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Menção Honrosa

This is America
Óleo sobre tela, 100cm x 80cm
250€

Jonathan Vieira
Para elaborar a composição da Pintura, recorri à varios tipos de imagens que
de alguma forma representasse as consequências dos conflintos no Médio Oriente, paralelamente Estados Unidos da América. Para o centro, usei fragmentos de imagens dos destroços das Torres Gemeas após a sua queda, e também
para preencher os espaços laterias, useir fragmentos da destruição em massa
de edificios das cidades Sírias. Nesta obra condenso toda uma falsa
ideia de perfeição que paira sobre a América do Norte (USA).
Obra com sub-titulo “This is Spring”, onde a ideia de flor é representada a
vermelho, o que remete para o sangue derramado que se transforma, com o
ituito de fazer refletir sobre as consequências da grande revolta Arabe. Eis as
questões subjacentes: E se a guerra tivesse a decorrer em New York? E se os
Estados Unidos fosse o palco dos conflitos? E se ... etc?

Paisagem como Espelho I
Téncica Mista: Pintura e Desenho, 50cm x 70cm
150€

Menção Honrosa
Paisagem como Espelho II
Téncica Mista: Pintura e Desenho, 50cm x 70cm
150€

Susana Carvalho
Os trabalhos focam-se em dois conceitos centrais: Espírito do
Lugar e Espelho. Estes dois conceitos estabelecem uma ligação
entre dois mundos opostos e análogos que convivem entre si.
As pinturas vão ao encontro dessa analogia que enaltece igualmente a importância da valorização e preservação da natureza
nos nossos dias.
(...)Vivemos num tempo onde mesmo as imagens “fabricadas”
parecem surgir todas da mesma “nascente” e se confundem num
emaranhado de significados e, onde a repetição das mesmas,
cria a metáfora de uma cultura atual viciada no consumismo.
Apesar de todas que imagens partirem de locais distintos, pode
referir-se que as fugazes paisagens refletidas no rio são
impermanentes. (...)
Cada uma das pinturas apela indiretamente à reflexão sobre
todas as imagens permanentes e impermanentes do nosso
controverso mundo contemporâneo: Quais destas imagens são
verdadeiras e quais destas são meras ilusões? O que é verdade
para nós nestes dois mundos opostos e análogos? A realidade ou
o seu espelho?
Assim, as obras recaem inesperadamente sobre a seguinte ideia:
onde se colocam interrogações em relação a todas as imagens
circundantes, estando estas integradas na realidade ou na ilusão
e sendo estas naturais ou fabricadas. Por outro lado, procura-se
nos espaços não intervencionados pelo Homem, estabelecer uma
reflexão com a própria existência e com a transcendência das
imagens naturais e orgânicas em seu redor, exaltando a sua
pureza e sublimidade. Por estes motivos, todo o trabalho surge
em busca de reforçar a importância do respeito pela natureza e
seus recursos naturais tão importantes e esquecidos nesta nossa
era contemporânea.

Sara Pintar
Hora da Papa
(...) Aqui procurei criar um objeto simbólico do meu quotidiano.
Esta peça reúne objetos utilizados anteriormente no atelier como
utensílios de trabalho (a taça, o tabuleiro, o pincel) e reúne
também outros objetos de carácter mais decorativo que podem ser
orgânicos, naturais e brutos (como o tronco, as pedras, o fragmento de espelho). Possui um suporte de metal que encaixa na taça de
plástico e que pode ser posto e tirado conforme se queira; este suporte existe
para que se possa colocar uma vela acesa a iluminar o interior da taça.
Na montagem desta peça a técnica mais utilizada foi a colagem dado que os
elementos já estavam na sua maioria pintados muito antes da ideia surgir. (...)

Pintura e colagem sobre tabuleiro de madeira, 35cm x 40cm
270€

Sara Pintar
O Monstro
Esta peça foi concebida de uma forma gradual e experimental.
Possui um carácter simbólico muito pessoal pelos elementos que reúne.
Muito antes de começar esta peça fui guardando os restos de tinta secos
(presos nas diversas embalagens de tinta). Mais tarde,
decidi pintar uma tela de preto de forma a criar um fundo liso que realçasse as
cores que iria colocar por cima. A técnica que depois utilizei foi a colagem (...)
Procurei criar uma figura meio desfigurada mas simpática ao mesmo tempo, e
assim fui dando forma ao “Monstro”. Inspirei-me no Monstro do Frankenstein
para esta figura dados os materiais variados e reciclados que utilizei. Ao longo
do processo fui-me identificando cada vez mais com essa figura. (...)Na parte
inferior da tela, mais ou menos ao centro, colei o papel de forma a criar um
espaço retangular onde depois iria assinar a peça com os dois simbolos que
sempre utilizei para esse fim. (...)

