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ARTE CONTEMPORÂNEA 
TROCADA POR MIÚDOS
       

Sala EStúdio  
E Café-ConCErto
12, 13, 14 E 21 oUt

CiClo dE 
ConfErênCiaS 
SobrE 
artES ViSUaiS



Arte contemporânea trocada por miúdos será o 
primeiro ciclo de conferências sobre arte realizadas 
em Águeda no Centro de Artes de Águeda. Como 
o próprio nome indica, através de um conjunto de 
conversas, tertúlias, filmes e performances procura 
debater de uma forma aberta e minuciosa o que  
é isto da arte contemporânea. 

Desmistificando a ideia elitista da arte, sem 
rodeios, dar a conhecer à população todo o mundo 
em torno da criação artística na sociedade atual – 
desde os  motivos e processos criativos dos artistas 
nos seus ateliers, até ao espaço das galerias e museus 
onde atingem a sua validação artística e comercial. 
Qual é o papel da arte na sociedade? Quem diz que 
é arte? Quem é o artista? Quais os circuitos e lobbies 
da arte? Quem coleciona, e porquê? Como funciona  
a economia e valorização da obra obra de arte?  
Como se relaciona a arte com o espaço público e  
o cidadão comum? Qual o lugar da arte numa era  
de reprodutibilidade tecnológica?

Estabelecendo um paralelismo com a exposição 
A Coleção (reloaded) patente no CAA até 31 de 
dezembro de 2017, curadoria de João Silvério 
sobre a coleção Norlinda e José Lima, teremos 
um painel diário de dois a três oradores que farão 
uma apresentação oral ou performativa (curador, 
colecionador, critico de arte ou artista/ performer) 
mediadas no fim com uma tertúlia aberta ao  
público presente.

QUi 12 oUt 

21h30, auditório
filME-doCUMEntário 
Paula Rego, HistóRias  
e segRedos
nick Willing (2017)
tertúlia no final do filme.

PRogRaMa



Cada vez mais se verifica uma preocupação estética 
com o meio urbano, seja através da recuperação 
urbanística, seja através de ideias novas que fazem 
do espaço um local de mediação artística, onde 
performances, esculturas, instalações, grafitis ou 
mesmo o vídeo mapping são instrumentos essenciais 
na propagação da obra de arte pela sociedade. 
Denota-se a evolução naquilo que é a perceção da 
obra de arte, mas também a evolução dos materiais, 
da forma de desenhar/construir e dos contextos de 
inserção, fomentando o debate e o entrosamento 
entre espectador e obra.  

A evolução tecnológica ao longo da História levou 
sempre a Arte de arrasto: do design à funcionalidade 
ambas enriqueceram com a proximidade da outra. 
A programação, a robótica e a internet das coisas 
permitiram a quebra de barreiras também no 
mundo da arte, dando um lado mais sensorial e ao 
mesmo tempo mais esotérico ao momento artístico.  
Um exemplo bastante indicativo desse “casamento” 
são as instalações artísticas de vídeo a partir dos 
quais os artistas começaram a utilizar a realidade de 
uma outra forma na produção das suas obras de arte. 
Um exemplo mais rebuscado que acaba por levar a 
arte para campos mais diversificados é o videojogo: 
através dessa forma de arte podemos desenvolver 
questões sociais e educacionais, mas também a 
questão do outro eu refletido num ambiente virtual, 
afastado da realidade onde surgiram as primeiras 
formas de arte. Através da robótica já conseguimos 
encontrar robôs pintores, que poderão elevar a 
questão à volta da legitimidade da obra de arte  
a outro nível no futuro. 

A arte mantém-se fiel ao seu contexto, 
combinando bem com os recursos de cada época, 
nesse sentido o século XXI não é exceção, e cada vez 
mais teremos contacto com as chamadas ciberartes, 
fruto de toda esta informatização da realidade. 

