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BEM-VINDOS
A coleção de arte do Parlamento Europeu inclui
mais de 500 pinturas, esculturas e outras obras de
arte contemporânea de países da União Europeia,
bem como algumas obras de países terceiros.
A coleção foi iniciada em 1980 pela então Presidente Simone Veil para
promover a arte e a diversidade. O plano inicial consistia em reunir
obras de arte dos 10 países representados no Parlamento Europeu. Daria
prioridade aos jovens artistas que já tinham atingido um certo nível de
reconhecimento e prestígio. O Parlamento Europeu aumentou, desde
então, a coleção através de compras e doações. Tornou-se uma das
coleções de arte contemporânea mais extensa e interessante dos
últimos 30 anos.
A coleção centra-se na arte contemporânea. Não se trata de um estilo
artístico, mas de arte produzida na nossa época. Por definição, a arte
contemporânea evolui e desafia definições de arte nobre e arte inferior.
Nos últimos anos, a arte contemporânea acrescentou elementos que
são irónicos, experimentais, comerciais e conceptuais. Novos materiais,
meios de comunicação social, atividades, conceitos e elementos kitsch
alargaram também a definição do movimento.
A coleção está exposta em espaços públicos e coletivos dos edifícios
do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Luxemburgo, Estrasburgo e nos
Gabinetes de Ligação do Parlamento Europeu em toda a Europa.
A coleção de arte reflete alguns dos valores fundamentais do Parlamento
Europeu de promoção da cultura, diálogo intercultural e respeito pela
diversidade cultural. A diversidade de estilos, datas, artistas e países
da coleção realça a riqueza e a diversidade culturais da União Europeia.
A variedade que emerge reflete claramente o lema da União Europeia
«Unida na diversidade»; como as pessoas — como a arte.
A exposição no Hemiciclo apresenta obras de arte dos atuais e
anteriores países da União Europeia. As obras de arte estão expostas
tematicamente, a fim de facilitar a observação e a comparação da
riqueza cultural da União Europeia.
Esperamos que aprecie a exposição. Para mais informações,
contacte-nos em art@ep.europa.eu
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ESCADA
CENTRAL
E BALCÃO
A arte contemporânea inclui muitas
formas, estilos e dimensões.

1

Olivier STREBELLE
(1927-2017)
Confluência
(Confluences)
1992
Aço inoxidável polido
12 x 7 m
Bélgica

«Quando vi a escada, imaginei uma no centro.»
O estilo de Olivier Strebelle caracteriza-se por esculturas
grandes, de escala monumental. O seu processo criativo e
a sua escolha de materiais definem, em grande medida,
a forma última das suas obras. Criou, com frequência,
esculturas no contexto de espaços arquitetónicos ou
urbanos específicos. Com o seu desenho linear e esguio,
as suas esculturas brincam com o movimento dos olhos
enquanto estes observam a sua obra.

2

Imi KNOEBEL
(n.1940)
Sofá azul
(Canapé Blau)

1989
Óleo sobre madeira
140 x 220 cm
Alemanha

«Yves Klein pintou a sua tela de azul, Lucio Fontana cortou-a.
O que resta? Se quer fazer algo, sentir-se vivo, tem de pensar
em algo pelo menos tão radical.»
Knoebel é conhecido pelas suas pinturas e esculturas
minimalistas e abstratas. O «Messerschnitt» ou «cortes com
faca» é uma técnica recorrente na sua obra, juntamente com
a utilização regular das cores primárias vermelha, amarela e
azul. Desde 1975, Imi Knoebel trabalha num grupo de obras
denominado «Mennigebilder», o nome da tinta vermelha
viva anticorrosiva utilizada na construção do aço. Entre 1987
e 1991, Knoebel criou a série «Canapé», utilizando diferentes
cores primárias: vermelho, amarelo e azul. Abraçando a
tendência industrial da sua geração, adotou a utilização de
uma tinta anticorrosão utilizada na construção do aço, que
inspirou um conjunto de obras: o «Mennigebilder». Foram
utilizados materiais industriais semelhantes na série «Sofás»
(1987-1991), de que a obra «Sofá azul» é um
exemplo paradigmático.

