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A Fábrica Braço de Prata recebe propostas de exposições. Os artistas deverão enviar previamente um 
projecto e um portefólio em formato digital ou em papel. Após a análise das propostas, será agendada 
uma reunião.

Para qualquer assunto relativo a exposições na Fábrica Braço de Prata: 
exposicoes@bracodeprata.com

Artes VisuAis | JAneiro 2012

Pequenas Oficinas 

exPosições

Extra-muros da Fábrica -adn
Paula PRates “Ensaio sobre a Ruína –  Parte 2”
Desenho | Fotografia | Instalação
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Inauguração 04/01 - 19H30 

anna stankiewicz OdOj 
“in between”- Exposição de Pintura

luis teixeiRa
“MetaMORPhOsis” - EcoDesign

alexandRe ROla 
“ciRcus”- Exposição de Pintura

antóniO caRRaPatO
“vai uM sOFazinhO?” - Exposição de Fotografia

FeMinae
Exposição colectiva de fotografias de Autores Checos

continuam

luís keRch 
devOción MOdeRna - Exposição de Pintura
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anna stankiewicz OdOj 
“in between”- Exposição de Pintura

“Pintar é penetrar a ideia de viajar entre as culturas, é seguir a imaginação 
e os sonhos.
esta viagem é a minha história pessoal, contada de forma onírica, cheia dos 
arquétipos e símbolos da realidade pós-moderna em que vivemos. enraizada 
na consciência colectiva.
Pintar é comunicar para sobreviver, para salvar o que é humano.
a pintura  é  o  refúgio...”

exPosições | JAneiro 2012

 http://annastankiewicz.blogspot.com          ankalola@yahoo.co.uk

Anna Stankiewicz Odoj Nasceu na cidade Olsztyn (Polónia)
Estudou na Academia de Belas Artes de Lodz (Polónia) entre 1988 – 1994
Licenciada em pintura
2003-Doutoramento na Academia de Belas Artes – Varsovia
Último trabalho na Universidade de Warmia e Mazury (Polónia)
2003 – Recebeu um prémio na 3. Bienal de Arte, Olsztyn
Pinta, desenha, projecta

Exposições individuais
1993 Galeria “Dada”  Lodz,Polonia. 1995 Galeria  ZPAP Olsztyn,Polonia. 1998 Museo de Arte Moderna, Aalborg, Dinemarca. 2002 Museo de 
Warmia e Mazury ,Olsztyn,Polonia. 2003 Galeria Spiseloppen, Copenhague, Dinemarca. 2003 Galeria “Rynek” Olsztyn. 2005 “Bean Bag 
Bohemian Gallery”, Durban , Africa do Sul. 2006 Galeria “ Zaulek” Olsztyn,Polonia. 2009 Galeria “Amfilada” Olsztyn,Polonia. 2009 “Pois Cafe” 
Lisboa, Portugal. 2009  “Atelier 166” Estoril,Portugal. 2010 Galeria de Exposições da Direcção Geral da Administração da Justiça.
Participacão em várias exposiçoes colectivas na Polonia e no estrangeiro
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luis teixeiRa
“MetaMORPhOsis” - EcoDesign

O tédio é o pai da criatividade – Ron Arad in Design do Século XXI - Taschen 

desde à alguns anos que olhava para os cabides de plástico preto, que as lojas 
da baixa colocavam no lixo. tinha a intenção de construir um abat-jour de forma 
anelar, mas não encontrava a solução para o fazer.
um dia passei à porta de uma loja e vi uns cabides transparentes, com molas para 
segurarem a roupa. ali estava a solução, pois a forma das molas permitiam agrupar 
os cabides na forma anelar que eu desejava. no entanto, quando me dirigi à loja 
para tentar obter mais alguns cabides, foi-me dito que aquele modelo havia sido 
descontinuado. Foi então que ao passar em frente a uma outra loja, desta vez de 
roupa interior, vi os cabides que comecei a utilizar na concepção dos diversos 
protótipos. 
hoje tenho um acordo de cedência desses cabides e essa empresa adquiriu um 
candeeiro, para colocar em exposição na sua sede, em itália.
assim, da forma anelar inicialmente idealizada, começaram a surgir outras formas 
bem mais interessantes e complexas, como por exemplo o joanna v, que é como 
um tributo à artista plástica joana vasconcelos, que eu admiro.

