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O Espaço MIRA inaugura no próximo dia 15 de Fevereiro, pelas 16 horas, o quarto 
momento do projeto artístico que propõe pensar a fotografia nas suas múltiplas vertentes. Este 
momento, intitulado Tudo é outra coisa, pretende explorar a relação entre a fotografia e a 
pintura, e apresenta obras de Arlindo Silva, Luís Fortunato Lima, Cecília Albuquerque, 
José Almeida Pereira, Filipe Cortez e Francisco Babo.

As imagens apresentadas na exposição “Tudo é outra coisa” são imagens de imagens, que 
pretendem pensar a influência da fotografia na pintura, a referência na pintura à fotografia, a 
citação, a apropriação, a duplicação da imagem e a produção de uma imagem pintada a partir 
da imagem já existente num outro medium - a fotografia. A necessidade de remeter para 
imagens preexistentes, para imagens que já foram publicadas, que já foram criadas por outros, 
revela uma determinada atitude em relação à produção de arte enquanto acto tanto de 
selecção como de invenção.

As obras patentes propõem uma reflexão sobre o que é ver e fazer imagens. Qual é o significado 
da fotografia para a pintura, e o que faz a pintura com ou a partir da fotografia? Ao ser 
traduzida para a pintura, a condição fotográfica fica sublinhada - os cortes, os pontos de vista 
distorcidos, tudo o que surge incompleto devido às suas circunstâncias técnicas - num outro 
suporte que tem a capacidade de superar a contingência pela criação de outro contexto. 

A duplicação da imagem fotográfica por uma imagem pictórica traduz um medium constituído 
de modo indicial, que assenta sobre uma relação mais ou menos linear de causalidade entre a 
imagem e o seu detonador, para um medium de carácter icónico que outorga ao artista toda a 
liberdade para instituir semelhança ou dissemelhança entre a imagem e o seu objecto. Perante 
uma lógica predefinida pela imagem fotográfica, que de certa maneira já estava composta, a 
pintura ganha a liberdade de decisão.

Arlindo Silva parte da fotografia para dar conta da condição existencial. Pela saturação 
de informação na imagem – possibilitada pelos múltiplos focos – estamos perante uma 
híper visão que presentifica, para além da performance da personagem, os elementos que 
constituem a imagem. Luís Fortunato Lima utiliza a pintura como forma de síntese da 
imagem fotografada. Fotografias – essencialmente do Vale de Campanhã – são tratadas 
digitalmente e impressas com qualidades variáveis para ganharem outros valores cromáticos. 
Trabalhando estas imagens na pintura, dá-nos o anoitecer com o negro que toma conta da 
paisagem a partir do lugar do observador, o que adiciona passado à imagem. José Almeida 
Pereira convoca para a pintura questões de óptica, geometria descritiva, câmara clara e 
câmara escura ao dar-nos a distorção nas imagens pela sobreposição e diferenciação 
de pontos de vista fotográficos. Cecília Albuquerque irá utilizar técnicas de pintura para 
interferir em todo o tipo de imagens das quais se apropria, desde reproduções fotográficas 
de pinturas, aos postais, folhetos, imagens de jornais, de divulgação e publicidade. Por 
meio desta intervenção a artista questiona a linguagem destas imagens e o papel delas 
na sociedade. Filipe Cortez cria, partir da representação fotográfica de fungos, uma obra 
site-specific que reflete o tempo, a precariedade e o orgânico que habita os espaços, num 
estreito diálogo com a arquitetura. Francisco Babo cria uma instalação site-specific com 
elementos pictóricos, fotográficos e escultóricos, refletindo o espaço e as paredes que 
tendem para o neutro.

A fotografia proporciona imagens carregadas de significado. Confirmar esse significado na 
pintura permite apreendê-lo de uma outra forma. Através da acção do pincel o acesso ao 
mundo proporcionado pela fotografia é reconfigurado ou desfigurado. Por meio de elementos 
técnicos e particularidades da fotografia e da pintura, pretende-se, neste quarto 
momento do projeto, trazer novamente ao Espaço MIRA obras de artistas de diferentes 
gerações, que reafirmam a cidade do Porto e a região de Campanhã.

Tudo é outra coisaciclo de cinema

Mãe e Filho de Alexander Sokurov 
22 Fevereiro de 2014 às 17h

Ciclo de conferÊncias

Cinema de Alexander Sokurov por Jorge Leandro Rosa. 
22 Fevereiro de 2014 às 16h

A relação entre pintura, desenho e fotografia por Arlindo Silva, José Almeida Pereira e 
Luís Fortunato Lima
08 Março de 2014 às 16h

Ciclo de conversas

Amanheceu enquanto conversávamos 
Conversas entre os artistas, os curadores e o público. 
08 Março de 2014 às 17h30

percurso pedestre

Pichagens políticas em Campanhã pelo artista José Oliveira.
15 Março de 2014 às 15h



