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Dear image, 
 
A nossa utilização de plataformas de meios de 
comunicação disparou recentemente. Desde o seu uso 
moderado, vimos que tem sido um importante meio de 
comunicação, expressão e de 'estar' com os entes 
queridos, considerando o distanciamento social 
implementado. O uso da linguagem e das imagens tem 
sido um meio crucial para a conversação, assim, Dear 
Image, apresenta duas exposições que comentam estas 
duas esferas distintas. 
 
Dear image, é o título geral de duas exposições coletivas, 
incluindo obras nunca antes vistas por todos os artistas 
representados na galeria bem como artistas convidados, 
apresentando práticas multidisciplinares. Aludindo ao 
zeitgeist de hoje, a primeira exposição foca-se em obras 
que utilizam texto e semântica, enquanto que a segunda 
no pictórico e na imagem. Os diálogos em torno de 
ambas as exposições chamam a atenção para a 
atualidade à luz do panorama mutável e em comparação 
com a forma como observávamos, experienciávamos e 
vivíamos antes do COVID-19. 
 
Este título é uma introdução prosaica a ambas as 
exposições sob a forma de carta, o início de uma 
comunicação ou saudação, um prelúdio tanto para as 
letras como para a imagem. Não divulgando de imediato 
a intenção das exposições, aparece mais como um 
convite subtil para uma análise aprofundada, instigando 
aos visitantes a examinação atenta das exposições. 
 
Na arte, a linguagem e os símbolos são frequentemente 
utilizados em favor do pictórico ou do objeto para 
transmitir uma mensagem, uma vez que as fontes, estilos 
e aplicações dos mesmos podem enfatizar e oferecer 
vários meios e vias de interpretação. Na primeira 
exposição, as obras utilizam apenas texto ou incorporam 
um elemento de texto, procurando revelar as várias 
formas pelas quais os artistas aplicam a semântica e os 
símbolos nas suas composições. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our recent use of media platforms has soared. From 
moderate use we have seen it has been an important 
means of communication, expression and ‘being’ with 
loved ones considering the implemented social 
distancing. The use of language and images has been a 
crucial means in conversing, Dear image, presents two 
exhibitions which comment of these two distinct realms. 
 
Dear image, is the umbrella title for two group exhibitions 
including never before seen works by all the gallery’s 
represented artists with invited artists, presenting works 
from multidisciplinarian practices. In the zeitgeist of 
today, the first exhibition focuses works which use text 
and semantics, while the second with the pictorial and 
image. The dialogues surrounding both exhibitions draw 
attention to our current times in light of the shifting 
landscape in comparison to how we viewed, experienced 
and lived prior to COVID-19. 
 
This title is a prosaic introduction to both exhibitions in 
the form of letter, the beginning of a communication or 
greeting, a prelude to both letters and image. Initially not 
divulging the intention of the shows, appearing more as 
a subtle invitation to investigate further, coaxing the 
viewing to explore the exhibitions. 
 
Language and symbols in art are often employed in 
favour of the pictorial or object to convey a message, as 
fonts, styles, and applications of them can highlight and 
offer themselves various means and avenues for 
interpretation. In the first exhibition, works use solely text 
or incorporate an element of text, seeking to reveal the 
various ways in which artists apply semantics and 
symbols into their compositions. 
 
In the works of Carlos Nogueira (1947 MZ), the nature of 
the text is a combination of handwritten and collaged 
typed words with draft drawings, appearing as 
instructions to construct an artwork. Prose accompanies  
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Nas obras de Carlos Nogueira (1947 MZ), a natureza do 
texto é uma combinação de palavras manuscritas e 
datilografadas em colagem com esboços, aparecendo 
como instruções para construir uma obra de arte. A prosa 
acompanha-os como uma forma de oferecer uma 
perspetiva para experienciar estes objetos e/ou 
simplesmente lê-los como um poema. Rosana Ricalde 
(1971 BR), pelo contrário, emprega a palavra impressa 
como objeto, utilizando as frases do livro As Viagens de 
Marco Polo, colando vários recortes de modo a criar uma 
sequência contínua de frases e, ao fazê-lo, desenhando 
com elas longas linhas de pontos náuticos e mapas que 
atravessam as páginas abertas de um atlas. 
 