www. 1961ecodesign.com        luis.filipet@gmail.com
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alexandRe ROla 
“ciRcus”- Exposição de Pintura

“Os artistas de circo são superiores a mim
Porque sabem fazer pinos e saltos mortais a cavalo

e dão os saltos só por os dar
e se eu desse um salto havia de querer saber por que o dava

e não os dando entristecia-me
eles não são capazes de dizer como é que os dão

Mas saltam como só eles sabem saltar
e nunca perguntaram a si mesmos se realmente saltam

Porque eu quando vejo alguma coisa
não sei se ela se dá ou não nem posso sabê-lo

só sei que para mim é como se ela acontecesse porque a vejo
Mas não posso saber se vejo coisas que não aconteçam
e se as visse também podia supor que elas sucediam...”

Fernando Pessoa

No dia 27 de Outubro de 1978, nasceu, no Porto, Alexandre Rola. 
Ingressou, após o secundário, no curso de economia no ano de 1997, que veio a concluir em 2002. Em 2003 tirou o curso de fotografia que lhe 
forneceu o apoio necessário para alguns experimentalismos fotográficos pelo país e pela Europa. Em 2004 ingressou no curso superior de design 
e comunicação que veio a finalizar em 2008. Em 2010 concluiu uma tese de mestrado sobre Intervenções Urbanas na Esad. 
Paralelamente, desde 2001, pinta exaustivamente e diariamente. Desde 2003 que expõe regularmente.

2011 Exposição “Circus” no clbe literário do Porto. Prémio IX Bienal Eixo Atlântico 2011. Exposição Colectiva-  Arte pintada a letras – Museu 
Municipal Espinho. Exposição Colectiva “Butterfly in Oporto” no Hotel Yeatman. Exposição colectiva «Ainda há muito a sonhar, ajude-nos a concretizar» 
na Galeria do Palácio-Porto. Instalação  “Atelier” no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. Instalação Fotográfica “Watch” no Palácio das Artes 
– Fábrica de Talentos
2010  Instalação e pintura ao vivo nas comemorações do 1º ano do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. Concluiu Mestrado intitulado 
“Intervenções Urbanas” na ESAD.
2009  Exposição de pintura na inauguração do Palácio das Artes-Fábrica de Talentos. Vencedor na categoria de fotografia no Festival Black & White 09. Exposição 
de colectiva de pintura “VII cilo de apresentações Artísticas” em Penafiel. Exposição de pintura “Não lugares de reflexão” em conjunto com Maria Costa no Centro 
Cultural de Cascais. Exposição colectiva de pintura – AVEIROARTE. Exposição de pintura “Home+” na galeria Bestartis
2008  Exposição colectiva de pintura da 5ª Bienal de Pintura Arte Jovem de Penafiel. Exposição colectiva de fotografia – 1º prémio de fotografia Argo. Exposição 
individual de pintura “Home+” na galeria do Clube Literário do Porto. Concluiu o curso de design gráfico na Esad- Escola Superior de Arte e Design [...]
2003  Curso de Fotografia _ Coop. Árvore. Exposição  colectiva de Fotografia, «Por este Rio Acima»,  S. João da Pesqueira, Resende, Tabuaço, Moncorvo, 
Casa das Artes.  Exposição  colectiva de Fotografia, V Mostra de Fotografia - A.R.G.O. Gondomar
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www.alexandrerola.com        info@alexandrerola.com
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antóniO caRRaPatO
“vai uM sOFazinhO?” - Exposição de Fotografia