3

Peter DOIG
(n.1959)

«Sempre quis fazer pinturas que contassem histórias
e sugerissem algo.»

Casa secreta
(Stealth House)

A obra de Peter Doig inspira-se em fotografias ou
filmes, mas nunca se baseia num ambiente ou
numa experiência da vida real. As suas imagens
são reconhecíveis e relacionam-se, com frequência,
com memórias pessoais. As suas pinturas são
fotografias intemporais do mundo real transferido
para um mundo de reflexões fantástico, distante
e desorientador.

1992
Óleo sobre tela
199 x 250 cm
Reino Unido
© Sabam Bélgica 2018

4

Ona B.
(n.1957)
Espaço zero
(Zero Space)
1997
Óleo sobre tela
200 x 180 cm
Áustria

«A cor vermelha provocou-me um sentimento tão bom...
Sentir-me em casa na minha pintura. É poder e energia
e alegria. Como o sol e o sangue... Mas de uma forma
positiva. Nunca me senti agressivo com esta cor.»
Ocorrem-nos a feminilidade e a sensualidade pelo
papel central da cor vermelha nas obras de Ona B.
Para esta, o vermelho tem, no seu conjunto,
associações positivas, com motivação, força, alegria
e bem-estar. A sua obra engloba vários meios de
comunicação social, incluindo pinturas, instalações,
performances, fotografia e música.
Ona B. interessa-se por elementos transcendentais,
como a metacomunicação, a meditação, os sonhos
e a Zen, ao mesmo tempo que aborda questões
sociopolíticas. O receio do desconhecido e o anseio
pelo infinito são a sua força motriz.

5

Michael
CRAIG-MARTIN
(n.1941)
Pintura verde-escura
(Dark Green Painting)
1991
Acrílico e gesso sobre tela
213,5 x 213,5 cm
Reino Unido
© Sabam Bélgica 2018

«Procuramos, com frequência, o especial em objetos
ou acontecimentos especiais, mas, na realidade,
se compreendermos a qualidade do que é normal,
estaremos mais próximos da substância da vida.»
Durante a década de 90 do século passado,
Michael Craig-Martin mudou a tónica, de forma
decisiva, para a pintura, com motivos ousadamente
definidos e esquemas de cores estranhamente vívidas.
O artista cria situações em que os preconceitos que
o observador possa aplicar a superfícies abstratas ou
representativas estão em constante transformação
ou inversão. Em 1991, criou uma série de pinturas
com base em redes, como Pintura verde-escura, em
que é possível falar da superfície reticulada tanto em
termos de figura como de solo e profundidade.

6

Vilmantas
MARCINKEVIČIUS
(n.1969)
Pavargęs žmogus
(Homem cansado)
1998
Acrílico e óleo sobre tela
174 x 209 cm
Lituânia

«As cores sóbrias e, por vezes, contrastantes dos meus
quadros provêm, em grande medida, da reflexão do mundo
atual. Uso uma harmonia de cores difícil e nada tradicional
– cores que ousam falar de forma audaciosa e clara.»
Uma das figuras mais notáveis do expressionismo
contemporâneo na Lituânia, Vilmantas Marcinkevičius
investiga o eu através de todas as vias contemporâneas
de identidade e identificação. A figura constitui o cerne
da sua produção, abordada de forma espontânea e solta.
Através deste motivo comprovado, o artista levanta, por
vezes, questões difíceis sobre o passado e o presente, o
indivíduo e a sociedade em que se (des)integra, ou as
perspetivas política e económica e a forma como estas
afetam a história do indivíduo.

7

Viorel MĂRGINEAN
(n.1933)

«... sempre vi as coisas a partir de cima, amplas e
abrangentes.»

A panorâmica
(Paysage rythmé)

Marginean observa, cuidadosamente, a Natureza
e as suas mudanças, tecendo os seus fragmentos
em composições em larga escala. Transfere as
paisagens para arranjos estilizados e dinâmicos,
criando as suas próprias visões imaginárias. A sua
obra está enraizada na região da sua infância —
a Transilvânia.

