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Para Manuel Caeiro (Évora, Portugal, 1975), a representação do 
espaço efectua-se a partir de formas que desdobram ritmos e 
modulações espaciais e pelo entendimento do desenho enquanto 
veículo de experiência, acção e conceptualização. O efeito de 
repetição e sobreposição de camadas incorpora um carácter 
escultórico pela representação do desgaste da superfície. Nesta nova 
série de trabalhos, o artista explora os efeitos da fotografia saturando 
e esgotando a cor aproximando-se de uma abordagem mais abstrata. 
Das suas exposições individuais destacam-se as realizadas no 
Palácio Vila Flor, Guimarães e na galeria Carlos Carvalho (Backstage 
of Light, 2013; Welcome to my Loft, 2007). Em relação às suas 
exposições colectivas poderemos referir A Casa Ocupada (Casa da 
Cerca, 2014), La Colección (Fundación Barrié, A Coruña, 2010; 2011), 
Terceira Metade com curadoria de Marta Mestre e Luiz Camillo 
Osório (MAM, Rio de Janeiro, 2011), Fiat Lux – Iluminación y Creación 
com curadoria de Paulo Reis (MACUF, Coruña, 2010), Parangolé: 
Frag. desde los 90 en Brasil, Portugal y España (Patio Herreriano, 
Valladolid, 2008) e Surrounding Matta-Clark, 2006; Building Rooms 
(Carlos Carvalho, 2008). Está representado nas colecções da 
Culturgest, Fundação PLMJ, colecção Manuel de Brito, entre outras.  
To Manuel Caeiro the representation of space is made through forms 
that unfold spacial rhythms and modulations and on the 
understanding of drawing as a vehicle of experience, action and 
conceptualization.  The effect of layer repetition and overlap 
incorporates a sculptural character through the representation of the 
surface. In this new series of works the artist explores the 
photography effect saturating and depleting color making it closer to 
a more abstract approach. 
From his solo exhibitions  we can distinguished the ones that took 
place at the Palácio Vila Flor, Guimarães and Carlos Carvalho Gallery 
(Backstage of Light, 2013; Welcome to my Loft, 2007). His most 
prominent group shows include: A Casa Ocupada (Casa da Cerca, 
2014); La Colección (Fundación Barrié, A Coruña, 2010; 2011); 
Terceira Metade curated by Marta Mestre and Luiz Camillo Osório 
(MAM, Rio de Janeiro, 2011); Fiat Lux – Iluminación y Creación 
curated by Paulo Reis (MACUF, Coruña, 2010); Parangolé: Frag. 
desde los 90 en Brasil, Portugal y España (Patio Herreriano, 
Valladolid, 2008); Surrounding Matta-Clark, 2006; and Building 
Rooms (Carlos Carvalho, 2008). His works are included in many public 
collections such as Culturgest Collection, PLMJ Foundation 
Collection, and Manuel de Brito Collection.
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Ensaio para um volume plano #2, 2019 
Acrílico e carvão s/ C-Print Acrylic and charcoal on C-print 
149 x 112 cm



Ensaio para um volume plano #1, 2019 
Acrílico e carvão s/ C-Print Acrylic and charcoal on C-print 
149 x 112 cm



Ensaio para um volume plano #3, 2019 
Acrílico e carvão s/ C-Print Acrylic and charcoal on C-print 
149 x 112 cm