A exposição de fotografia de António Carrapato que a Fábrica do Braço de Prata apresenta 
ao público de 4 a 29 de janeiro assume um inédito carácter interactivo, pois, à semelhança do 
que é sugerido no título, “vai um sofazinho?”, o visitante pode levar consigo para casa uma 
invulgar recordação da exposição.
“Se a pessoa não conseguir levar uma das coisas que proponho, pode levar outra…” afirma, 
sem mais revelações, o autor, para quem o importante é a invulgaridade de todo o projecto, 
sendo essa faceta que espera que chegue ao público através desta mostra.

na terra, nas ervas, em pedras, em passeios públicos e nos mais insuspeitos locais, o fotógrafo 
antónio carrapato foi encontrando gente sentada. inesperadamente bem sentada.
a situação repete-se à frente da sua câmara um pouco por todo o mundo, durante alguns 
anos, e a colecção de imagens de “os sentados”, como iniciou por lhe chamar, foi-se 
avolumando e ganhando sentido. em todos os fotogramas está presente um elemento comum: 
o total conforto e descontracção das pessoas que escolhem assentos inusitados, para assistir 
a eventos públicos, para esperar por um meio de transporte ou simplesmente para descansar.
em 2011, antónio carrapato reúne então “os sentados” e repara que, entre as dezenas de 
fotografias recolhidas, só no Alentejo a amostra era representativa o suficiente da ousadia 
e da ironia do fenómeno e selecciona um grupo de fotografias realizadas na região – deste 

http://rita-roque.com/         ritamgroque@yahoo.com

Rita Roque nasceu em Lisboa em Dezembro de 1967, influenciada pelo sol do sul, por parte dos seus progenitores, mostrou-se desde sempre 
muito criativa. Licenciou-se em Gestão de Empresas, mas a sua forte corrente criativa, desde sempre impressa na sua génese, acaba por se impor. 
E muito lentamente surge no meio artístico através do restauro. Na sua formação consta o curso de RPE da Escola Secundária Artística António 
Arroio. Se pretendêssemos encontrar palavras-chave que pudessem definir a sua forma de estar, consigo e com os outros, surgiam com toda a 
certeza palavras como: conhecer, criar e luz.
EXPOSIÇÕES COLECTIVAS
2011 Julho – 4ª Bienal de Porto Santo em Porto Santo.  2011 Casa Museu Teixeira Gomes em Portimão.  2011 Julho – Prémio das 
Artes Arruda dos Vinhos. 2011 Maio – ARTIS X em Seia na Casa da Cultura. 2011 Março – “Uma nova visão” em Ourém no mu-
seu municipal de Ourém. 2011 Fevereiro – “Energias Paralelas” em Cascais na galerias Leal’s. 2010 – “Utopia azul” em Évora 
Palácio D. Manuel.  2010 – VII Bienal da Vidigueira com duas obras expostas no Museu Municipal
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antoniocarrapato@gmail.com     www.antoniocarrapato.com 