2002
Acrílico sobre tela
200 x 350 cm
Roménia

8

Erik ŠILLE
(n.1978)

«Podemos fazer uma lavagem aos nossos cérebros
de forma que fiquem limpos?»

Destruo lentamente
a tua casa
(Slowly I damage your
home)

Erik Šille utiliza as imagens dos órgãos de
comunicação social eletrónicos ou da «cultura
consumista» para a sua paradoxal abordagem
narrativa. Num mundo construído, surrealista
ou mesmo utópico, somos confrontados
com problemas humanos reais que temos
de encarar. Aqui, justapõe a doçura destas
criaturas engraçadas, parecidas com brinquedos,
e a brutalidade e crueza da cena. Com uma
ingenuidade quase infantil, retrata um ato cruel,
destrutivo e, como o título sugere, premeditado de
queimar uma casa.

2008
Óleo sobre tela
220 x 180 cm
Eslováquia

9

Petr MALINA
(n.1976)
Casa junto ao lago I
(Chata u jezera I)
2005
Óleo sobre tela
45 x 60 cm
República Checa

«A imersão a longo prazo no tópico.»
Petr Malina injeta a sua produção artística com um
sentimento de manifesto idealismo, tanto nos seus
temas como na sua estética. Em consequência,
os seus quadros transmitem uma aura de
simplicidade pacífica que, surpreendentemente,
antecipou e, agora, espelha a nossa documentação
idealizada da vida quotidiana através das redes
sociais. Mundanos, mas inegavelmente gráficos
e polidos, os seus quadros funcionam como um
diário de viagem de uma perfeita monotonia,
do teatralmente quotidiano, da coincidência
coreografada. Temporalmente específica e
intemporal, simultaneamente, a arte de Malina
publicita uma rotina idílica, mas com a qual nos
conseguimos relacionar.

ARTE ABSTRATA
VS. ARTE
FIGURATIVA
O contraste da expressão artística, quer
radicalmente reduzido aos elementos
essenciais quer representado por símbolos
e objetos identificáveis, pode demonstrar
a diversidade da arte contemporânea.

10

Lucien WERCOLLIER
(1908-2002)

«Volumes puros e uma ordem muito clara tiveram
a maior importância para mim.»

A trespassada
(La transpercée)

Inicialmente inspirado por Mallol, Brancusi e Arp,
as esculturas de Lucien Wercollier voltaram-se mais
para uma linguagem formal abstrata, colocando
os elementos esculturais puros no centro. Pedra,
alabastro, mármore, vidro, mas sobretudo bronze,
foram os seus modos de expressão para encontrar
formas orgânicas e estilizadas, com uma subtil
interação de luz e sombra. Suavemente polidas,
as suas obras alcançam uma profunda harmonia,
preferindo, claramente, as curvas às linhas retas.

1959
Bronze patinado
64 x 50 x 45 cm
Luxemburgo
© Sabam Bélgica 2018

11

Włodzimierz PAWLAK
(n.1957)
Luva protetora
(Rękawica ochronna)

1987
Óleo sobre tela
130 x 150 cm
Polónia

«Passo a passo, afasto-me do conceito tradicional
de pintura. Rejeito a ornamentação, pinto,
modestamente, da forma mais simples.»
Como membro do grupo artístico «Gruppa»,
Włodzimierz Pawlak participou no movimento
de arte independente da década de 80 do século
passado. É pintor, artista de performances, poeta
e educador, e a sua arte baseia-se sempre em
considerações teóricas. As suas obras podem
ser transformações simbólicas ou metáforas
concretas, que refletem e comentam a situação
social e política da lei marcial, bem como questões
contemporâneas. O sentido de humor e a ironia
fazem parte da sua expressão visual.
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Ger SWEENEY
(n.1959)
Ao vento
(Into the wind)
1994
Acrílico sobre tela
153 x 138 cm
Irlanda