Arlindo Silva
Auto-retrato para Sónia, 2001
Óleo sobre tela 
45x75cm

Cecília Albuquerque
Sem Título, 2004 - 2014
Óleo sobre tela
Várias dimensões

2'
Sem título, 2000-2013
Série de  8 desenhos
Técnicas diversas
Várias dimensões

José Almeida Pereira
Os Arnolfini, 2014
Grafite sobre papel
75 x 80cm

Sono (segundo Gustave 
Courbet), 2014
Óleo sobre tela
40x62 cm

Autorretrato (segundo 
Aurélia de Souza), 2013
Óleo sobre tela
48x27cm

Luís Fortunato Lima
Monte, 2003 
Óleo sobre tela 
70 x 50 cm 
(colecção do autor)

Buraco, 2003 
Óleo sobre tela 
70 x 50 cm 
(colecção privada)

Primeira erva, 2003
Óleo sobre tela
12 x 15 cm 
(colecção do autor)

Rodapé, 2006 
Óleo sobre tela
25,5 x 16,5 cm 
(colecção privada)

Da sombra, 2007 
Óleo sobre tela
60 x 89,5 cm 
(colecção privada)

Viaduto (VCI), 2006 
Óleo sobre tela
55 x 73cm 
(colecção privada)

Paisagem em construção 
(Centro Comercial Dolce 
Vita - Porto), 2004 
Óleo sobre tela
126 x 146 cm 
(colecção privada)

Devoluto, 2006
Óleo sobre tela
45 x 55 cm 
(colecção do autor)

Limite, 2004 
Óleo sobre tela
40 x 73 cm
(colecção do autor)

4'
Recolha fotográfica 
executada no vale 
Campanha
Seleção de imagens do 
processo de trabalho do 
artista 
2000-2012

Filipe Cortez
Contágio #2, 2014.
Intervenção Site-specific
Dimensões variáveis

Francisco Babo
Atenuante, a eletricidade e 
os soviets, 2014
Instalação Site-specific com 
fotografia, pintura e objectos
Dimensões variáveis
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Arlindo Silva

arlindo-silva.blogspot.pt

Nasceu na Figueira da Foz, em 1974. Vive e trabalha no Porto. 
Licenciou-se em Artes Plásticas na FBAUP em 2001. No mesmo ano foi bolseiro do programa 

Erasmus realizado na Academia de Belas Artes de Riga. Docente na Escola das Artes da 
Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto.

O trabalho de Arlindo Silva tem sido baseado na captação de instantes da vida quotidiana, 
através de um processo muito particular: cada momento é registado em fotografia, a qual é 
depois convertida numa imagem cuidadosamente pintada. É neste processo de transferência 
da fotografia para a pintura que o artista vem acrescentar outras dimensões à noção de 
instantâneo. Os temas das obras do artista, que trabalha também com o desenho, são concentrados 
em situações vividas na vida pessoal do artista, quer com a família, quer com os amigos. Para 
além da dimensão afectiva inerente ao resgate destes momentos do esquecimento, a pintura 
apresenta uma experiência da realidade e um modo individual de ver o mundo. 

Entre as exposições mais recentes, destacam-se as individuais: “Coração e Cinzas”,Palácio 
Vila Flor, Guimarães (2014); “Arlindo Silva no Coerência”, Uma Certa Falta de Coerência, 
Porto (2010); “Mãe”, Galeria MCO Arte Contemporânea, Porto (2009); “A espuma dos dias”, 
Galeria MCO Arte Contemporânea, Porto (2008); e as colectivas: “Apesar de tudo, ainda se 
fodia”, Projecto "Expedição", curadoria de Miguel von Hafe Pérez, Maus Hábitos, Porto; “Formas 
e forças”, Curadoria de Óscar Faria, Galeria Quadrado Azul, Porto (2012); “knell dobre glas”, 
Galeria Quadrado Azul, Lisboa/ Porto (2012); “Cinco Séculos de Desenho na Coleção da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto”, Museu Nacional Soares dos Reis, Porto 
(2012); “Collecting Collections and Concepts”, Fábrica ASA, Guimarães (2012).

Cecília Albuquerque

Vive e trabalha no Porto. Licenciada em Escultura na FBAUP. 
Pós graduada em Práticas e Teorias do Desenho e Mestre em Práticas Artísticas 

Contemporâneas pela mesma faculdade. Expõe regularmente desde 2000. 
Entre as exposições mais recentes, destacam-se as coletivas: “Uma questão de género”, 

Exposição 1ª Avenida – edifício AXA, Porto (2013); “Um encontro inesperado com o diverso”, 
Espaço MIRA, Porto (2012); “Está a morrer e não quer ver”, Espaço Campanhã, Porto (2009); 
”Straat”, Espaço Atelier, Porto (2008); ”Pack”, Reitoria da Universidade do Porto, Porto (2007); “So 
where were the spiders?”  Projeto Apêndice, Porto (2006); “Supermercado” - Seilduken Gallery, 
Oslo,  Noruega (2005); “Quartel – Arte Revolução e Trabalho” – cibercafe Rua Passos Manuel, 
Porto (2004); Happning, “carro cor de rosa”, Rua Miguel Bombarda, Porto (2004); Passa Porte - 
Galeria do Palácio, Porto (2002); ”flash contacto”, Espaço Artemosferas, Porto (2002); “Pontos 
de Contacto”, Ateliers Livres, Porto (2001); “Artes/ Plásticas/ Galerias Municipais”, Sintra (2001); 
”Desenhos da FBAUP”, Fundação Curpetino de Miranda, Vila Nova de Famalicão (2000).