conjunto derivando o subgrupo de imagens de pessoas sentadas, aqui e acolá no alentejo, que 
compõem esta exposição.
Por pura coincidência, também ao longo do ano de 2011, o fotógrafo começa, desintencionado, 
e sem qualquer vislumbre de conexão com a série de “os sentados”, a registar o fenómeno 
inverso, digamos, ao captar imagens de sofás, poltronas, cadeiras, bancos e outros assentos, 
abandonados junto a contentores ou em locais de habitual depósito de resíduos urbanos. esta 
colheita, que o deixa espantado, de tão abundante, e deslumbrado, pela estética dos cenários 
criados pelo acto de despejo do referido mobiliário, realiza-a somente nos concelhos de 
Évora e Redondo, em que, respectivamente, trabalha e habita.
neste trabalho o autor vê traços de desperdício, de poluição, mas igualmente da crise e da 
consciência, ou da necessidade, da reciclagem, o que explica por palavra suas: “nunca pensei 
que as pessoas deitassem fora tantos sofás, e outras peças com funções de assento, que ainda 
estão em tão bom estado, ou que o fizessem sem qualquer tipo de preocupação ambiental, 
criando lixo ao desbarato na via pública. isto por um lado, porque, por outro lado, também notei 
um reaproveitamento espontâneo deste mobiliário deitado ao lixo. Muitas vezes avistava um 
sofá junto a um contentor e quando, apenas algumas horas depois, ia buscar a máquina para o 
fotografar, o sofá já lá não estava ou estava todo desmembrado, porque alguém tinha retirado 
a cobertura ou partes de madeira, ou outras partes, e deixava só um esqueleto”.
antónio carrapato dá então por terminadas as duas produções, distintas, que se propõe 
expor, separadamente, ao público. Mas, ao espalhar pelo chão da sua sala de trabalho as 
impressões das imagens de ambas, como regularmente faz para visionar todo o conjunto 
de uma determinada série, é surpreendido por uma observação da mulher, que ao olhar 
passageiramente para os dois grupos de fotografias comenta: “Tanta gente mal sentada e tanto 
sofá vazio, é isso a tua nova exposição?”, ao que ele responde: “não, não era, mas feita essa 
pergunta vai ser!”. assim, as duas colecções inicialmente desligadas se unem e surge a mostra 
“Vai um sofazinho?”, composta por 30 fotografias, umas de gente desempoeirada que se senta 
em qualquer lugar e outras de antigos assentos votados à poeira do relento e das lixeiras ou, 
quem sabe, de uma nova habitação…
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FeMinae
Exposição colectiva de fotografias de autores Checos

A exposição colectiva FEminaE apresenta uma selecção de obras de quinze fotógrafos checos, 
ou filiados na República Checa: Andre Heinlein, Boris Guljajev, Daniel Hauser, Ivan Mladenov, 
Jan Černý, Jiří Růžek, Karel Housa, Květoslav Vršovský, Ladislav Nekuda, Lenka Čečilová, 
Lukáš Dvořák, Martin Iman, Michaela Kročáková, Miloš Burkhardt e Václav Adam. O grupo 
surgiu à volta do portal on-line de fotografia Fotopátračka que agrupa fotógrafos amadores e 
alguns profissionais que se dedicam à fotografia, cujo tema principal - sem ser exclusivo - é o 
corpo humano. Este grupo de autores reuniu-se pela primeira vez em 2009 na exposição colectiva 
Ano da Fotografia Não Comercial Checa e Eslovaca em Praga. Alguns destes fotógrafos 
participaram também na exposição colectiva Instinto Básico no âmbito do festival de fotografia 
Prague Photo em 2010, e na mostra Fotopátračka.cz, na mesma feira em 2011. Algumas das 
imagens patentes nesta exposição foram distinguidas no concurso organizado pela revista 
checa Instinkt. Este conjunto de fotografias pôde ser visto em Portugal nos passados meses de 
Agosto e Setembro em exposições organizadas em Lagoa e Monchique.

A exposição oferece um leque diversificado de olhares sobre o corpo da mulher nas suas 
mais variadas perspectivas. Algumas imagens de Lukáš Dvořák ou Ivan Mladenov que 
trabalham com poses estilizadas de modelos aproximam-se da fotografia de moda ou glamour. 
Por sua vez, histórias do corpo fechado no seu mundo interior, captadas como por acaso, são 
características para a série “Do Interior“ de Miloš Burkhardt, para os autoretratos de Michaela 
Kročáková ou para os estudos do movimento feminino de Martin Iman. O corpo da mulher em 
atitudes fortes ou cruas ou em poses provocantes é revelado em algumas fotografias de Jiří Růžek 
ou Jan Černý. A mulher da série “Cosmic“ de Václav Adam é por outro lado despersonalizada, 
captada num momento que permite entrever uma história mais ampla. Ladislav Nekuda transpõe 
a fronteira da fotografia criando uma série de “quadros fotográficos”, inspirados no corpo 
humano. Květoslav Vršovský ou Karel Housa interceptam nas suas imagens uma perspectiva 
lúdica de alguns detalhes do corpo feminino. Não é segredo que muitos dos autores aqui 
apresentados visitaram nos últimos anos Portugal, cuja paisagem e ambiente inconfundíveis 
serviram de inspiração a algumas das imagens expostas. O corpo da mulher em interacção com 
a paisagem gera erotismo, tensão e um toque de fantasia nas fotografias de Andre Heinlein e 
Daniel Hauser. Por fim, para Lenka Čečilová o motivo principal das suas imagens é a própria 
paisagem, sugestiva e sem a presença do homem.       LL