«Estes elementos fundamentais de ritmos lineares, cor,
gesto e incidente, e um sentido geral de movimento, foram
sintetizados ao abordar a superfície pelo que ela é – um
campo plano ou raso de atividade visual – a que aplico
estratégias que lidam com a cor e a composição.»
A relação de Ger Sweeney com a paisagem evoluiu de acordo
com sentimentos íntimos e memórias. Uma vez completada
a transição do fotorrealismo para a expressividade abstrata,
Sweeney começou a trabalhar exclusivamente a partir
da memória, de uma impressão ou de um sentimento
digeridos, traduzidos sob forma abstrata. É difícil identificar
com precisão a que se refere a obra «Ao vento», mas isso
não interessa. A composição, ditada principalmente pelas
pinceladas nebulosas, oferece uma sensação distorcida de
espacialidade. É como se a integridade física dos elementos
representados fosse instável, a ponto de o pintor só
conseguir captar uma imagem turva do caos químico.
Em grande medida como, no fim, a memória que utiliza
para a criação de pinturas íntimas e maravilhosas.
13

Vítor POMAR
(n.1949)
Sem título
1983
Acrílico sobre tela
193 x 195 cm
Portugal
© Sabam Bélgica 2018

«A certa altura, não há mais nada para fazer, nenhum lugar
para onde ir e, então, gosto de fazer qualquer coisa,
por isso pinto.»
A obra inicial de Vítor Pomar é dominada por uma paleta
preta-e-branca, antes de se voltar para a utilização das cores.
Influenciado pelo Budismo Zen, segue o seu estilo abstrato
expressionista, acreditando firmemente que o processo
criativo tem raízes profundas na psique humana. Combina
espiritualidade com experimentalismo e sobrepõe diferentes
técnicas artísticas, tais como a pintura, o desenho, o vídeo,
o filme, a fotografia e a escultura.

17

Marlene DUMAS
(n.1953)
Reza por mim
(Bid voor mij)
2004
Aguarela sobre papel
(6 folhas)
130 x 73 cm
Países Baixos

«A arte moderna é, pela sua própria natureza, uma
atividade não tradicional. Ou, antes, visa expandir os
nossos conceitos do tradicional e do normal. A arte
existe para nos ajudar a ver mais e não menos.»
A obra figurativa de Marlene Dumas inspira-se em
fotografias, recortes de jornais e revistas, bem como
em memórias pessoais. As suas técnicas específicas
de utilizar óleo sobre tela, ou tinta e aguarela sobre
papel, dão às suas figuras tipicamente deslavadas
feições contorcidas e perturbadoras. Os temas
recorrentes são a raça, o erotismo e a pornografia, a
violência e a ternura, a culpa e a inocência. As suas
imagens têm uma carga psicológica e mostram
uma intimidade inquietante, criando, assim, uma
forte tensão e confrontando o observador com os
seus próprios preconceitos e receios. Marlene Duma
é uma das artistas mais conhecidas da atualidade
e as suas obras estão cheias de vida em toda
a sua complexidade.

A LUZ NA ARTE
A evolução tecnológica permite que a arte
contemporânea utilize a luz de diferentes
formas: com material transparente, cores
vivas ou como fonte de luz.

14

Brigitte KOWANZ
(n.1957)
As luzes brilham
(Leuchten Leuchten)
1997
Acrílico, aço,
madeira e luzes fluorescentes
120 x 180 x 19 cm
Áustria

«Luz é o que se vê.»
A obra de Kowanz manifesta-se através de espaços
construídos e interações espaciais. Estrutura com
precisão os seus objetos e instalações, onde o
interior e o exterior parecem permear-se.
Luz, linguagem e espelhos entrelaçam-se e o
seu fluxo ilimitado na perceção tem uma carga
poética e traz novas perspetivas de observação.

15

Rea AFANDITOU
(n.1960)

Este quadro foi criado para a exposição «I am here»
(Aqui estou), na Galeria Argo em Nicósia, em 2005.

Aqui estou
(Eίμαι εδώ)

A obra «Aqui estou» do artista cipriota Rea
Afanditou oferece um retrato do que pode ser
interpretado como as experiências sensoriais
dominantes da sua ilha. As cores quentes e o
calor da pedra parecem estar em conflito com as
propriedades refrescantes da verdura local, que
constitui, frequentemente, um refúgio bem-vindo.
Este quadro funciona como um postal percetivo ou
uma espécie de síntese.