O trabalho de Carla Cabanas é permeado por indagações sobre o 
modo como construímos a nossa própria identidade; como é que as 
experiências, mesmo as mais prosaicas, se inscrevem na trama da 
nossa existência ou como é que a memória consolida as nossas 
narrativas pessoais. 
A série de trabalhos apresentada na Drawing Room Lisboa segue um 
esforço de dar visibilidade à memória privada que é afastada de uma 
visão institucionalizada da história. Desenvolve ainda algumas  linhas 
de trabalho fundamentais para a artista: a exploração os limites do 
visível e a instabilidade da percepção e a imprecisão da memória que 
a artista exemplifica ao camuflar a imagem, criando uma nova, 
alterando ou apagando o conteúdo utilizando técnicas de raspagem, 
corte ou escavação da superfície da fotografia. A artista têm 
apresentado amplamente o seu trabalho no contexto nacional e 
também internacional em Espanha, Brasil, Argentina, São Tomé e 
Príncipe e China. O seu trabalho está presente em diversas coleções 
públicas e privadas incluindo a da PS Collection (Stanislas y Leticia 
Poniatowski), Novo Banco Photo, Lisboa, Coleção P.L.M.J.Lisbon, 
Coleção Fernando Ribeiro, Abrantes, Coleção Banque Privée 
Edmond de Rothschild Europe, Lisboa e Coleção Marín Gaspar, 
Alvito.  
Carla Cabanas’ artistic work is permeated by her wonderings about 
how we come to build our own identity; how experiences, even the 
more prosaic ones, are inscribed in the fabric of our existence and 
how memory consolidates our personal narratives. This series of work 
presented in Drawing Room intends to give visibility to private 
memories that are kept apart from an institutionalized view of history 
and follows some of the artist’s main key concerns: the instability of 
perception and the imprecision of memory that she conveys by 
juxtaposing images of different times, altering or erasing the content 
using techniques of scratching in her works. The artist has exhibited 
widely in group and solo exhibitions throughout Portugal and 
internationally in Spain, Brazil, Argentina, SãoTomé e Príncipe and 
China. Her works are held in numerous public and private 
collections including those of the PS Collection (Stanislas y Leticia 
Poniatowski), Novo Banco Photo, Lisbon, P.L.M.J. Collection, Lisbon, 
Fernando Ribeiro Collection, Abrantes, Banque Privée Edmond de 
Rothschild Europe Collection, Lisbon and Marín Gaspar Collection, 
Alvito.
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O que ficou do que foi - O Album Desconhecido 2019 
Intervenção sobre impressão a jacto de tinta Intervention on inkjet print 
110 x 110 cm



O que ficou do que foi - O Album Desconhecido 2019 
Intervenção sobre impressão a jacto de tinta Intervention on inkjet print 
110 x 110 cm



Rua Joly Braga Santos, Lote F R/C | 1600 – 123 Lisboa Portugal
Tel.+(351) 217 261 831
 
carloscarvalho-ac@carloscarvalho-ac.com
www.carloscarvalho-ac.com
 
Artistas Artists Ricardo Angélico | Jessica Backhaus | José Bechara | Isidro Blasco |
 Daniel Blaufuks | Isabel Brison | Carla Cabanas | Manuel Caeiro | Mónica Capucho | 
Tiago Casanova |  Roland Fischer |  Susana Gaudêncio | Anthony Goicolea |
 Catarina Leitão | Tatiana Macedo | José Batista Marques | José Maçãs de Carvalho |
 Mónica de Miranda | Luís Nobre | André Príncipe | Noé Sendas | Manuel Vilariño   
Horário Seg-Sex 10h00-19h30 Sáb 12h00- 19h30
Open Mon- Fri 10am-7:30pm Sat 12am-7:30pm 
Google Map 
A galeria no / Follow us on
Facebook | Flickr | Issuu

mailto:carloscarvalho-ac@carloscarvalho-ac.com
http://www.carloscarvalho-ac.com/
https://www.google.pt/maps/place/CARLOS+CARVALHO+ARTE+CONTEMPOR%C3%82NEA/@38.748207,-9.16912,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd193321ecc41675:0xd68f5b10c168f59
https://www.facebook.com/carlos.carvalho.1671
https://www.flickr.com/photos/carloscarvalho-ac/
http://issuu.com/carloscarvalhoac
mailto:carloscarvalho-ac@carloscarvalho-ac.com
http://www.carloscarvalho-ac.com/
https://www.google.pt/maps/place/CARLOS+CARVALHO+ARTE+CONTEMPOR%C3%82NEA/@38.748207,-9.16912,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd193321ecc41675:0xd68f5b10c168f59
https://www.facebook.com/carlos.carvalho.1671
https://www.flickr.com/photos/carloscarvalho-ac/
http://issuu.com/carloscarvalhoac