http://www.mzv.cz/lisbon
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václav adam - From the West Coast
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ladislav nekuda - no title
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Michaela Kročáková - Selfportrait
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luís keRch 
devOción MOdeRna - Exposição de Pintura e Desenho

Luis Kerch : Leciones sobre tinie blas y flores. Antigua devoci ón moder na.
sobre el mundo roto y los paisaj es de la mirada

comenzar a trabajar otra lógica, la lógica de la imagen como ensayo visual que tiene una 
función laberíntica. se trata quizá de uno de los ejercicios más honestos y más críticos de 
cuantos podamos emprender en el seno de este colapso del discurso, de la palabra, del relato. 
Y algunos habían vaticinado la saturación del régimen escópico, bajo pancartas que durante 
tiempo nos han hipnotizado: “hay demasiadas imágenes”, cuando, de facto, de lo que había en 
exceso era de verbo, de voluntad acaparadora, de narración y cuento.
se trata aquí por el contrario, bajo el ensayo de kerch, de des-cifrar el paisaje como la inscripción 
única de la mirada y por tanto de lo visible. en ocasiones tratamos de reducir el estudio de la 
pintura en torno a su tema –sin duda un defecto moderno heredado de manera natural- cuando lo 
que realmente pretendemos alcanzar es la descripción erótica de la imagen: todo cuanto nos 
oculta, insinúa, apodera y exorciza. así que, si de algún modo hemos potenciado una obsesión 
hacia lo simbólico –que se ha encarnado en el examen del poder político de la imagen, de su 
capacidad histórica, de sus múltiples fundaciones temáticas y sociales-, no ha sido sino para 
acentuar la única preocupación que alberga la imagen: la de comprender el sentido contingente 
de su propio término. imágenes que hablan de imágenes, siluetas encadenadas a sus propios 
contornos, cuerpos y recuerdos enraizados con la memoria misma. Ya sabíamos que todo era 
circular y tautológico, pero parece ser que la pintura ha logrado –antes, durante y después 
de su muerte- reformar continuamente este espacio de reflexión especular, en el que, 
ensimismada, solo parece preocuparse por ella misma. Quizá sea esta una de las voluntades 
más críticas y honestas que nos han atravesado a lo largo de la historia moderna del arte.

*
* *

de tal modo que sólo queda de-componer, arrastrar el brochazo sobre el vacío para decir de 
nuevo el paisaje sobre el que ella –la pintura- se asienta y remueve. la pintura nunca a tratado 
más que sobre sí misma, y resulta que esta permanente falta de alejamiento de la cuestión 
nuclear le ha permitido ofrecer durante siglos el esquema del mundo, trabado por el éxito de 
su factura. así es como pocos gestos como la pintura logran decir el mundo –enfrentándolo, 
recompensándolo quirúrgicamente hasta devolverlo al momento infinitesimal desde el que 
partió.
Plenamente conscientes de ello, de lo que tratamos aquí entonces, desde el gesto de kerch, 