2005
Acrílico sobre plexiglas
100 x 86 x 9 cm
Chipre

16

Arjan PREGL
(n.1973)
Natureza
(Narava)
2004
Óleo sobre tela
131 x 111 cm
Eslovénia
© Sabam Bélgica 2018

«Fico muito satisfeito quando o meu trabalho
combina três elementos fundamentais ao mesmo
tempo: relação com a História da Arte, sentido de
humor e compromisso político.»
Arjan Pregl pondera o seu papel na sociedade
em ciclos principalmente temáticos. Reflete
e liga o mundo que o rodeia de forma crítica,
filtrando-o no seu resultado visual. Remete para
estilos de pintura históricos e tenta encontrar
uma abordagem humorística. Nesta pintura,
os elementos realistas tornam-se fenómenos
naturais estilizados, reduzidos às suas características
formais básicas pela utilização de programas
de computador.

RETRATOS
Diferentes histórias e papéis humanos
na sociedade são contados através
de retratos: indivíduo, herói
ou figura anónima?

18

Madeleine GERA
(n.1960)
Retrato de Alexi
com um copo
(Ritratt ta ‘Alexi
b’tazza)
2001
Óleo sobre tela
89 x 79 cm
Malta

«Tornar-se artista é outra questão e infinitamente
mais subtil do que aprender a pintar de
forma académica.»
Este retrato exprime o enorme interesse da
artista pela escola dos Velhos Mestres. Prossegue,
claramente, um estilo de retrato na tradição
naturalista, inspirada pelos seus estudos em
Florença. Pode não ser inventivo, mas realça
elementos que podem perder-se na arte
contemporânea: a observação dos pequenos
pormenores, bem como o domínio das técnicas
de pintura.

© Sabam Bélgica 2018

19

Valerio ADAMI
(n.1935)
Personagem
(Personaggio)
1983
Acrílico sobre madeira
74,5 x 56,5 cm
Itália

«Ao desenhar a Natureza, coisas, a “figura”, o objeto
do desenho altera-se e a nossa intuição passa a ser
o objeto. Talvez seja isto o êxtase da ARTE.»
Valerio Adami está ligado ao movimento italiano
da Arte Pop. Os seus objetos são fragmentados,
recheados de cores vivas não representativas,
planos sem perspetiva, delimitados por contornos
pretos, que incorporam um mundo distante,
semelhante a imagens comerciais. Estas imagens
estilizadas e simbólicas exprimem o seu interesse
pela política e analisam a nossa moderna
sociedade ocidental.

20

Andrey DANIEL
(n.1952)
Litoral da Europa ou Marco
Polo encontra Erasmus
(Бреговете на Европа или
Марко Поло и Еразъм)
2004
Óleo sobre tela
140 x 140 cm
Bulgária

«Somos os cronistas dos nossos tempos e, se não
podemos alterar as coisas, podemos, pelo menos,
vê-las como elas são.»
Andrey Daniel interessa-se há muito por Erasmo
e o conceito de humanismo, ambos temas
recorrentes nas suas pinturas. «... a minha
realidade está cheia de testemunhas, criminosos,
promotores de justiça e réus, e sobretudo “pessoas
relacionadas”. Além disso, a pintura, acumulando
verdades, meias verdades, mentiras, ficções,
grotescos e apoteoses, fornece amplo
material documental.»

© Sabam Bélgica 2018
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Maria BLOMBÄRG
(n.1945)

«Quando trabalho com tecido, as cores já lá estão.
Pode dizer-se que pinto com têxteis.»

Herói
(Hjälte)

Maria Blombärg aplica pequenos pedaços cortados
de têxteis usados em telas pré-desenhadas, como
píxeis, para construir uma imagem completa. Esta
técnica limita, automaticamente, a expressão visual
e implica um estilo mais simples, abstrato e naïf,
recordando as pinceladas dos impressionistas.
É o olhar do observador que mistura os tecidos
fragmentados em padrões e formas, a partir de
uma certa distância.

