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A SOMBRA ESCURA DA 
NOSSA FORMA

“A Sombra Escura Da Nossa Forma” 
constrói o cenário onde se apresentam 
conflitos civilizacionais contemporâneos. 
Através da xilogravura, linogravura, 
matrizes de cobre e zinco, cerâmica 
e escultura/instalação, elementos 
simbólicos e fabulados de um submundo 
dantesco revelam aspectos psicológicos 
e sociais dos tempos que vivemos. O 
uso que se faz da alegoria, permite a 
liberdade de criar significado sem ter de 
se referir diretamente ao mundo real, e 
a relação entre positivo e negativo, luz 
e sombra, que a linguagem expandida 
da gravura confere, possibilita uma 
pluralidade de significados e mantêm 
intactas as tensões e conflitos dos 
assuntos abordados nesta exposição. 
Sem a tirania de um significado definitivo, 
um comentário sociopolítico explícito, ou 
lições éticas pré-definidas deposita-se 
em nós, o público, a tarefa de análise do 
eu em relação ao entorno, na procura 
da arte de viver num planeta danificado.

The Dark Shadow Of 
Our Shape

“The Dark Shadow Of Our Shape” 
sets the scene where contemporary 
civilizational conflicts are presented. 
Through woodcut, linocut, copper and 
zinc plates, ceramics and sculpture/
installation, symbolic and fictional 
elements from a Dantesque underworld 
reveal psychological and social aspects 
of the times we live in. The use of 
allegory provides the freedom to create 
meaning without having to refer directly 
to the real world, and the relationship 
between positive and negative, light and 
shadow, which the expanded language 
of engraving bestows, thus providing  a 
plurality of meanings and keeping intact 
the tensions and conflicts of the subjects 
addressed in this exhibition. Without 
the tyranny of a definitive meaning, an 
explicit socio-political commentary, 
or pre-defined ethical lessons, the 
task of analysing the self in relation to 
its surroundings is placed on us, the 
audience, in the search for the art of 
living on a damaged planet. 
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Fichas Técnicas / Data Sheet

1 - POR QUE TE ESCONDES NOS 
ARBUSTOS NEGROS. 2019
Linogravura sobre entretela poliéster/viscose; 
Linocut on polyester/viscose interlining 

480x220cm 

5.000,00 € (+iva)

2 - EIS DITE À VISTA. 2019/2020
Escultura em madeira, matrizes calcográficas e 
cerâmicas; Wood sculpture, calcographic plates 
and ceramics 

230x190x110cm 

4.375,00 € (+iva)

3 - PELA VOLTA DA CAUDA PESA E JULGA. 
2020
Objeto em madeira, cerâmicas e matrizes 
calcográficas ; Wood object, calcographic plates 
and ceramics

155x52,5cm 

3.750,00 € (+iva)

4 - NÓS, AS FILHAS DA LAMA. 2020
Xilogravura sobre tecido algodão/poliéster ; 
Woodcut on cotton/polyester fabric

500x125cm

4.375,00 € (+iva)

5 - VIAGEM AO CENTRO DA TERRA. 2020
Instalação - escultura, matrizes calcográficas 
cobre, zinco e motor; Installation - sculpture 
calcographic copper, zinc plates and engine

100x32cm

3.750,00 € (+iva)

6 - ABISMO. 2019
Linogravura sobre tecido algodão/poliéster; Linocut 
on cotton/polyester fabric

300x195cm 

2.500,00 € (+iva)

7 - POR QUE TE ESCONDES NOS 
ARBUSTOS NEGROS. 2021
Livro de artista . Prints impressos nas costas das 
provas de estudo da linogravura original em papel 
fabriano rosaspina 285 gr., encadernação manual 
em tecido e linogravura original com pocket story 
incluído.; Artist’s book. Prints printed on the back 
of the original linocut study proofs on 285 gr. 
rosaspina fabriano paper, hand bound in cloth and 
original linocut with pocket story included.

44,5x32,5cm 

150,00 € (+iva)
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Fundação Bienal de Arte de Cerveira
Av. das Comunidades Portuguesas, S/N
4920-275 Vila Nova de Cerveira
Portugal

bienaldecerveira.pt