A série de cadernos de papel de carbono de Maria Laet 
(1982 BR) recorre à palavra escrita, como em Vai passar, 
a frase permeia as folhas, acumulando-se todo um 
histórico, como se a passagem do tempo fosse capturada 
e revelada em cada página até se tornar desfocada e 
ilegível. Aqui, as letras foram extintas e o seu significado 
banido. No rasto da obra de Laet encontramos a capa de 
livro de João Vieira (1934 PT), composta por várias 
páginas de artigos de jornal estampados na superfície de 
cartão, aparecendo de forma quase fantasmagórica, 
uma vez que a tinta desapareceu e deu lugar às 
impressões deixadas no material que se assemelha à 
pele. Talvez uma referência ao seu interesse no "corpo 
transformado numa carta" 1. 
 
Na composição em grelha de E.M. de Melo e Castro (1932 
PT) - pioneiro da poesia visual em Portugal - a sua obra 
explora temas de "teorização do poema como dispositivo 
para criticar o discurso no universo saturado dos media"2, 
como se pode ver na peça permutativa entre as palavras 
"amor" e "lume", uma obra polarizadora que se poderia 
discutir nas nossas conversas contemporâneas. O uso de 
palavras e as interpretações espaciais estão também 
presentes nas obras de Nuno Sousa Vieira (1971 PT), aqui, 
as páginas de papel foram dobradas várias vezes, 
apontando para as preocupações fundamentais sobre 
forma tão centrais na prática do artista. Sousa Vieira 
escreve manualmente sobre o papel dobrado, 
perfurando-o ocasionalmente, e, uma vez aberto, revela o 
espelho sobre o qual o papel foi montado - a palavra 
"espelho" aparece aqui como um duplo sentido, 
referindo-se, talvez, às diversas perspetivas que a obra 
nos oferece. 
 
A trama labiríntica de letras na obra sobre papel de João 
Ferro Martins (1979 PT) atua também no campo da 
 

 
them as a way to offer insight to experiencing these 
objects and/or simply read them as a poem. Rosana 
Ricalde (1971 BR), on the contrary, uses the printed word 
as an object by using the sentences from The Travels of 
Marco Polo, gluing all the cut-out sentences to create a 
continuous string of sentences, by doing so, draws with 
them making long lines of nautical points and maps 
across the open pages of an atlas. 
 
Maria Laet (1982 BR) carbon books series use the written 
word, as in Vai passar the phrase passes through the 
pages, a history of them is accumulated, as though the 
passage of time is caught and unveiled on each 
secondary page until it becomes illegible and blurred. 
Here, the letters have been extinguished and their 
meaning vanquished. In the remnants of the words in the 
works of Laet, João Vieira’s (1934 PT) cover work that 
uses various pages of printed newspaper articles which 
have been embossed into the surface of the cardboard, 
appearing ghost-like as the ink has vanished and only 
the mark exists on a skin-like surface. Perhaps in 
reference to his interest in “the body being turned into a 
letter” 1. 
 
In the grid-like composition of E.M. de Melo e Castro 
(1932 PT) — a pioneer of visual poetry in Portugal — his 
work explores themes of “theorizing the poem as a device 
for criticizing discourse in the media-saturated 
universe”2, as can been seen in the permutative piece 
intersecting the words “amor (love)” and “lume (flame)”, 
a polarizing piece one could argue in our contemporary 
conversations. The use of words and the plays on 
spatiality are also employed in the works Nuno Sousa 
Vieira (1971 PT), here, the pages of paper have been 
folded various times and reminiscent of fundamental 
form concerns within the artists’ practice. As Sousa Vieira 
has manually typed across the folded paper, 
occasionally puncturing it, once opened it reveals the 
mirror upon which the paper has been mounted, the 
word “espelho (mirror)” appears as a double entendre as 
is their perspectives.  
 