1998
Colagem de têxteis e pins
108 x 77 cm
Suécia

22

Yannis GAITIS
(1923-1984)
A parada
(Η παρέλαση)
1983
Óleo sobre madeira
(uma pintura em relevo)
160 x 115 cm
Grécia

«Anthropakia», estas figuras semelhantes a seres
humanos, de face inexpressiva e duplicadas, são
a imagem de marca de Yannis Gaitis. Foi um dos
primeiros pintores modernistas do pós-guerra
na Grécia, com génese surrealista, cubista e
abstrata. A miríade de homenzinhos idênticos
dominou, mais tarde, as suas pinturas com
diferentes variações. Constituem o seu comentário
à uniformidade, ao isolamento e à esterilidade da
vida de massas criada pela vida urbana moderna.
Com a sua falta de individualidade, fazem apenas
parte de uma multidão que se transforma num
padrão visual repetitivo de uma grande pintura.

AVES
A liberdade, muitas vezes associada às aves,
é apoiada pelo Parlamento Europeu como
valor fundador da União Europeia.

23

Boris BUĆAN
(n.1947)
Díptico 1. Pássaros
congelados
2. Mercado e pombos
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;
2. Trznica i golubovi)
2013
Acrílico sobre tela
140 x 140 cada uma
Croácia

«Durante toda a minha vida, tenho tentado
criar algo de novo e bom. Digam-me vós se
é importante.»
A imagem de marca de Bućan é o desenho de
cartazes. As suas «pinturas-cartazes» de grande
formato, com um carácter artístico dominante,
chamam a atenção do público e introduzem
novos conceitos no desenho gráfico. Ao criar arte
ambiental para meios urbanos, referencia a cultura
de massas, a vida quotidiana, bem como estilos
artísticos históricos. Na década de 90 do século
passado, voltou-se para a pintura, mantendo o seu
estilo distintivo de desenho gráfico.

© Sabam Bélgica 2018
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Jörg IMMENDORFF
(1945-2007)
Vote!
(Wähle!)
1979
Guache em papel
28 x 20,5 cm
Alemanha
© Sabam Bélgica 2018

«Se o artista pode ou não desempenhar uma
função social é uma pergunta que permanece
sem resposta.»
A obra de Immendorff caracteriza-se pela sua
crítica sociopolítica, frequentemente relacionada
com reflexões autobiográficas. Na sua série Café
Deutschland da década de 70 do século passado,
analisou a divisão da Alemanha. Colaborou com
o pintor abstrato A. R. Penck da Alemanha de
Leste. Immendorff foi membro do «Neue Wilde»,
um movimento neoexpressionista alemão. O seu
estilo figurativo é frequentemente reforçado com
simbolismo e ironia.
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Margrethe AGGER
(n.1943)

«Os tecelões têm possibilidades diferentes das dos
pintores. Pintamos com os nossos fios.»

Dois gansos
(To gæs)

Margrethe Agger encontra os seus temas na
Natureza. Desenha elementos como o céu, o mar,
animais, plantas e pedras, e depois transforma-os
em tapeçarias. As suas cores vivas referem-se ao
objeto concreto ou são utilizadas como idiomas
artísticos imaginativos. O México e muitos países
do Norte, incluindo a sua própria zona rural,
inspiraram a sua obra.

1983
Tapeçaria
87 x 68 cm
Dinamarca

GRAVURAS
Diferentes materiais e processos
podem ser utilizados na realização de
gravuras, como a gravura a água-forte,
a litografia, a xilogravura e a serigrafia.
A digitalização trouxe novos elementos.
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Péter SZARKA
(n.1964)
Companhia secreta
(Titkos társaság)
edição 2/3
2007
Gravura Durst Lambda
100 x 150 cm
Hungria

Inicialmente estudante de pintura e membro
do grupo artístico contemporâneo progressista
Újlak no panorama artístico pós-regime na
Hungria, Peter Szarka voltou-se para a imagem
digital. Utilizando software de desenho em 3D,
manipula, digitalmente, fotografias para criar
visões virtuais figurativas oníricas, mantendo,
ao mesmo tempo, uma perspetiva pictórica.
A tecnologia de impressão Durst Lambda cria
gravuras brilhantemente claras e pormenorizadas.
Ao seguir estas novas evoluções técnicas, as suas
obras questionam os avanços tecnológicos na nossa
cultura visual.
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Eeva-Liisa ISOMAA
(n.1953)

«Quero misturar as linhas do tempo, quebrar
a causalidade e criar um espaço imaginário.»