PRogRaMa SEx 13 oUt 

17h00, Sala Estúdio
inaUgUração da ExpoSição 
“Viagens na MinHa 
teRRa” 
CoM aprESEntação dE 
augusto brázio  
e nelson d’aires 

18h00, Café Concerto
ConfErênCia 
aRte, teCnologia  
e teRRitóRio
2h00
todos os públicos

painEl dE oradorES
antónio olaio
Pedro gadanho
João Martinho Moura
lara seixo Rodrigues



Sáb 14 oUt 

17h00, Café-Concerto   
e Café Concerto
ConfErênCia E 
pErforManCE
o ColeCionisMo
 1h30 min + 50 min 
todos os públicos

painEl dE oradorES
nuno Faria
antónio Cachola
João silvério 
José lima

18h30, Café-Concerto 
ConCErto/pErforManCE
antónio olaio  
e João taborda

o ColeCionisMo 
– a eConoMia e os lobbies da aRte
– a obRa de aRte e a sua Validação

Todas as coleções deixam à vista de forma 
indelével a personalidade do seu colecionador, e 
todo o processo de coleção cria uma conexão quase 
indissociável entre quem coleciona e quem cria, 
num caminho em direção a uma espécie de supra 
obra de arte a que chamamos coleção. 

Para além de refletir as idiossincrasias do 
colecionador, cada elemento da coleção acaba por 
servir como um filtro para a realidade, possibilitando 
a imersão do colecionador na obra e no contexto 
em que a adquiriu. Todo um universo pessoal, mas 
transmissível, ao longo da exposição, ao longo da 
interação com o espectador, com o ser de fora.

Aceitando o colecionismo, de forma líquida, 
como um processo de aquisição de bens materiais 
a troco quase sempre de dinheiro, remete-nos 
forçosamente para um tipo de mercado onde 
poderão ser incluídas as regras e os parâmetros dos 
vários fluxos mercantis da atualidade. A questão, 
paradoxal, diga-se, reside no estatuto de obra de arte 
e na conversão da mesma a valores monetários: será 
eticamente aceitável “derreter” os valores inteligíveis 
de uma obra de arte em cifrões do mundo moderno? 
E o estatuto de obra de arte? Como se atinge? 

No meio de toda a heterogeneidade que o mundo 
da arte nos permite, determinar a obra de arte  
torna-se um processo ambíguo: como medir o 
impacto social, como catalogar numa corrente 
artística, como mediar o diálogo com o espectador 
e até como determinar a competência do espaço 
de exposição são questões pertinentes a serem 
esclarecidas de forma a determinar a legitimidade 
artística de uma obra. 



Sáb 21 oUt 

17h00, Café Concerto
ConfErênCia
a CoMuniCação Pela aRte
2h00 
todos os públicos 

painEl dE oradorES
delfim sardo 
Carlos antunes
Miguel Ângelo Rocha
João onofre 

A obra de arte é um complexo processo de 
comunicação: é, em primeira instância, o 
desbloquear do artista perante ele próprio, tendo, 
através da obra, acesso a sectores contidos pelo 
mesmo e que ganham forma na área pictórica 
(ampliando a expressão e não a restringindo à 
pintura, área pictórica enquanto espaço onde a obra 
é projetada). Posta esta primeira instância, o papel 
do artista e da respetiva obra ganha uma dimensão 
social aquando do momento de alcance do público:  
a comunicação entre o artista, a obra e o outro,  
que num momento seguinte provocará a 
comunicação entre espectadores, entre públicos,  
o outro com o outro. 

É assim que todo o processo criativo ganha 
a dimensão social, e que a obra se “humaniza”. 
Portanto, e como já vimos ao longo da História,  
as obras de arte podem sempre lançar a discussão, 
o debate, abanar ideais e até serem bases de novos 
movimentos, novas correntes de pensamento,  
tudo na mediação das mesmas com a sociedade, 
chegando a atingir uma dimensão política. 

