa. 
Tem desenvolvido trabalho nas áreas da Èpica Quinhen-
tista, dos Estudos Pessoanos e da Filosofia da linguagem. 
Gosta de cante jondo, de bach e de bacalhau com todos. 

Nelson Guerreiro
Docente na Escola Superior de Artes e Design das Cal-

das da Rainha nos cursos de Teatro e Som e Imagem. Pa-
ralelamente, encontra-se em fase de redacção da tese de 
doutoramento em Teoria, história e Prática do Teatro, cujo 
tema são as tendências e modalidades das práticas teatrais 
e operações performativas contemporâneas. Entre 2001 
e 2004, foi colaborador regular da TRAnSFORMA – Asso-
ciação Cultural, onde foi co-editor da revista ArtinSite. A 
partir de 2001, voltou-se para a criação: desse movimento 
desenvolveu vários projectos individuais e colaborou em vá-
rios projectos colectivos no campo da performance, teatro 
e dos cruzamentos disciplinares, destacando-se a série de 
conferências-performance Guerrero notebook, a colabora-
ção com o Teatro Praga, o colectivo Truta, Tiago Rodrigues, 
entre outros. Integra a equipa do espectáculo A Philosophia 
do Gabiru, a estrear em Março de 2011 no Teatro Maria Ma-
tos, dirigido por Martim Pedroso, como dramaturgista e co-
autor do texto. A partir de 2009, é membro da plataforma 
de sinergias criativas: sindicato.biz. Ultimamente, formou 
com João Galante a dupla de dj’s Guerreiro Galante.

Pedro Gadanho
Divide a sua actividade entre arquitectura, curadoria, 

crítica e docência universitária. É MA in Art & Architec-
ture e realizou doutoramento na F.A.U.P., onde lecciona. 
É editor do blog ShrapnelContemporary e do bookazine 
beyond, Short-Stories on the Post-Contemporary, em 
Amsterdão, contribuindo regularmente para outras publi-
cações a nível internacional. Foi comissário de ‘Metaflux,’ 
representação portuguesa na bienal de Veneza de Arqui-
tectura de 2004, e de mostras como ‘Space Invaders,’ ‘Post.
Rotterdam,’ ‘Pancho Guedes, Um Modernista Alternativo,’ 
e ‘habitar Portugal 2006-2008.’ Integrou a direcção da 
ExperimentaDesign, entre 2000 e 2003. Os seus projectos 
de arquitectura incluem a Casa laranja, em Carreço, o Art 
Center da Fundação Ellipse, e a Casa baltasar, no Porto. 
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Artistas

Simeon Nelson 
Australiano. Obteve um bA em belas Artes pelo 

Sydney College of the Arts em 1987. Depois de se afirmar 
como artista na Austrália e na Ásia nos anos 90, mudou-se 
para londres em 2001 e está actualmente a trabalhar em 
encomendas e exposições na Ásia, Austrália, Europa e no 
Reino Unido. É leitor em Escultura na Universidade de 
hertfordshire e Membro da Royal Society for the Arts. Foi 
Finalista do Prémio nacional de Escultura da national Gal-
lery of Australia em 2005 e um dos Finalistas do Jerwood 
Sculpture Prize de 2003. Passages, uma monografia dedi-
cada ao seu trabalho foi publicada por The University of 
new South wales Press, Sydney em 2001. Em 2008, reali-
zou uma mostra individual na Royal Geographical Society, 
londres como artista residente inaugural. Recebeu nu-
merosos prémios incluindo sete bolsas do Arts Council na 
Austrália e no Reino Unido, é membro da Pollock-Krasner 
Foundation Fellowship em 2000 e recebeu uma bolsa do 
leverhulme Trust em 2007. Em 1997 foi o único repre-
sentante australiano à IX Trienal da Índia, em nova Deli. 
Realizou numerosas encomendas em Inglaterra e na Aus-
trália, incluindo ben Chifley, Sydney, Desiring Machine, 
uma escultura monumental nos arredores de Melbourne; 
Cactal, Universidade de Teesside, RU; Proximities, uma 
importante encomenda para os Jogos da Commonwealth 
em Melbourne e Flume, uma encomenda de grande es-
cala especialmente concebida para o local para Ashford, 
Kent, RU. A sua obra está presente em várias colecções 
públicas e privadas incluindo a Art/Omi Foundation, nova 
Iorque; a Jerwood Foundation, londres; o Museu de Arte 
Contemporânea, Sydney; a national Gallery of Australia, 
Canberra; a Cass Sculpture Foundation, RU, e a Goldman 
Sachs. É representado pela Christine Abrahams Gallery, 
Melbourne. Vive em leste de londres com a companheira 
Deej Fabyc e a filha, beata.