O nascimento do mundo
(Maailman synty)
edição 7/30

As paisagens têm sempre constituído a base das
suas obras, mas Isomaa ultrapassa a realidade
e tenta captar o estado de espírito interior nas
suas imagens. Cria um espaço imaginário com
uma qualidade nebulosa que o observador
pode interpretar como paz ou perigo. Gravando
com frequência em polímero, as suas obras são,
sobretudo, produzidas em papel de linho que ela
própria fabrica.

1998
Gravura em polímero
97 x 140 cm
Finlândia
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Dominique SOSOLIC
(n.1950)

«Uma pequena gravura pode levar-nos a uma
bela viagem.»

A memória do tempo passado
(La mémoire du temps)

Dominique Sosolic é um gravador apaixonado, que
utiliza principalmente cobre, o material utilizado
por artistas históricos como Dürer. Permite um
estilo delicado e preciso, centrado nos pequenos
pormenores com linhas finas. Além dos elementos
surrealistas e das ilustrações poéticas, a sua obra é
figurativa, frequentemente mística, abrandando no
tempo — o oposto da nossa sociedade atual.

1981
Gravura
70 x 60 cm
França

ESPAÇOS URBANOS
Os espaços criados pela Humanidade são
locais de coexistência animada. As obras de
arte podem oferecer diferentes instantâneos
da vida urbana.
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Vineta KAULAČA
(n.1971)
Memória visual
(Visual Memory)
2004
Óleo sobre tela
13 x 10,5 cm cada uma
(16 partes)
Letónia

«A minha intenção é explorar a questão da perceção,
[...] o meu trabalho é desenvolvido através de
uma análise cuidadosa de fontes fotográficas.
Cada fotografia contém informações sobre “aquilo
que existiu”».
A obra de Kaulača explora a consciência da
realidade em múltiplas pinturas semelhantes
a instantâneos fotográficos. São como memórias
de um espaço visto num determinado momento,
variando na distância e na perspetiva, e tentando
captar movimento em diferentes níveis. Reflete
a realidade nestas combinações visuais e
confronta-nos com a nossa perceção do fluxo
do tempo e do espaço.
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Jaan ELKEN
(n.1954)
Knock, knock knocking
on Heaven’s Door

2007
Acrílico sobre tela
160 x 200 cm
Estónia

«A pintura expandiu-se para um território muito
vasto e os seus limites estão a esbater-se com os
de outros meios de comunicação social.»
Jaan Elken intitula-se um «nómada estilístico».
Partindo do hiper-realismo, tornou-se um dos
artistas abstratos mais conhecidos na Estónia.
Arquiteto de formação, as suas obras retratam, com
frequência, temas urbanos, com uma qualidade
de textura criada por espessas camadas de tinta,
de tonalidade reduzida e muitas vezes com
elementos textuais. Esta obra faz parte de uma
série relacionada com experiências autobiográficas
de música pop. Tem o nome da canção e da banda
sonora de Bob Dylan para o filme Pat Garrett & Billy
the Kid (Duelo na Poeira), de 1973.
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Antoni CLAVÉ
(1913-2005)
Nova Iorque II
(New York II)
1989
Técnica mista
162 x 130 cm
Espanha
© Sabam Bélgica 2018

«Somos feitos do material dos sonhos.»
De um estilo barroco, ornamental, Antoni Clavé
evoluiu para uma estética minimalista e, por fim,
completamente abstrata. Trabalhou como pintor,
gravador, ilustrador de livros infantis, e tornou-se
conhecido como cenógrafo e figurinista. Inspirado
por artistas como Picasso, explorou o potencial da
colagem, experimentando uma série de materiais.
Nova Iorque II faz parte de uma série sobre a vida
urbana, inspirada pelas suas visitas à cidade
em 1972 e 1989.
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