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Tânia Marcelino (PT) 1989 
A base do trabalho de Tânia Marcelino é constituída por materiais 
encontrados e usados, estes são ou incorporados diretamente nas 
suas peças escultóricas ou em elementos nos seus desenhos, a sua 
presença permanece. As intervenções no âmbito destas peças 
requerem uma consideração cuidadosa dado que, muitas vezes, eles 
são humildes ao ponto de não se deixarem descobrir. É quase como 
se a artista executasse um tipo de simbiose através do uso de 
materiais contrastantes ou complementares, enquanto mantém a 
integridade do objecto original. "Sem título 2012" convoca o 
observador a considerar a natureza mundana de sua dimensão física 
que age como um véu, um disfarce, até que o foco se desloca para a 
área onde outrora existiu um nó na madeira, agora substituído por um 
molde de chumbo. É como se o pedaço de madeira tivesse sido 

restaurado, quase nutrido, alterando a maneira como vemos a peça como um todo. 
 
Callum Monteith (UK) 1988 

Como se os quadros tivessem sido expostos à radiação ou 
a alucinogénios, as pinturas de Callum Monteith são 
baseadas em modos tradicionais e modernos de criação 
artística, que ele aplica às suas obras escultóricas e 
digitais. A fusão de diferentes processos e métodos permite 
ao artista investigar a tradição da pintura. As técnicas que 
Callum Monteith utiliza em "Yew Valley" e "Mt Zey" são 
indicativas do princípio da pintura de paisagem formalizada 
bem como da aplicação e gesto da pintura, mas aqui é 
como se tivéssemos sido apresentados uma versão 

negativa da paleta de cores. Dentro destes panoramas há um elemento de fantástico e 
euforia, estas pinturas em pequena escala e estilo fluorescente chamam a atenção e 
requerem uma análise mais aprofundada. 
 
Nádia Rodrigues Ribeiro (PT) 1984 

Álbuns de família e arquivos estabelecem a 
narrativa a partir da qual Nádia Rodrigues Ribeiro 
produziu diversas séries fotográficas. Ao 
representar estas imagens em novos contextos, 
surge um diálogo que cria um outro arquivo, como 
se a história fosse reescrita ou o foco centrado em 
momentos específicos. Em “Sem título, 2012” 
vemos três imagens distintas que marcam 

claramente o intercâmbio entre a pose e a fotografia. Essas posturas fixam-nos no seu olhar, 
embora perturbadas pela introdução de uma imagem de perfil de um pavão que não tem 
conexão imediata com as outras duas imagens, esta imagem irónica funciona como um 
dispositivo que leva o nosso olhar uma vez mais a reconsiderar a composição das três 
imagens. 
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SUMMER CALLING´13  12 JUL – 14 SET 
 
Pelo quarto ano consecutivo, a 3+1 lança a artistas emergentes nacionais e 
internacionais não representados por galerias em Portugal o desafio de apresentarem 
os seus portfolios com vista a serem seleccionados para uma exposição colectiva na 
galeria. 
 
O Summer Calling pretende agir na cena nacional artística como uma incubadora 
criativa e como uma plataforma de disseminação, através da qual jovens artistas 
possam expor o seu potencial num contexto profissional. 
 
Este ano, mais de 120 candidaturas foram entusiasticamente recebidas por um júri 
composto por James Steele e Jorge Viegas (directores da 3+1), Joana Baguenier e 
Susana Pomba (membros convidados), que seleccionou os seguintes artistas: 
 
Tiago Alexandre (PT) 1988 

Nestes "Desenhos dobrados" é-nos apresentada uma seleção 
de trabalhos que sugerem ter múltiplas interpretações e 
configurações escondidas nas dobras do acetato. As 
composições complexas, que usam diversos materiais, 
oscilam entre o estático e o não estático, como se fossemos 
testemunhas de um processo de construção e destruição, 
temas centrais na obra de Tiago Alexandre. Estes desenhos 
levam-nos a questionar as alternativas possíveis, a 
contemplar a sua natureza inquieta e o seu processo, numa 
miríade de figura e forma. Este elemento escultórico presente 
nos desenhos é uma extensão da obra de Tiago Alexandre 
que também inclui instalação, performance, pintura e vídeo.  
 

De Almeida e Silva (PT) 1981  
As ferramentas emblemáticas empregues na série "Pool 
paintings" agem como engodos na decifração das obras, tal 
como acontece com o uso da cor e a sua aplicação, obras 
estas aparentemente indecifráveis. De Almeida e Silva recorre 
a referências de vários artistas notáveis da história da pintura, o 
que por sua vez permite e provoca associações livres sem 
nunca deixar o observador tirar uma conclusão. A única pista 
dada - apesar de elusiva - é através dos títulos, que remetem a 
interpretação da obra para reinos infinitos. Um dos elementos 
comuns nesta série é a incorporação de uma "piscina", 
sugestiva de um local de encontro ou plataforma para o 
intercâmbio de ideias convergentes ou um espaço comum, um 

