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Lights on backstage 

 

Motivos não faltam mas vamos às razões. 

Artistas e suas obras. Obras que dormitam há alguns anos na escuridão de um armazém 
ou de uma gaveta. Por vezes o portão ou gaveta abrem-se e lá sai uma, para a clara luz 
do dia debaixo do braço ou aos ombros de alguém.. para uma exposição dentro ou fora 
ou algum destino firmemente declarado. 

Como tudo na vida, pode chegar um momento em que depois da hibernação surge o 
clarão. Nesse clarão de estrelas cintilantes ou céu azul, saem por ora algumas que “me 
despertaram”.  
Então vamos a isso! 

Que motivos (e agora vêm os motivos) se aliam às razões das obras? 

Porque é Natal, porque o dito armazém vai mudar de paragens, porque sim… 

Convido-vos a todos a visitarem o espaço bem iluminado da galeria (dispensam-se as 
árvores de Natal) onde poderão seguir este fugidio caminho da escuridão às estrelas, até 
ao sol colado às janelas ou até à luz elétrica. 

Tratando-se de obras da coleção da galeria e de alguns artistas há muito não mostradas, 
nos mais variados suportes como pintura, desenho, fotografia, escultura, cerâmica e 
gravura, é bem capaz de ter algum interesse. 

Apareçam! 

 

 
 

 
Lights on backstage: André Masson, Ângelo de Sousa, Eduardo Batarda, Fernando Calhau, 
Fernando Marques de Oliveira, Georges Jouve, Jorge Molder, José de Guimarães, Júlia Ventura, 
Julião Sarmento, Manuel Rosa, Michael Biberstein, Nikias Skapinakis, Pedro Cabrita Reis, Rita 
Magalhães, Roberto Matta, Stephan Reusse, Tony Tasset, Vitor Pomar. 

 
Abertura: Sábado, 15 Dezembro 16h 
Patente: 18 Dezembro 2018 > 26 Janeiro 2019 
Terça a Sábado das 15h às 20h  
 

Como habitualmente em fim de ano, a última sala da galeria estará destinada a reservas escolhidas 
e livros de arte com preços justos. 
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