Encontrar na arte a possibilidade de 
comunicação e através da mesma identificar 
algumas ramificações que possibilitem a educação 
integrada é um objetivo do ser humano há longos 
anos: a aprendizagem, a debelação das limitações 
psico-motoras, o complemento sensorial e as 
terapias adjacentes são formas de extensão da  
arte que pretendem melhorar a qualidade de vida  
de quem a ela se entrega.





antónio CaCHola. ColeCionadoR 
a Coleção antónio Cachola começou a ser 
construída no início da década de 1990 e 
reflete os últimos 25 anos da criação artística 
visual realizada por artistas portugueses, que 
começaram a expor pública e regularmente a 
partir da década de 1980. a coleção propõe 
uma cartografia dinâmica do sistema da arte 
português e resulta de um movimento constante 
de aproximação do colecionador a artistas e 
instituições. desde o início que uma vontade 
pessoal de colecionar, foi acompanhada pela 
determinação em conferir uma dimensão 
pública à coleção e, assim, em 2007, nasce em 
Elvas, cidade património mundial da Unesco, o 
Museu de arte Contemporânea de Elvas (MaCE), 
instituição com tutela municipal que acolhe em 
depósito a Coleção antónio Cachola. a coleção 
foi desenvolvendo uma estratégia mista de 
aquisições, quer alargando o espetro de artistas 
que a integram, quer acompanhando o percurso 
de alguns artistas de forma intensiva, assumindo, 
assim, uma composição intergeracional e 
interdisciplinar. Sem limites técnicos ou 
temáticos, a Coleção antónio Cachola está em 
contínuo crescimento e é composta por mais de 
seiscentas e cinquenta obras de mais de uma 
centena de artistas.

a duPla antónio olaio e João taboRda 
é formada em 1994. Sendo o primeiro artista 
plástico e músico, e o segundo músico e 
investigador científico, o duo procura explorar 
as potencialidades do formato guitarra e voz, 
assumindo-se simplesmente como compositores 
de canções. partilhando a autoria dos temas, 
antónio olaio, na voz, e João taborda, na 
guitarra, criam universos virtuais, que parecem, 
ao mesmo tempo, surreais e familiares. após a 
edição do fantástico primeiro disco dos repórter 
Estrábico, antónio olaio, seu vocalista e mentor, 

estabeleceu-se em Coimbra e com o patrocínio 
da conimbricence lux records, juntou-se a João 
taborda com vista à criação do projeto “loud 
Cloud”. o grupo nasceu em outubro de 1994 
e pouco tempo depois já tinha disco editado. 
antes, o artista plástico lançara “post-nuclear 
Country”, um vídeo de canções que acompanhava 
a exposição homónima realizada na galeria 
Monumental. as letras e melodias deste trabalho 
foram construídas por olaio sobre fundos 
instrumentais de velhos discos sendo que os 
títulos das diversas faixas eram iguais aos dos 
quadros da mostra. João taborda, guitarrista e 
compositor numa vertente de criador de temas 
para viola com estrutura clássica, fôra um antigo 
elemento dos Ela e os Coisos, grupo cujo maior 
feito havia sido uma ida ao mítico rock rendez 
Vous e um terceiro lugar numa mostra de música 
moderna portuguesa realizada em Coimbra em 
1989. olaio nasceu em 1963, em Sá da bandeira, 
angola, e destaca-se como músico nos repórter 
Estrábico (de que foi vocalista entre 1987 e 
1991). Como artista plástico, apresentou-se 
em diversas exposições individuais e colectivas, 
dentro de portugal e no Estrangeiro, merecendo 
destaque a menção especial do júri do prémio 
acarte/Madalena de azeredo perdigão por um 
espectáculo de música/performance com João 
taborda, bem como o prémio repsol, com os 
arquitectos desirée pedro e Carlos antunes, 
pela peça escultórica criada para a estação de 
serviço de penafiel. Quanto a taborda, nasce em 
1970, e é licenciado em biologia e doutorado pela 
Universidade de Harvard em biologia Celular  
e Molecular.