Colagem sobre tela, 70cm x 50cm
260€

Rita Leitão
Estudo de uma cabeça
“Estudo de uma cabeça” envoca uma presença humana, amplificada. É
apresentada uma fisionomia humana com uma descaracterização notória.
Esta obra insere-se na proposta apresentada na exploração da temática “Mitos
Contemporâneos” na Faculdade de Belas Artes. Pretende-se compreender o
Homem, decompondo-o, com todas as variantes que aqui se implicam.

Técnica Mista, 30cm x 25cm
100€

Rita Leitão
S/Título
“Sem título” surge como continuação no projecto pictórico na obra a
presentada anteriormente. Contudo, com uma atenção superior à plasticidade
e materialidade da própria pintura. Tudo isto na criação de novos problemas
numa maior compreensão da figura humana e o seu próprio peso no mundo.
Sente-se que a face humana carrega consigo um peso muito grande numa
relação de sociedade e até mesmo pessoal. É neste espírito que estas duas
obras vivem, de caráter experimental e exploratório.

Acrílico sobre tela, 50cm x 40cm
100€

Joana Paiva Sequeira
Indústria Branca
INDÚSTRIA BRANCA é uma analogia que, como o próprio nome indica,
procura uma representação da industria à luz dos nossos dias, das suas ações
ao mesmo tempo que da sua depuração.
Os volumes impostos pela indústria encontram-se nesta obra de forma
acentuada. No entanto a sua cor branca ameniza os grandes contrastes de luz
e sombra do volume, mimetizando-o com a tela, ao ponto da quase inexistencia
de espaço, ou seja, o volume tridimensional assume-se bidimensional.
Procurando razões para a abstração desta obra, encontramos no manifesto
do Suprematismo de Malevich uma ideia de simplicidade e de pureza. Estas
sensações são precisamente as pretendidas, uma vez que a industria dos
nossos dias deve conseguir posicionar-se entre a necessidade de produção e
o objeto aceite. Desta forma, percebemos que a intenção de tornar uma pintura
tridimesional em algo perdido na sua forma de origem (tela), provem da
tentativa de encontrar uma solução simbiotica entre a necessidade que dela
temos (industria) e a procura de integração paisagística que deve ser exigida
no campo da pureza.

Papel Marché e acrílico s/tela, 100cm x 70cm
500€

Joana Paiva Sequeira
Eutopia
EUTOPIA é uma obra que partiu de uma ação contínua e de constante envolvimento com elementos exteriores ao sujeito criador.
Com materias que caracterizam uma construção de caráter
industrial, esta tela foi consequência de um uso de desperdícios
dos mesmos.
Nela encontram-se objetos como tijolos e alguns vestígios de tinta
vermelha, integrados no cimento. No entanto podemos observar
também a presença da própria natureza que interagiu com a obra
no seu processo de secagem. O nome EUTOPIA, surge dessa
aceitação e adaptabilidade de que a natureza é capaz, perante a
constante agressão humana, indo ao encontro das aspirações do
Homem para cada lugar.
As pegadas que circulam sobre o cimento, deixando marcas
subtis, são o principal elemento que nos promove a sensação de
encontro do mundo natural com o industrial. A pegada humana é
cada vez maior, no entanto a natureza tem uma capacidade de
adaptação extraordinária, capaz de adoçar os territórios
agredidos.

Técnica Mista s/tela, 90cm x 79cm
400€

Gonçalo Graça Martins

S/Título
Técnica Mista, 80cm x 67cm
500€
Pintadas em 2017, estas obras partem ao encontro umas das outras.
Fazendo parte do desenvolvimento de um projecto alargado falam sobre a vida
humana cravejada de estímulos como única forma de vida; sem sentimentos
e/ou sensações nao vivemos pois não podemos justificar a nossa realidade

S/Título
Técnica Mista, 80cm x 67cm
700€

Gonçalo Graça Martins
S/Título
Texto descritivo

Técnica Mista, 80cm x 67cm
500€

