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Exposição
TROMPE-L’OEIL
UMA ILUSÃO TEATRAL OU A 
INEVITÁVEL (IN)SUSTENTABILIDADE
de Acácio de Carvalho
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Trompe-L’Oeil – Uma Ilusão 
Teatral ou A inevitável (in)
sustentabilidade”

Acácio de Carvalho (n.1952) é um nome 
incontornável da história e das estórias 
das Bienais Internacionais de Arte de 
Cerveira (BIAC). Em 2001, foi Prémio 
Aquisição Millennium BCP na XI BIAC, 
tendo vindo a colaborar desde então 
com a Fundação Bienal de Arte de 
Cerveira (FBAC) na criação de projetos 
artísticos de grande escala e em espaço 
público. São exemplo disso, em 2018, 
a obra “Assalto ao Castelo” e, mais 
recentemente, em 2021, a instalação 
“Ilhas de Plástico”, desenvolvida no 
âmbito do projeto “LOW PLAST– a arte 
de reduzir o plástico”, promovido pelo 
Aquamuseu do Rio Minho – Município de 
Vila Nova de Cerveira e em parceria com 
a Fundação Bienal de Arte Cerveira, a 
Associação Portuguesa do Lixo Marinho 
e o Instituto Interdisciplinar de Artes DTK, 
(Noruega), financiado pelos EEA Grants. 

2022 é ano de nova Bienal Internacional 
de Arte de Cerveira e esta XXII será 
marcada pela devolução do projeto 
curatorial, agregador de todo o certame, 
ao ativismo pela Arte porque, como 
escreveu Vladimir Mayakovsky (1893-
1930), “A arte não é um espelho para 
refletir o mundo, mas um martelo para 
forjá-lo.” WE MUST TAKE ACTION! / 
DEVEMOS AGIR! Será assim o tema 
desta edição que desafiará os artistas 
a pensar questões amplas como 
as da sustentabilidade, da equidade 
e igualdade ou das Liberdades. 
Começarmos um novo ciclo expositivo, 
em 2022, no período que antecede a 
XXII BIAC, só poderia ser chamando 
para o centro do nosso palco 
expográfico um artista como Acácio 
de Carvalho que, além de todo o amor 
que já entregou a esta casa, pensou, 
primeiro que muitos, a sua produção 
artística na relação direta com práticas 
e tendências concetuais que refletem 
as grandes questões do nosso mundo. 
Começar um novo ciclo com Acácio de 
Carvalho é, por isso, um privilégio e um 
motivo de orgulho, considerando ainda 
o facto de esta ser a primeira exposição 
individual do artista no Fórum Cultural 
de Cerveira e de com ela assinalar 
70 anos de idade e 50 de atividade 
artística. Entre 5 de fevereiro e 19 de 
março de 2022, serão apresentados 
cerca de uma centena de trabalhos, que 
contemplam os meios mais tradicionais 

como a pintura ou a gravura, tocando 
os recursos ao têxtil e novos formatos e 
media como a instalação, o vídeo ou a 
impressão digital. 

Acácio de Carvalho licenciou-se em 
Artes Plásticas pela Escola Superior 
de Belas Artes do Porto, concluindo 
esta primeira fase da sua formação 
académica em 1980. É na pintura que 
começa a fazer caminho. Entre 1971 e 
1981 trabalhou como designer gráfico 
no Jornal de Notícias. O apelo para a 
cenografia e para uma aproximação 
mais vinculativa ao teatro não tarda e, em 
1965, já participa em produções na área 
do teatro, da dança e do cinema, como 
ator, encenador, mas, principalmente, 
como cenógrafo. Hoje são mais de 
uma centena as participações. Volta 
a estudar, desta vez para concluir 
Mestrado em Cenografia (no biénio de 
1986 a 1988) na Universidade de Boston 
(E.U.A.). É, desde há várias décadas, 
cenógrafo da Companhia de Teatro de 
Braga. Atualmente desenvolve projeto 
de doutoramento em Media Arte Digital 
(Universidade Aberta/Universidade do 
Algarve). 

Acácio de Carvalho fez o caminho 
da bi à tridimensionalidade e, depois, 
de aproximação aos novos media 
eletrónicos/digitais, desenvolvendo 
projetos nas várias disciplinas, 
onde mantém uma linguagem que 
privilegia a articulação entre elementos 
geométricos, por vezes de sui generis 
figuração e sugestão de referencial 
real. São centenas, também, as 
participações em exposições coletivas 
e individuais, listagem em que se 
inclui sempre a bienal mais antiga da 
Península Ibérica. Em 2001, como 
referido, Acácio de Carvalho foi Prémio 
Aquisição Millennium BCP na XI BIAC, 
realizada de 18 de agosto a 15 de 
setembro de 2001 com “Tampa Net 
I”, uma técnica mista sobre MDF de 
245x184cm, que integra a coleção da 
Fundação Bienal de Arte de Cerveira. 
A obra, que se expande da pintura e 
que já nos remete, tematicamente, para 
os tempos do digital, configura a sua 
definição de paleta e acrescenta corpo e 
textura a uma ideia de plasticidade que 
o artista, desde então, vigia, consciente 
e inconscientemente, nas suas formas 
de conceber/fazer. 

“Trompe-L’Oeil – Uma Ilusão Teatral” 
recupera o título do projeto de doutoramento 



de Acácio de Carvalho, considerando 
que esta exposição se apresenta como 
a síntese (possível) da extensa produção 
de um autor que atravessa os limites 
do tempo com a sua “inevitável (in)
sustentabilidade”. Acácio de Carvalho é 
um poético resistente ao exercício da vida 
sem poesia e sem paixão, dedicando-se 
na extensão dos dias a criar sem limites 
e sem barreiras, por amor à Arte, à vida e 
ao belo, na gestão difícil entre o sustentável 
e o insustentável dessa sua espécie de 
teimosia em não se deixar ficar onde está. 