antónio olaio, artista plástico, nascido 
em 1963, lubango, angola. Vive em Coimbra. 
professor no Curso de arquitetura e director do 
Colégio das artes da Universidade de Coimbra. 

as suas performances dos anos 80 levaram-
-no à música sendo um dos fundadores do grupo 
repórter Estrábico com o qual editou o álbum 
Uno dos. atualmente, com o músico João taborda 
(antónio olaio & João taborda) editou, pela lux 

  biografiaS  



records, o Cd loud Cloud, 1996, Sit on my soul 
(em co-edição com a norteSu), Março de 2000  
e blaupunkt blues, 2007, estando a preparar  
um novo cd com edição para breve.

Colecções onde está representado: banco 
português do atlântico, Secretaria de Estado 
da Cultura, Câmara Municipal de Coimbra, 
Universidade de Coimbra, Companhia portuguesa 
do Cobre, fundação de Serralves, Círculo de artes 
plásticas de Coimbra, Museu Extremeño ibero-
-americano de arte Contemporânea, badajoz, 
Espanha, arte Quinze Vinte e Um, fundación diego 
Santomé, fundação pMlJ, fundação ilídio pinho, 
fundação Edp, fundação Calouste gulbenkian, 
Museu do neo-realismno, Museu do Chiado.

augusto bRázio é fotógrafo de profissão, 
estudou na Escola Superior de belas artes de 
lisboa e trabalha regularmente com a imprensa, 
em publicações como “Egoísta”, “Máxima”, 
“Expressou, Visão, entre outras. faz parte do 
grupo Kameraphoto, composto por 12 fotógrafos 
incluindo nelson d’aires.

CaRlos antunes nasceu em Coimbra em 1969. 
Concluiu em 1995 a licenciatura em arquitetura 
pela faUp. Em 1996 funda o atelier do Corvo 
com a arquitecta désirée pedro. foi coordenador 
das exposições e assessor de imagem do teatro 
académico de gil Vicente de 2005 a 2008. 
desde 2008 é professor auxiliar convidado do 
departamento de arquitetura da faculdade de 
Ciências e tecnologia da Universidade de Coimbra. 
é sócio do Circulo de artes plásticas de Coimbra 
(CapC) desde 1987 e presidente da direção desde 
2010. doutorando em arte Contemporânea no 
Colégio das artes da Universidade de Coimbra. 
destacam-se os seguintes projetos, prémios 
e exposições: Centro de arte Contemporânea, 
CapC - Casa Municipal da Cultura, Coimbra, 
1994;projeto expositivo do Museu da pedra 
de Cantanhede, 2000 - Menção honrosa apoM 
2001;remodelação do laboratório Chimico da 
Universidade de Coimbra, c/ João Mendes ribeiro, 
2001 - prémio diogo de Castilho, 2007,  

Menção honrosa apoM 2007, “Vazios Urbanos”, 
trienal de lisboa 2007, prémio Michelleti, 
2008, iV prémio de arquitetura Enor portugal, 
2009;Concurso “the grand Egyptian Museum “, 
Cairo, Egipto, c/nuno Monteiro e Joana ribeiro. 
projeto selecionado para a 2ª fase entre  
20 finalistas. 2002;“do Habitar”, ESad e  
Câmara Municipal de Matosinhos, 2005; 
“a Casa portuguesa”, Experimenta design 
2005;aparthotel em luanda, angola, 2007 – 
“arquitetura: portugal fora de portugal” –  
berlim, praga, lisboa, 2009; remodelação  
e ampliação da Escola Secundária de pombal, 
2008;“Habitar portugal 2006/2008” – MapEi/
oa, Cascais, 2009;Exposição da representação 
portuguesa 12.ª bienal da arquitetura de  
Veneza, 2010;remodelação de Mercado de 
Miranda do Corvo, 2011.