The tapestry of jumbled letters in the work on paper by 
João Ferro Martins (1979 PT) plays with ideas of 
perspectives also, in that the letters in Serif font have 
been individually hand printed by a rudimentary process 
although at the same time appearing to have come from 
a typewriter. As we glean over the composition, the term 
“wordscape” appears as though the viewer has been 
caught in a game of trying to deduce and find immediate  
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perspetiva, na medida em que as letras em Serifa foram 
impressas individualmente à mão através um processo 
rudimentar, embora ao mesmo tempo pareçam 
provenientes de uma máquina de escrever. À medida em 
que tentamos assimilar a composição, o termo 
"Wordscape" aparece como se o espectador tivesse sido 
apanhado num jogo de dedução e de tentar encontrar a 
autogratificação imediata numa procura de significado, 
talvez levando a uma busca fútil para encontrar outras 
palavras. A miríade de possibilidades e buscas de 
compreensão entre prosa e letras são evidentes nas 
obras colaborativas de Carlos Noronha Feio (1981 PT) & 
Délio Jesse (1980 AO). Numa das obras, um poema "estou 
aqui" é impresso em texto vinílico sobre um painel de 
vidro monolítico, fixado na base por duas placas de 
betão amarradas, com as iniciais dos artistas inscritas 
num bloco. A prosa é composta a partir de múltiplas 
linhas de correspondência num aerograma rasurado de 
um Soldado Português durante a Guerra Colonial em 
Angola, como também é evidente na peça de parede de 
Noronha Feio & Jasse, onde várias imagens de um livro 
sobre exploradores portugueses são sobrepostas umas às 
outras, revelando uma única palavra visível - "nova".  
 
Finalmente, a pintura de Gabriela Machado (1960 BR) 
apresenta-nos uma paisagem entre o amanhecer e o 
entardecer, incerteza esta que nos oculta a hora do dia e 
o sentido do horizonte. Apenas conseguimos distinguir as 
palavras "não me esqueceu" riscadas na tinta, 
reforçando a ambiguidade do tempo e lugar, embora o 
título (boa viagem) aponte para um eventual lugar de 
retorno.  
 
Estas últimas obras funcionam como transição para a 
parte seguinte da exposição, onde a imagem e o pictórico 
ocupam o centro do palco e as obras são despojadas de 
semântica. O poder da palavra é substituído pelo poder 
da imagem. Esta saturação e consumo de imagens e texto 
é a nova norma para além da pandemia, uma vez que 
este paradigma parece estar aqui para ficar enquanto 
circunvagamos e nos adaptamos ao nosso novo 
ambiente, "Selfies, YouTube, Instagram - cada imagem 
diz algo sobre nós como uma frase escrita" 3. 
 

 
self-gratification in a search for meaning, perhaps 
leading to a futile search to find other words. In the 
myriad of possibilities and searches for understanding in 
amongst prose and letters are evident in the 
collaborative works by Carlos Noronha Feio (1981 PT) & 
Delio Jesse (1980 AO). In one of the works, a poem “estou 
aqui (I am here)” in vinyl text on a monolithic glass panel 
secured at the base by two concrete slabs roped 
together with their initials inscribed into a block. The 
prose is a composed from multiple lines of 
correspondence in a vetted aerogram from a Portuguese 
Soldier from Angola during the Colonial War (Guerra 
Colonial), as also is evident in the piece by Noronha Feio 
& Jasse on the wall where various images from a book on 
Portuguese explorers are overlaid one another including 
one visible word “nova (new)”.Here, we are left to 
decipher the relationship between the loaded images 
and the word, while questioning their associations today.  
 
Lastly, the painting by Gabriela Machado (1960 BR) 
presents us with a landscape breaking morning or 
evening, this uncertainty veils the time of day and the 
way ahead, only the sentence scratched into the paint 
appears, “não me esqueceu ( You haven’t forgotten 
me)”, reinforcing the ambiguity and time of place, 
although the title (bon voyage) suggests that it a 
position to return to. 
 