João Ribeiro
lisboa, 1955. licenciado em Pintura pela ESbAl/

FbAUl. Exposições individuais e colectivas em Portugal, 
Espanha, Canadá, bélgica e EUA. Prémio de Pintura na bie-
nal de Chaves, 1985. Em 2003, colabora com o Arq. Cândido 
Chuva Gomes no Museu da Cidade de Vila Franca de Xira, 
onde realiza um biombo monumental. Em 2009, inicia ci-
clo de três exposições individuais com curadoria de Mário 
Caeiro (Oklahoma, Mapas Alquímicos, Painéis de lazarim), 
com a primeira realizada no Teatro Municipal de Almada, 
para quem realiza, a convite de Joaquim benite, o espaço 
cénico da peça Dois homens, de José Maria Vieira Mendes 
(encenação de Carlos Pimenta). Ainda em 2009, participa 
no festival SKywAy, com a instalação/projecção de luz «lá-
grimas de São lourenço», também com curadoria de Mário 
Caeiro. Promove actualmente uma série de parcerias artís-
ticas: com Pedro Sena nunes, Gonçalo M. Tavares e João Gil 
no projecto de vídeo instalação ladrões de Deus; com João 
Monge, Manuel Paulo e nancy Vieira no projecto O Pássaro 
Cego; com a Vo’arte no projecto de dança multidisciplinar 
O Aqui. no âmbito desta última colaboração, estreada no 
teatro Camões em Abril, foi responsável pelos desenhos uti-
lizados na cenografia. Entre os autores que têm escrito sobre 
o seu trabalho em catálogos, contam-se José Manuel Anes, 
batista-bastos, Mário Caeiro, nuno Crespo, nuno Rebocho, 
Ana Isabel Ribeiro, Joaquim Saial, Amadeu lopes Sabino, 
Cristina de Azevedo Tavares.

Nuno Maya  
& Carole Purnelle

Trabalham como dupla, paralelamente às suas carrei-
ras individuais, desde 2000 com a criação do seu atelier 
OCUbO.com. Cruzam as artes plásticas com as artes mul-
timédia obtendo resultados multidisciplinares; da foto-
grafia ao vídeo, da instalação física à virtual, do estático ao 
interactivo. Uma preocupação vital é a comunicação com 
o público, sendo frequente encontrar interactividade nos 
seus trabalhos, tornando o espectador num contribuinte 
para a obra de arte. As suas produções foram apresentadas 
a nivel nacional incluindo: CCb, Serralves, Museu da Pre-
sidência, Museu da Cidade (lisboa), CM Sintra, Cascais, 
Oeiras, Tavira, Faro, Ovar, Abrantes entre outros e a nivel 
internacional incluindo: Australia, Japão, Singapura, ho-
landa, Alemanha, Polónia, Eslovénia, Sérvia e República 
Checa. Actualmente vivem e trabalham em Sintra, com 
especial foco em projectos de luz e interactivos numa re-
lação com a arquitectura e o espaço público.
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Jana Matejkova
Républica Checa, 1979. licenciada em escultura pela 

Faculdade de belas Artes da Technological University em 
brno, onde estudou com Michal Gabriel e Vladimir Mer-
ta. bolseira da DAAD German Academic Exchange, reali-
zou cursos de aperfeiçoamento com Magdalena Jetelova 
na Künstakademie Düsseldorf e na Academie der bilden-
den Künste em Munique. Tem realizado intervenções ur-
banas e participado em residências e exposições por toda 
a Europa, nomeadamente na Islândia, holanda, Croácia, 
Itália, Polónia, França, e Portugal.