lugar de alquimia. Esta subversão de referências e de processos extende-se às suas 
publicações e trabalho multidisciplinar. 
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Sara Amido (PT) 1989 
Nos dois trabalhos de vídeo “When I am explaining 
something to you" e "A lot of things", são-nos apresentadas 
duas narrativas diferentes, lidando ambas com as noções 
de linguagem, texto e interpretação, temas que a artista 
explora nas suas obras. “When I am explaining something 
to you” apresenta-nos um discurso em inglês proferido por 
um não-nativo que nos faz inicialmente duvidar se é a voz 
da artista  que estamos a ouvir ou uma dobragem, dado 
que as expressões e o timing estão por vezes desajustados 

ao longo do discurso. Da mesma forma, em "A lot of things", o público é absorvido pela 
história até se perceber que não há um monólogo simples, uma vez que a palavra "thing" 
substituiu muitas das palavras. A versatilidade e ambiguidade desta palavra é reforçada pelo 
uso de excertos das definições de sinónimos da mesma tirados do dicionário que dizem, por 
sua vez, uma série de coisas. Os dois vídeos colocam o espectador no campo mental da 
compreensão, sendo levados por um caminho trabalhado com um diálogo aparentemente 
tangível. 
 
Carla Fernández Andrade (ES) 1983 

"Paths to lands" apresenta uma série de fotografias a partir 
da perspectiva de uma viagem de carro através de 
paisagens, com a presença de um espectador. A relação 
entre homem e natureza está presente ao longo das obras 
de Carla Andrade. Esta série realça a exploração de 
"caminhos" através da natureza e o que esses caminhos 
representam no sentido simbólico e metafórico. Embora as 
estradas cortem e dominem a natureza, tornam-se num 
caminho visual para o futuro, o desconhecido que jaz à 

frente, da mesma forma que o homem responde à natureza, sentindo ao mesmo tempo a sua 
influência e a necessidade de a dominar, por medo da sua incerteza e imprevisibilidade. 
 
Cristina Del Campo (ES) 1981 

As séries "Entornos (Environments)" e "Shopping Carts" 
são o resultado de um processo de recolha a partir do 
ambiente diário doméstico, a série “Shopping Cards” sendo 
também um processo de recolha a partir de um ambiente 
externo. A construção da imagem é feita principalmente a 
partir de um catálogo de elementos visuais muitas vezes 
ignorados - objectos, projectos e arquitetura, que por sua 
vez têm a sua escala manipulada, criando pontos focais 
específicos. A artista relaciona as composições com um 

discurso contemporâneo na forma de natureza morta, sendo as formas e temas justapostos 
numa aplicação semelhante à colagem, permitindo ao mesmo tempo aos elementos 
individuais de coexistir e de existir independentemente uns dos outros. Esta 
recontextualização de objetos do quotidiano torna-se uma ficção da realidade. 
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Tarryn Gill & Pilar Mata Dupont (AU) 1981 

Artistas multidisciplinares com formação em dança e teatro 
musical, o trabalho de vídeo “Gymnasium" é um exemplo 
do interesse de Tarryn Gill e Pilar Mata Dupont em reagir 
ao seu ambiente, muitas vezes em relação às ideias de 
identidade, nacionalismo e eventos políticos. Tal como os 
filmes de propaganda retratam um ideal utópico, também 
este vídeo o faz, referindo-se a noções de fascismo 
definidas no contexto de um ginásio. Os artistas recorrem à 

natureza intrínseca e à importância do desporto na cultura australiana, enquanto comentam 
os paralelos entre um espaço de desporto e um campo de batalha “como um local para a 
demonstração de uma agressão patriótica legítima" em tom satírico. 
 
Mikael Larsson (SE) 1980 

No centro das investigações de Mikael Larsson está o 
processo de subversão da materialidade dos objetos e, ao 
fazê-lo, criar uma plataforma alternativa para a 
reinterpretação pelo observador. Estas esculturas 
questionam a relação entre o objeto original e o seu 
material, as suas associações em contexto, bem como a 
nossa percepção individual. Dentro dessas obras também 
se encontra uma narrativa de comercialização e produção 
em massa, desafiando os sistemas dentro do panorama 

das instituições de arte. Em “Peanuts”, o artista interessa-se pela validade de uma obra de 
arte quando apresentada no contexto de um espaço de galeria, ao mesmo tempo dualmente 
um comentário sobre o consumismo e ironia. 
 
Mauro Vallejo (ES) 1981 

O espectador é confrontado com dois modos 
diferentes de aviação na foto-gravura "Conflicto de 
intereses" que apresenta, à primeira vista, uma 
comparação de tipos, simbolicamente sugestivos, 
de conflito: aí reside a ambiguidade que nos leva à 
consideração de alternativas. "Galakt (Materia 
Oscura)" pondera uma ambiguidade similar, uma 
resposta de Mauro Vallejo ao conceito de matéria 
negra e à incapacidade do homem em defini-la, 

revelando-se apenas como vácuo e somente visível quando o que a rodeia muda 
inexplicavelmente de curso. O artista sugere que essas leis do desconhecido não são sempre 
explicáveis e não são semelhantes ao modo no qual todos os eventos ocorrem. A natureza do 
inexplicável é demonstrada nesta instalação, uma chávena de café jazendo abandonada em 
cima de um jornal. Num período de hipersaturação de informação, estas múltiplas 
interpretações permitem ao público formar a sua própria conclusão sobre o trabalho do artista. 
 