delFiM saRdo nasceu em aveiro em 1962. 
desde 1990 que se dedica à curadoria de arte 
contemporânea, bem como à ensaística sobre 
arte. é professor Convidado do Colégio das artes 
e da faculdade de letras da Universidade de 
Coimbra. foi o Comissário geral da trienal de 
arquitetura de lisboa 2010. Entre 2003 e 2006 
foi director do Centro de Exposições do Centro 
Cultural de belém, em lisboa. foi fundador e 
director da revista pangloss. Entre 1997 e 2003 
foi consultor da fundação Calouste gulbenkian. 
Em 1999 foi o Comissário da representação 
portuguesa à 48ª bienal de Veneza. Em 2010  
foi co-Comissário da representação portuguesa 
à bienal de Veneza de arquitetura. no campo 
das publicações destacam-se os volumes 
Julião Sarmento, Catalogue raisonée, Edições 
numeradas, Vol.i (MEiaC, 2007), luxury bound 
(Electa, Milão, 1999), Jorge Molder (Caminho, 
lisboa, 2005), Helena almeida, pés no Chão, 
Cabeça no Céu(bial, 2004), pintura redux 
(fundação de Serralves/público, 2006), abrir  
a Caixa (Caixa geral de depósitos, 2009) e  
a Visão em apneia (babel, 2011). Colabora 
regularmente como ensaísta para publicações 
sobre arte e arquitetura.



João MaRtinHo MouRa é investigador e 
media artist. trabalha na arte digital, interfaces 
inteligentes, música digital e estética 
computacional. interessa-se pela visualização 
em tempo real e dispositivos interativos digitais 
impulsionados pelo corpo. na última década tem 
adotado novas maneiras de representar o corpo 
em digital media, criando dispositivos interativos, 
representados por abstrações monocromáticos  
e minimalistas.

João onoFRe nasceu em lisboa, em 1976.  
Vive e trabalha em lisboa. é formado pela 
faculdade de belas artes de lisboa e pelo 
goldsmiths College, em londres. Começou a 
expôr no final da década de 1990. participou na 
49a bienal de Veneza de artes Visiais e na 12a 
bienal de Veneza de arquitetura (representação 
portuguesa). realizou várias exposições 
individuais, em portugal e no estrangeiro: no 
palais de tokyo, em paris; na galeria toni tàpies, 
em barcelona; na galeria franco noero, em 
turim; na fundacio Juan Miró, em barcelona; no 
Centro de artes Visuais, em Coimbra; na Cristina 
guerra Contemporary art, em lisboa; na 1-20 
gallery, em nova iorque; no Centro galego arte 
Contemporanea, em Santiago de Compostela; 
no Museu do Chiado, em lisboa; no Kunsthalle 
Wien, praject Space Karlsplatz, em Viena; no 
p.S. i – MoMa Contemporary art Center, em 
nova iorque; entre outras. particiou, ainda, em 
várias exposições colectivas em instituições e 
galerias de grande reconhecimento internacional, 
nomeadamente, no MaCro, em roma; na Spruth 
Magers gallery, em Colónia; na fundación la 
Caixa, em barcelona; no MUSaC, em léon; no 
Schirn Kunsthalle, em frankfurt; na Haunch 
of Venison gallery, em londres; no Museum of 
Contemporary art, em Chicago; entre outras. as 
suas obras estão representadas nas colecções 
Museum of Contemporary art, em Chicago, Centre 
georges pompidou-MnaM/ CCi, paris, Centro de 
arte Moderna da fundação Ca-louste gulbenkian, 
Museu do Chiado, fundación/Colección Jumex, 
fondazione Sandretto rebaudengo, entre outras.

João Paulo FeliCiano nasceu em Caldas  
da rainha em 1963. artista visual e músico,  
é licenciado em línguas e literaturas Modernas 
pela Universidade de lisboa.