André Banha
nasceu em Santarém, em 1980. Vive e trabalha em 

Coruche. licenciado em Artes Plásticas, pela Escola Su-
perior de Arte e Design (ESAD.cr), Caldas da Rainha. Par-
ticipou nas seguintes exposições colectivas (selecção): 
ESAD CAlDAS 2005 IPl, Caldas da Rainha, 2005; luzboa, 
II bienal Internacional da luz, lisboa, 2006 (livro-catá-
logo); Anteciparte, 3ª. Edição, lisboa, 2006 – participa-
ção em que obteve uma menção honrosa; Coimbra-Aix-
en-Provence, Convento de S. Francisco, Coimbra, 2007; 
Fazer falar o desenho, Museu de Arte Contemporânea – 
Forte São Tiago, Funchal, 2007 (catálogo). Finisterra, no 
âmbito do evento Allgarve, Convento do Espírito Santo, 
loulé, 2008; Jeune Création Européenne, (exposição 
itinerante de 2007 a 2009); Processo e Transfiguração, 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, Alma-
da, 2010. Exposições individuais: De dentro…, no espaço 
20m3, Galeria Carlos Carvalho – Arte Contemporânea, 
lisboa, 2007; Segurei-te o pôr-do-sol, VPF cream art gal-
lery, 2008; Academia de Artes dos Açores, 2008; A casa 
das duas portas, biblioteca da FCT/Unl, Campus de Ca-
parica, 2010; VPF cream art gallery, 2010\11. Actualmente 
é representado pela VPF – cream art gallery – lisboa.

Alexandra Corte Real
Alexandra Corte Real nasceu no Porto. Desde cedo 

desenvolveu gosto e apetência pela joalharia, guardando 
ainda memórias de infância em que a sua curiosidade 
natural a levava a desmanchar e voltar a montar a jóias 
da mãe.

Depois de um percurso académico e profissional no 
universo da Informática e da Matemática, acabou por 
dar os passos necessários na persecução do seu sonho 
de sempre. A formação na prestigiada escola Contacto 
Directo, em lisboa, foi a base determinante para a aqui-
sição de competências numa arte que requer apurado 
desenvolvimento das técnicas.

 Por outro lado, o espírito criativo foi sempre um 
traço determinante na sua personalidade. À medida que 
foi aperfeiçoando a execução, procurou técnicas origi-
nais que acompanhassem a sua visão muito própria das 
coisas, que lhe permite obter inspiração permanente de 
tudo o que a rodeia. Deste modo, as suas peças, sempre 
únicas, acabam por ser tanto executadas espontanea-
mente, como nascidas de profundo desenvolvimento 
conceptual.

 Desde o início do seu percurso como joalheira, Ale-
xandra Corte Real participou em diversas ocasiões na ex-
posição anual da Contacto Directo, e em outras mostras 
nacionais e internacionais – ex. Teatro Municipal do Fun-
chal “Madeira bordad’a Prata” (2010); FRESS “welcome” 
laboratório #5 (2010); Museu de Serralves (2009), Ermi-
da nª Srª da Conceição “linhas Paralelas” com colabora-
ção de Eduardo nery (2009), “bilros” (2008); Manchester 
(2007); Silves (2005).

Alexandra Corte Real é joalheira residente e coor-
denadora da oficina de joalharia que integra o cultural 
e criativo Projecto Travessa da Ermida, localizado em be-
lém, lisboa.
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Documentos
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