These last works in the show act as a transition into the 
next part of the exhibition, where the image and pictorial 
take centre stage and are devoid of semantics. The 
power of the word is replaced by the power of the image. 
This saturation and consumption of images and text is 
the new norm and beyond the pandemic, as this norm 
appears it will be here to stay as we digress and adapt to 
our new surroundings, “Selfies, YouTube, Instagram—
every image says something about us like a written 
sentence” 3. 
 

 
1. Art and Artists in Portugal, by Alexandre Melo, page 146.May 2007 ISBN-978-972-25-1601-3 
2. https://po-ex.net/tag/melo-e-castro/ 
3. On Psychotic Images and Other Visual Symptoms, by Aurélien Le Genissel, ESSAYS Mousse 71, http://moussemagazine.it/on-
psychotic-images-and-other-visual-symptoms-aurelien-le-genissel-2020/ 
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1. João Vieira, Operação 1, 1967, 2 cartazes de | posters by 
António Aragão, 1 ideograma de | ideogram by Ana Hatherly, 
10 sintagramas de | syntagrams by E.M. Melo e Castro, 9 
homeostatos de José Alberto Marques, 4 epithalamias de 
Pedro Xisto, capas de | cover by João Vieira, 36 x 51,5 x 2 cm. 
Coleção Privada | Private Collection 
 
2. Nuno Sousa Vieira, Espelho, 2020, Texto de máquina de 
escrever e papel carbono sobre papel, montado em espelho | 
Typewritten text and carbon copy on paper, mounted on 
mirror, 70 x 47 cm 
 
2. Nuno Sousa Vieira, Uma vida inteira, 2020, Texto de 
máquina de escrever e papel carbono sobre papel, montado 
em espelho | Typewritten text and carbon copy on paper, 
mounted on mirror, 70 x 47 cm 
 
4. João Ferro Martins, Wordscape (study), 2005 
Tinta de carimbo sobre papel | Stamp ink on paper, 32 x 41 cm 
 
5. Rosana Ricalde, Atlas Marco Polo, 2009, Frase do livro 
Viagens de Marco Polo sobre Atlas | Phrases from the Atlas 
from the book The Travels of Marco Polo, Dimensões variáveis | 
Dimensions variable 
 
6. Ernesto de Melo e Castro, Imaginação, 1967, Impressão 
sobre papel | Print on paper, 40 x 40 cm. Coleção Privada | 
Private Collection 

GALERIA | GALLERY 2 
 
  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Carlos Nogueira, A ver, 1998-2002, Página do projecto, 
caneta, corretor branco, aguada, fotocópia | Page of the 
project, pen, white corrector, ink-wash, photocopy, collage 
and tape on paper, 29,7 x 21 cm. Coleção do Artista | Artist’s 
collection 
 
8 – 9. Carlos Nogueira, a ver. do outro lado, 1998, Páginas do 
projeto, caneta, lápis, corretor branco, fotografia, colagem, 
fita-cola e papel vegetal sobre papel | Pages from the project, 
pen, pencil, white corrector, photograph, collage, tape and 
greaseproof paper on paper, (x 2) 29,7 x 21 cm. Coleção do 
Artista | Artist’s collection 
 
10. Maria Laet, Dupli Autocopiant (vai passar), 2013, Caderno 
200 páginas | 200 page notebook, 21 x 15 cm 
 
11. Carlos Noronha Feio + Délio Jasse, Aqui estou, 2019 
Vidro, betão, texto em viníl | Glass, concrete, vinyl text, 200 x 
80 x 40 cm 
 
12. Carlos Noronha Feio + Délio Jasse, Nova L, 2019, 
Impressão fotográfica sobre papel, pinho e madeira de iroko, 
alumínio dourado | Photographic print on paper, pine and 
iroko wood, gold coloured aluminium, 140 x 100 cm, Ed. 2 + 2 
PA 
 
13. Gabriela Machado, boa viagem, 2018, Óleo e tinta spray 
sobre tela | Oil and spray paint on canvas, 100 x 100 cm 
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