Continuam
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es de dinamitar las formas analógicas que pudieran distraer la función última de la tela, volver 
así a los empalidecidos y torpes resortes –a brochazo limpio- que nos recuerden el sentido 
adherido de la mirada, de ese objeto de deseo que construye mundo abiertamente no figurativo, 
pues ya no cabe aquí la silueta del hombre, la casa y el mar, ya no caben más referentes que el 
propio paisaje dilapidado y prospectivo a un tiempo. el paisaje del paisaje, entonces, como una 
suerte de mística apofática.
el límite de la tela deviene su representación. no es posible rebuscar en contenidos concretos 
que no deriven en la afección propia de la mirada, pues no hay mayor tema que el ojo, el que 
no entiende nada ante la tela y que por eso mismo, le da sentido.
sin embargo, la rigurosidad del trabajo conlleva necesariamente plantearse el modo en el que 

se factura esa óptica, conocer en profundidad, por tanto, al hombre que late previo a la tela, 
el sujeto atravesado por la mirada, producto él mismo del régimen escópico en el que está 
inmerso. Ya sabemos desde lacan que “nunca vemos lo que queremos mirar”. Y en esa com-
plejidad retiniana descansa todo proyecto de esta pintura que hurga en los paisajes de fe que 
tanto nos han aturdido desde siempre. bueno, no siempre. todo tiene una especie de principio, 
un inicio previo al comienzo –justo entonces en el instante en que surge la mirada y el hom-
bre. así que, cualquiera que sea la cosa que se pinte, no se está elaborando más que 

Open vista
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un retrato, una especie de relicario acéfalo cuya figura aparece ausente enmarañada entre las 
huellas de cerdas que raspan la tela. Son, al fin y al cabo, cajas en cuyo fondo hay algo que ver y, 
por ello tienen mucho de máquinas endoscópicas. como bien se interrogara barthes: “lo que 
está puesto ahí, al final de nuestra mirada, como un campo profundo, ¿no es el magma interno 
del cuerpo? ¿no es un pensamiento fúnebre y barroco el que regula la exposición del cuerpo 
anterior, el de antes del espejo?
en esta metafísica del secreto óptico descansa la posición reforzada tanto del pintor –que 
representa algo- como del salvaje –que pintarrajea y escarifica su cuerpo-, para seguidamente 
enrollarse y extenderse sobre la única preocupación que aún nos lamenta: la de aquella ya 
antigua construcción identitaria; sobre la que pivota el ser, el mundo y la pintura. [...]

Roc laseca

En busca de la luz III
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w w w . l u i s k e r c h . c o m

LUI S KERCH, méxico 1962

EXPOSICIO NES INDIVIDUALES
2012 - Galería de Arte Mácula. S/C Tenerife de Tenerife, España. 2011 - Landmark Art Gallery. Teddington. London, Inglaterra.  
Fábrica do Braço de Prata. Lisboa, Portugal.  Instituto Cabrera Pinto. Sala del Gobierno de Canarias, España.
2010 - Un recorrido por la memoria. Preservation Art Gallery. Massachusetts, EEU . 2009 - Kunsthaus Miami 
Contemporary Art Space. Miami, Florida, EEU . 2008 - A simple vista. Sala de Arte Mac. S/C Tenerife de Tenerife, España.
2000 - Un Collage del Recuerdo. Galería Nakatani. México D.F., México. 1999 - Un Collage del Recuerdo. Galería Ars 
Forum. Caracas, Venezuela. 1996 - Sala de Arte Caja Canarias. La Laguna, Tenerife. España. 1993 - Obras Recientes. 
Galería Sotavento, Caracas. Venezuela. 1990 - Graduate Gallery, Pratt institute, Brooklyn, New York, EEU . 1985 - B.F.A. 
Exhibition, The New Gallery, University of Miami. Florida, EEU .