é a partir do seu trabalho como artista 
plástico que feliciano tem afirmado o essencial 
da sua linguagem. Expõe regularmente desde 
1984. de entre as numerosas exposições, 
individuais e colectivas, destacam-se as 
individuais “the blues Quartet” no Contemporary 
arts Center, Cincinnati, EUa (2007), “the 
possibility of Everything: João paulo feliciano, 
Selected Works 1989-1994_ na Culturgest 
(2006) e individual no Museu de arte 
Contemporânea de Serralves, porto (2004). 
destaque ainda para a sua participação na  
xxVi bienal de São paulo, brasil (2004), ou  
na exposição “Sonic boom – the art of Sound”, 
Hayward galllery, londres (2002).

Entre 2000 e 2007 integrou a direcção da 
associação Experimenta e da bienal Experimenta 
design. foi responsável pela direcção artística  
do espectáculo acqua Matrix (Expo’98, lisboa). 
de 1989 a 1998, integrou a banda “tina and  
the top ten”. 

Em 2009, em conjunto com o seu irmão 
Mário feliciano, criou o real Combo lisbonense. 
nessa altura criou também a sua própria editora 
discográfica e produtora musical: a pataca 
discos. através da pataca discos editou o álbum 
de estreia da cantora-compositora Márcia (do 
qual foi co-produtor) bem como o disco de estreia 
da banda You Can’t win, Charlie brown.

João silVéRio
nasce em 1962. Mestre em Estudos Curatoriais 
pela faculdade belas-artes da Universidade 
de lisboa. é curador da coleção de arte 
contemporânea da fundação luso-americana 
para o desenvolvimento. (www.flad.pt)

inicia a sua actividade como curador 
independente em 2003.  foi presidente da 
Secção portugesa da aiCa – associação 
internacional de Críticos de arte,  desde Março 
de 2013 até dezembro de 2015. Cria o projeto 



independente EMptY CUbE em outubro de 2007 
que tem apresentado projetos de artistas, 
designers e arquitectos. (www.emptycube.org). 
Encontra-se a elaborar a dissertação da sua tese 
de doutoramento em arte Contemporânea no 
Colégio das artes da Universidade de Coimbra. 
Escreve regularmente sobre projetos artísticos 
em catálogos, publicações e websites entre os 
quais no www.emptycube.org. 

José liMa. ColeCionadoR empresário de 
sucesso da indústria do calçado de S. João da 
Madeira, colocou no ato de colecionar a mesma 
atitude que adotou no mundo empresarial.  
José lima soube ir mais além, soube ver para 
além do óbvio e, acima de tudo, quis ir mais  
longe. fruto das várias viagens que realizou a 
trabalho, José lima teve oportunidade de ver  
de perto a arte pela qual se viria a apaixonar –  
a arte contemporânea. Sendo esta a alavanca 
que o fez começar a colecionar na década de 
80. Começou a fazê-lo por instinto e , claro, por 
paixão. Juntamente com norlinda lima reuniu 
um acervo, agora em depósito no Município de 
S. João  da Madeira, que faz da Coleção norlinda 
e José lima uma referência no panorama do 
colecionismo privado português. Constituída por 
cerca de 1000 obras, são várias as razões que 
tornam esta coleção uma referência e um caso 
quase singular no contexto português: o facto  
de ter um arco temporal bastante alargado – 
desde o pós ii guerra Mundial até à atualidade;  
o facto de integrar tanto artistas nacionais  
como internacionais e ainda o facto de 
integrar artistas oriundos de países com pouca 
representação nas coleções nacionais – países  
da américa latina, áfrica e ásia. 

