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Luis Sezões (1981, PT) 

 
Na série “Fallen Empire” somos 
confrontados com diversos esqueletos 
de estruturas de outdoors publicitários 
que habitam a paisagem portuguesa. 
Outrora usados para promoção de 
agendas políticas e campanhas de 
marketing são agora o testemunho da 
situação económica, política e social que 
se vive um pouco por toda a Europa, 
lembrando-nos a todo o momento a crise 
dos mercados, o desemprego e tempos 
menos prósperos funcionando eles 
mesmos como ruinas desse império. As 

fotografias a preto e branco enquadram agora a paisagem original como remanescentes 
desse panorama pós-capitalismo e questionam a forma como gerações futuras olharão para 
estes tempos e estes testemunhos.  
 
 
Pedro Henriques (1985, PT) 

 
A prática de Pedro Henriques assenta essencialmente no 
processo de construção de imagens onde cada uma é um 
campo hibrido onde diversas fontes pictóricas se fundem e 
cruzam. O seu trabalho encara a imagem no seu sentido 
mais lato, usando componentes consideradas fundamentais 
para a criação de significado, flutuando entre disciplinas e 
técnicas. 
Na serie aqui apresentada, arvores viradas ao contrário, 
harmonizadas e fundidas com manchas de spray branco 
que escorrem no sentido descendente. As árvores são 
iluminadas pela luz de um flash contra o fundo nocturno. A 
sobreposição do spray branco cria uma espécie de sobre-
exposição de luz que se liquidifica e escorre ao longo da 
superfície pictórica. 
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SUMMER CALLING´12                  06 JUL –  08 SET  
 
Pelo terceiro ano consecutivo, a 3+1 lançou o desafio a artistas emergentes nacionais e 
internacionais não representados em galerias portuguesas a apresentarem os seus 
portfolios a fim de serem seleccionados para uma exposição colectiva na galeria. 
 
Summer Calling pretende actuar no panorama artístico nacional como uma incubadora 
criativa e uma plataforma de divulgação, através da qual jovens artistas poderão 
mostrar o seu potencial num contexto profissional. 
 
Este ano, cerca de 65 candidaturas foram recebidas e apreciadas. O júri constituído por 
Jorge Viegas e James Steele (directores da 3+1), Ana Anacleto e Luís Royal (elementos 
do Júri convidados), seleccionaram os seguintes artistas: 
 
Almudena Lobera (1984, ES) 

Em  “Espacio de Conquista” a nossa atenção é 
desviada para posição em que normalmente a 
pintura se nos é apresentada. Neste trabalho, é a 
fotografia da respectiva moldura que se torna a obra 
de arte. O cubo ´desenhado’ em arame substitui a 
tela e é neste vazio que podemos posicionar as 
nossas própias imagens, imaginar a imagem original 
em falta ou reflectir sobre as sombras formadas pelo 
cubo, reiterando a imagem fotográfica e como a 
enquadramos mentalmente. Pela sua prática, a 

artista explora as várias ‘formas de ver’, em vários materias e processos, como uma imagem 
pode ser concebida através de inumeras plataformas, condutas, experiências ou 
inexperiências. Existe aqui também, um elemento performativo, onde o espaço e a acção 
coexistem, provocando um envolvimento com as obras. 
 
Cristina Garrido (1986, ES) 

Uma serie de 50 postais de obras de artistas 
conhecidos, foram intervencionados (pintados), 
deixando apenas o fundo e algumas pistas da 
presença dessas obras (como por exemplo a 
sua sombra original). Para cada exposição da 
serie “Veil of Invisibility”, Cristina Garrido 
convida um curador para fazer a selecção, 
adicionando assim novas possíveis leituras 
identificando práticas curatoriais, explorando a 
noção de commodity da obra de arte no 
contexto institucional, sistemas de valorização 
e autoria …temas centrais do seu trabalho. Um 
simples postal, não só se torna único como 
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valorizado.  
 
 
Elias Gato (1989, PT) 

Esta série de pinturas de Elias Gato, evocam o 
confronto de dois polos distintos e opostos_o habitat 
natural e o habitat urbano_ e de como ecologias 
distintas podem coexistir. Os voos de pombos correio 
entre de Castro Marim e Lisboa são o exemplo utilizado 
para reflectir este fenómeno. 
As concessões e a capacidade de adaptação destes 
animais surgem como metáfora de como sobreviver em 
espaços urbanos e sem se darem conta, com os 
habitats que constroem nas cidades, chamam a nossa 
atenção para as fendas, buracos e detalhes 
arquitetónicos da paisagem da própria cidade.     
Estes ambientes opostos são retratados lado a lado, 
documentando talvez a forma como construímos e 
reclamamos os nossos próprios territórios ainda que 
como meio de adaptação e sobrevivência. As suas 
telas representam esta complexa narrativa, onde as 

formas dos edifícios e a natureza são reduzidas quase a esboços, convidando-nos a vaguear 
pelo espaço da pintura e descansar a nossa visão (ou nós mesmos) num lugar confortável.   
  
 
 
Irene de Andrés (1986, ES) 

Irene de Andrés utiliza imagens pré-existentes 
de publicidade e vigilância na sua prática 
multifacetada. Pela decomposição dessas 
imagens nas várias componentes, reconfigura-
as destacando factores muitas vezes 
supervisionados orientado o nosso focus e 
interpretação. Este processo de re-
contextualização das imagens, activando 
componentes específicas, sugere e estimula a 
percepção de realidades alternativas. 
“Como desenhar uma linha num passaporte” 
investiga as linhas invisíveis que dominam a 
nossa vida política e histórica. Nesta serie de 
registos vídeo, a artista submerge o seu 

passaporte aberto na página onde está representada a imagem de um dos navios que 
Cristovão Colombo usou na sua primeira tentativa para chegar às Américas. 
 
 

  

 

 
rua antónio maria cardoso, 31 (chiado) | 1200-026 lisboa | +351 210 170 765 | galeria@3m1arte.com | www.3m1arte.com 

 

 
 
 
Isabel Pina Ferreira (1985, PT) 
 

“Untitled 1” and “Untitled 2” – Dwellings, 
exploram a evolução da prática 
tridimensional da escultura e da instalação. 
Estas colagens surgem como combinação 
de projectos de desenho e registos 
fotográficos de diversos locais como 
metodologia para exploração da forma. O 
resultado tanto pode ser entendido como 
estruturas arquitetónicas em determinado 
ambiente, ou como exemplos de formas 
puramente abstratas.  
A natureza efémera de uma obra de arte é 
outro dos motivos de investigação da 

artista, expressa através da construção de estruturas que refletem sobre mutabilidade, 
contextos expositivos, poesia e de como a experiência do espectador e sua acção directa ou 
indirecta afecta a obra de arte. 

 

 

Luis Plácido Costa (1981, PT) 
A proposta aqui apresentada joga com a ideia 
de construção e desconstrução de espaços 
arquitetónicos habitados justapondo obras em 
papel e esculturas que utilizam os materiais 
desses próprios espaços. Esta obra tal como 
outras obras de Luis Plácido Costa, pretende 
reinterpretar as diversas formas de habitação 
bem como o lugar em si. É a ideia da evolução 
do espaço que lhe interessa explorar… de como 
espaços pré-existentes e concebidos 
originalmente para determinada função podem 
ser apresentados numa versão modificada 
durante o período de ocupação e, em alguns 
casos até à sua degradação e abandono. Os 
materiais e a representação do lugar funcionam 
como referências para a obra e evocam não só 

o lugar agora longínquo mas também o homem que o utilizou.  
 
 