EXPO SICIONE S COLECTI VAS
2011 - Giovanni Rossi Fine Art. Miami, Florida, EEU .  2010 - Bicentenario de México. Parlamento de Canarias. España.
2009 - Todos los cuerpos extraños... Hardcore Art Contemporary Space. Miami, Florida, EEU .  - TE A Colectiva 
Fundación Loro Parque. Santa Cruz de Tenerife, España.  - Pasajero Cultural. Art Vision Gallery. Miami, Florida, EEU .
2002 - Exposición colectiva “‘D27X7”’D3. Sala de Arte La Caixa. La Laguna. Tenerife, España. 1998 - Feria Iberoamericana 
de Arte. FI A98, Galería Ars Forum Caracas, Venezuela. 1997 - Artistas Hispanoamericanos Actuales. Instituto de 
Estudios Hispánicos del Puerto de La Cruz, Tenerife, España.  - Transfiguraciones. Galería MN . Santa Cruz de Tenerife, 
España. [...] 1990 - Homenaje a Paéz. Consulado de Venezuela. Nueva York. 1985 - The Miami Herald. The Lowe 
Museum, Coral Gables, Florida, EEU .

Presente perpetuo 
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atÉ 13 de janeiRO de 2012

“Ensaio sobre a Ruína – 
  Parte 2”
Paula Prates
Desenho | Fotografia | Instalação

O termo ruína significa um acto ou efeito de ruir, um desmoronamento ou uma destruição, 
um resto ou um destroço. Em sentido figurado a palavra visa algo que é decadente, degradado. 
existe mesmo uma planta com este nome, que aparece nos buracos ou fendas dos muros e 
rochedos, sobrevivendo apenas nestes espaços intersticiais, resguardados e de difícil acesso. 
Podemos dizer também que a ruína não é um triunfo da natureza, mas um frágil equilíbrio 
entre persistência e decadência.
vive de um estatuto ambíguo: por um lado, é um vestígio tangível do homem, mas por outro 
é um espaço que vive sem a sua presença, acumulando vestígios, marcas ao longo do tempo. 
nestas obras, tal como na ruína, o homem já não tem lugar, dominando o lado melancólico e 
sombrio.
Outro factor essencial: o factor tempo e o seu poder devastador. ele é a chave de tudo, e é 
apenas através dele que nos conseguimos reconciliar com as tragédias que povoam a nossa 
memória. a solidão, o afastamento, coisas e lugares abandonados (deixados à acção do tempo) 
têm sido as minhas imagens recorrentes.
será um amontoado de fragmentos? a Ruína como repositório de memória.

Paula Prates
novembro de 2011

-adn
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http://www.megarim.pt

07 de Dezembro - 13 de Janeiro de 2012
Megarim-adn, Rua do centro cultural, 11 - alvalade, 1700-106 lisboa
Horário : Seg / Sex: 9H00-12H30 | 14H00-18H00

PAULA PRATES (Almada, 1975). Vive e trabalha em Lisboa.

Licenciou-se em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa em 2000 e tirou o Mestrado em Artes Plásticas pela Central 
Saint Martins, College of Art and Design de Londres em 2003. Actualmente é representada em Lisboa pela Galeria Sopro.
Expõe regularmente desde os finais dos anos 90. As suas exposições individuais foram, em 2011, “Ensaio sobre a Ruína”, Espaço Round the Corner, 
Teatro da Trindade, “Clivagem” na Galeria Sopro; em 2010, “Intervenção pictórica” na Fábrica Braço de Prata; em 2009 “o caos-nuvem” na Galeria 
Sopro; em 2008, “a different view” no Voyeur Project View, sala Peep-Hole e em 2006, “Good Time”, sala Zoom, na Galeria Carlos Carvalho.
Participou em diversas exposições colectivas, das quais se destacam “Sala do Veado - Cabinet d’Amateur – 1990/2010”, Sala do Veado, Museu 
de História Natural, “White Garden” (Pavilhão 28, Lisboa, 2010), “Drawing by Numbers” (Espaço Avenida 211, Lisboa, 2009), “Estruturas 1:1” 
(Sala do Veado – Museu Nacional de História Natural, Lisboa, 2009), “Private Office” (Espaço Avenida, Lisboa, 2007), “Paisagens e Arquitecturas” 
(Galeria Sete, Coimbra, 2005), “E=mc_” (Museu Nacional da Ciência e da Técnica, Coimbra, 2005), “Touch & Go” (Space 44, Londres, 2003) e 
“Paula Prates e Marta Ramos” (Galeria Minimal, Porto, 2002).
Recebeu em 2008 uma Menção Honrosa em Desenho, na 1.ª Bienal Internacional de Artes Plásticas - IX Prémio Vespeira.
O seu trabalho está representado em diversas colecções tais como Fundação PLMJ, Reitoria da Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa (FBAUL), Lisboa, Dr. Humberto Barbosa e colecções particulares.