laRa seixo RodRigues
nasceu na Covilhã em 1979. licenciada em 
arquitetura pela Universidade técnica de lisboa 
(2004) e pós-graduação em desenvolvimento 
imobiliário (fa-Utl, 2006). o interesse por 
inúmeras áreas artísticas, entre as quais o 
graffiti e a arte Urbana fez surgir o Wool – 

festival de arte Urbana da Covilhã (2011) e desde 
então toda uma sucessão de outros formatos e 
geografias, entre as quais se destacam: lisboa 
(lxfactory, 2011 - 2016), figueira da foz (fusing 
Culture Experience, 2013+2014), Cascais 
(MUraliZa, 2014-2017), águeda (agitágueda, 
2014-2017), Coimbra (Convento São francisco, 
2016), Vila nova de gaia (gtM – gaia todo um 
Mundo, 2017) Estarreja (EStaU – Estarreja 
arte Urbana, 2016-2017). do trabalho destes 
formatos e observação constante do interesse 
do(s) público(s) sobre os mesmos, surgiu em 
2012 o lata 65 – Workshop de arte Urbana para 
idosos, que se tem destacado mundialmente  
pela sua singularidade e inovação na temática  
do ‘envelhecimento activo’.

Em 2013 e 2014 foi convidada a organizar as 
comitivas de artistas portugueses para integrar 
projetos no estrangeiro, toUr pariS 13 (frança)  
e dJErbaHood (tunísia). 

Em 2014, constitui a MiStaKEr MaKEr, uma 
plataforma de intervenção artística, que tem  
por missão fomentar criativamente a produção  
e promoção de exercícios de arte Contemporânea, 
em todas as suas formas de expressão.

Miguel Ângelo RoCHa
nasceu em lisboa (1964). licenciado em  
pintura (1992) pela faculdade de belas-artes  
da Universidade de lisboa. 1994/96 Mestrado em 
fine arts, na School of Visual arts, nova iorque; 
2014 doutoramento na faculdade de belas- 
-artes da Universidade de lisboa. desde 2002  
é professor na faculdade de belas-artes. Vive  
e trabalha em lisboa / lisbon e nova iorque.

nelson d’aiRes dedica-se à fotografia 
documental, cumprindo o desejo de se dedicar  
a tempo inteiro à pesquisa e ao desenvolvimento 
da fotografia que começou a aprender em 2002 
como autodidata. Venceu o prémio novo talento 
fotografia fnaC em 2005 e em 2011 o  
prémio internacional fotojornalismo Estação 
imagem/Mora.



nuno FaRia nasceu em 1971 em lisboa.  
Curador. director artístico do Centro internacional 
das artes José de guimarães, em guimarães. 
Entre 1997-2003 e 2003-2009 trabalhou no 
instituto de arte Contemporânea e na fundação 
Calouste gulbenkian, respectivamente. Viveu  
e trabalhou no algarve entre 2007 e 2012 onde, 
entre outros projetos, fundou (em loulé, 2009) 
o projeto Mobilehome - Escola de arte nómada, 
Experimental e independente. é professor  
da ESad - Escola de artes e design, Caldas  
da rainha.

PedRo gadanHo é curador, autor e arquiteto.  
é o director do Maat, Museu de arte, arquitetura  
e tecnologia, em lisboa. foi curador de 
arquitetura contemporânea no Museu de arte 
Moderna, em nova iorque, onde coordenou o 
Young architects program e organizou exposições 
como 9+1 Ways of being political, Uneven growth, 
Endless House e a Japanese Constellation. desde 
2000, foi co- director da Experimentadesign, 
comissariou Metaflux, representação portuguesa 
na bienal de Veneza de arquitetura, e foi 
curador de mostras como Space invaders, post.
rotterdam, e pancho guedes, Um Modernista 
alternativo. foi o editor do bookazine beyond, 
Short- Stories on the post-Contemporary, do blog 
Shrapnel Contemporary, e contribui regularmente 
para publicações a nível internacional. Mestre em 
arte e arquitetura e doutorado em arquitetura e 
mass-media, é o autor de arquitetura em público, 
prémio fad de pensamento e Crítica em 2012.
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