Acácio de Carvalho merece esta 
exposição como merece todos os 
agradecimentos por parte da Fundação 
Bienal de Arte de Cerveira por toda 
a colaboração ao longo de décadas. 
Ser curadora desta sua exposição é, 
apenas, uma cortesia de caminho que 
este artista, e amigo, me proporcionou. 

Helena Mendes Pereira

Trompe-L’Oeil – A Theatrical 
Illusion or The Inevitable (Un)
Sustainability

Acácio de Carvalho (b.1952) is an 
outstanding figure in the history and 
stories of the Cerveira International 
Art Biennials (BIAC). In 2001, he was 
awarded the Millennium BCP Acquisition 
Award at the XI BIAC. Since then he 
has collaborated with the Cerveira 
Art Biennial Foundation (FBAC) in the 
creation of large-scale artistic projects 
in public spaces. Examples of this are 
the work “Assalto ao Castelo” (Assault 
on the castle) held in 2018 and recently 
the installation “Ilhas de Plástico” (Plastic 
Islands) in 2021, developed within the 
scope of the project “LOW PLAST – the 
art of reducing plastic”, promoted by 
Minho River Aquamuseum – Municipality 
of Vila Nova de Cerveira and in 
partnership with the Cerveira Art Biennial 
Foundation, the Portuguese Association 
of Marine Litter and the Interdisciplinary 
Institute of Arts DTK, (Norway), funded 
by the EEA Grants. 

2022 is the year of the new Cerveira 
International Art Biennial and this XXII 
edition will be marked by the return of 
the curatorial project, which aggregates 
the entire event to activism for Art 
because, as Vladimir Mayakovsky 
(1893-1930) wrote, “Art is not a mirror 
to hold up to society, but a hammer with 
which to shape it.” WE WE MUST TAKE 

ACTION! / WE MUST ACT! Therefore, the 
theme of this edition will challenge the 
artists to think about key issues such 
as sustainability, equity and equality 
or freedom. Starting a new exhibition 
cycle in 2022, in the period leading up 
to BIAC XXII, could only be done so by 
calling to the centre of our exhibition 
stage an artist like Acácio de Carvalho 
who, besides all the love he has already 
given to this house, thought before 
others about his artistic production and 
the direct relationship with practices 
and conceptual trends that reflect the 
great issues of our world. To begin a 
new cycle with Acácio de Carvalho 
is therefore a privilege and a reason 
for pride, also considering the fact that 
this is the artist’s first solo exhibition 
at the Cerveira Cultural Forum, where 
he will mark 70 years of age and 50 
years of artistic activity. Between 5 
February and 19 March 2022, about 
one hundred works will be presented, 
which contemplate the most traditional 
media such as painting or engraving, as 
well as using textiles and new formats 
and media such as installation, video or 
digital printing. 

Acácio de Carvalho graduated in Fine 
Arts from the School of Fine Arts of 
Porto, concluding this first period of his 
academic training in 1980. He begins 
to make his way in painting. Between 
1971 and 1981 he worked as a graphic 
designer at Jornal de Notícias. The 
call for scenography and for a closer 
approach to theatre was not long in 
coming, and in 1965 he already took 
part in productions in the field of theatre, 
dance and cinema, as actor, director, but 
mainly as scenographer. Today there 
are more than a hundred participations. 
He returned to school, this time to 
complete a Masters in Scenography 
(from 1986 to 1988) at Boston University 
(USA). He has been a set designer for 
the Braga Theatre Company for several 
decades. He is currently developing a 
PhD project in Digital Media Art (Open 
University/University of Algarve). 

Acácio de Carvalho took the path 
from two-dimensionality to three-
dimensionality and then to the new 
electronic/digital media, developing 
projects in various disciplines, in which 
he maintains a language that favours 
the articulation between geometric 
elements, sometimes of sui generis 
figuration and suggestion of real life 
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references. There are also hundreds 
of participations in collective and 
individual exhibitions, and that list 
always includes the oldest biennial in 
the Iberian Peninsula. As we previously 
mentioned, Acácio de Carvalho won 
the Millennium BCP Acquisition Award 
at the XI BIAC, held from 18 August to 
15 September 2001 with “Tampa Net 
I”, a mixed technique on MDF with the 
dimensions 245x184cm, which is part 
of the Cerveira Art Biennial Foundation’s 
collection. His work expands beyond 
painting and leads us to the theme 
of digital times, thus configuring his 
definition of palette and adding body 
and texture to an idea of plasticity that 
the artist has been watching over, 
consciously and unconsciously, in his 
ways of conceiving/making. 

“Trompe-L’Oeil – A theatrical Illusion” 
takes up the title of Acácio de Carvalho’s 

PhD project, as this exhibition represents 
the (possible) synthesis of the extensive 
production of an author who transcends 
the limits of time with his “inevitable (un)
sustainability”. Acácio de Carvalho is 
a poet who resists the exercise of life 
without poetry or passion, dedicating 
himself to create without limits and 
without barriers within the extension 
of his days, for the love of Art, life and 
beauty, in the difficult balancing between 
the sustainability and unsustainability of 
this kind of stubbornness towards not 
allowing himself to stand still. 

Acácio de Carvalho deserves this 
exhibition as he deserves all the gratitude 
from the Cerveira Art Biennial Foundation 
for all his support over the decades. 
Being the curator of this exhibition is just 
a courtesy that this artist, and friend of 
mine, has bestowed upon me. 
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