paulaprates@hotmail.com
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Pequenas Oficinas 
oFicinAs de Artes dA FábricA brAço de PrAtA 

isabel sousa carvalho
ceramista      www.ocolardeperolas.blogspot.com

isabel Orfão     
vitrofusão         http://vidroseceramica.blogspot.com

re-inVente A suA biJuteriA

este workshoP propõe-lhe a “reciclagem” da bijutaria que foi adquirindo ao longo dos anos 
e que acabou por passar de moda, danificar-se ou que simplesmente deixou de gostar. 
traga as suas peças “velhas” e juntas faremos novas, re-inventando formas, comprimentos, 
misturando as peças ou introduzindo outras peças disponíveis no atelier.
duração: 3h (19h00 – 22h00 – na primeira e terceira 4.ªfeira de cada mês)
contacto para inscrições: tM 93 176 10 85
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jOana villaveRde
artista Residente

ATELIER JOANA VILLAVERDE
durante o dia, às horas de expediente normais da vida. 
Quando a Fábrica ainda está fechada, quando ainda não há pessoas.
estou lá eu fechada no meu buraco, no meu local de trabalho.

É durante a noite que a fabrica vive. 
É para viver também a movida da fábrica que abro o meu atelier dois dias por mês durante 
um bocadinho da noite.
dar um bocadinho do que posso e do que tenho à Fábrica.

joana villaverde

Próxima visita do Atelier 27 Janeiro de 2012 (20h-24H).

jvillaverde@mac.com
http://www.joanavillaverde.com
http://artnews.org/artist.php?i=2337
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MiGuel FiGueiRedO
artista Residente
«…A escultura de Miguel Figueiredo dá-nos a ver um universo desmembrado. As formas são construídas 
a partir de procedimentos técnicos diferenciados, delicadamente modeladas no barro com fragmentos 
e objectos díspares, ora peças de ourivesaria ora desperdícios recuperados, cada peça concentrando 
em si, sem preconceitos disciplinares, tudo o que se vai descobrindo pelo mundo, sejam matérias ou 
conceitos, e que o autor intui como necessário para a construção do objecto artístico…»

Paulo Henriques

http://miguelfigueiredo.net 
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Galeria de Graffiti da FBP
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aPOiOs & PaRceRias
o esPAço exPositiVo dA FábricA brAço de PrAtA beneFiciA do APoio:

Divulgação:

Apoio:

pArceirA:
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horário: 
Quarta-feira à Quinta-feira das 18h00 às 02h00 / sexta-feira e sábado das 18h00 às 04h00

domingo das 15h00 às 24h00

Geral: fabrica@bracodeprata.com / Exposições: exposicoes@bracodeprata.com

www.bracodeprata.com

a Fábrica braço de Prata

antes um local onde se fabricava material de guerra. agora o lugar onde se fabricam conceitos, 
discutem ideias e se respira arte.

4 salas de livraria, 4 salas de concertos, 5 salas de exposição, 3 bares, um sem fim de propostas 
integrado num único espaço, onde se pode vir sem ser preciso consultar a programação.

Música ao vivo, lançamentos de livros, exposições de arte, ciclos de cinema, tertúlias, 
conferências, workshops, performance, dança e teatro, são algumas propostas que encontra 
regularmente na Fábrica braço de Prata.

atrás de cada porta um acontecimento; neste que é o mais improvável espaço cultural da 
cidade de lisboa.

Apoio:

exPosições | JAneiro 2012