Filipe Cortez

Nasceu no Porto, em 1986, cidade onde vive e trabalha atualmente. 
Licenciou-se em Artes Plásticas - Pintura, na FBAUP, em 2008. Torna-se Mestre em Pintura 

em 2012, na mesma instituição, recebendo o Certificado de Mérito pela FBAUP, como o melhor 
classificado a finalizar o Mestrado de Pintura nesse ano.

Expõe com regularidade desde 2007, com participações em várias exposições e concursos 
nacionais (destaque para o 9º Prémio Amadeo de Souza-Cardoso). Contando, já, com várias 
colaborações entre elas: a VIARCO, e os comissários Paulo Cunha e Silva, Domingos Loureiro, 
José Maia, e Cláudia Melo. Em 2011 foi-lhe atribuida a 1ª Bolsa de Pintura pelo Rotary Club 
Portugal, no Concurso da II Bienal Internacional de Pintura. E em 2012, participa no seminário 
“Pensar a Pintura”, organizado pela I2ADS, coordenado pelo Prof. António Quadros Ferreira e o 
Prof. Domingos Loureiro, na FBAUP. 

É um dos primeiros artistas residentes no 1ª Avenida (2013), projeto da Porto Lazer, 
comissariado por Cláudia Melo, Mirró Pereira e primeiramente José Maia.

Para 2014 está já a preparar uma série de exposições entre elas: Teoria da Pintura, no espaço 
AISCA, Viana do Castelo (janeiro); Arte e Negócios, na Porto Business School, organizada pela 
WeArt (fevereiro); e a presente no espaço MIRA. 

O ano de 2015 tem já alguns planos, no qual se destaca uma residência artística de 6 meses 
na New York Arts Residency & Studios Foundation, em Nova Iorque, EUA.

O seu trabalho explora vários meios artísticos (desenho, pintura, escultura, instalação, 
performance e site specific) consoante os diferentes projetos que se propõe a apresentar, e 
a multidisciplinariedade de técnicas e temas têm sido cada vez mais frequente no trabalho de 
artista, sendo um trabalho marcado pelos temas da degradação e decomposição de um espaço 
ou corpo.

Francisco Babo

franciscobabosilva.wordpress.com

Nasceu no Porto em 1986. 
Licenciado em Pintura pela FBAUP. Mestre em Práticas Artísticas Contemporâneas pela Faculdade 

de Belas-Artes da Universidade do Porto.Trabalha com tudo o que lhe apetece, numa atitude que 
varia entre uma abordagem profissional e amadora. 

Entre as exposições mais recentes, destacam-se: “Ici n´est pas là. La Permanance”, Clermont-
Ferrand, França e Rua do Sol 172, Porto, Portugal  (2013); “Qualquer coisa”, Museu da FBAUP, Porto, 
(2012); “Vestígios de um tempo imediatamente antes do fim” (2012); “Pinturas de Guerra”, Exposição 
concebida com Vítor Israel na Rua Duque de Saldanha, número 26, no Bonfim, Porto (2012); “Na casa 
com”, Uma iniciativa colectiva de artista na freguesia do Bonfim, Porto (2011).



programa

O vasto espaço da realidade (As imagens em movimento e a fotografia – o Porto)

Exposição coletiva com os artistas: 
Dalila Gonçalves, Critina Mateus, Paulo Mendes, José Oliveira, Mauro Cerqueira

Quando «te vês» é tudo. (A relação entre a performance e fotografia)

Exposição coletiva e mostra de performances com os artistas: 
Silvestre Pestana, Pedro Tudela, António Olaio, Susana Chiocca, António Lago, Jonathan Saldanha, Vera Mota, Hugo de 
Almeida Pinho, Hugo Soares e João Gigante, Dalila Vaz, Horácio Frutuoso, André Fonseca.

A riqueza múltipla e multiplicadora da ambiguidade

Exposição colectiva com os artistas:
Miguel Leal, Nuno Ramalho, Eduardo Matos, João Marçal, Cristina Regadas, Diana Carvalho, Limamil

Tudo é outra coisa

Exposição coletiva com os artistas: 
Arlindo Silva, Luís Fortunato Lima, Cecília Albuquerque, José Almeida Pereira, Filipe Cortez e 
Francisco Babo.
15 Fev - 15 Mar

I · 

II· 

III· 

José Almeida Pereira

Nasceu em 1979, Guimarães, Portugal. 
Vive e trabalha no Porto, Portugal. Licenciou-se em Artes plásticas – Pintura – FBAUP em 

2005. Mestre em Práticas Artísticas Contemporâneas pela mesma instituição em 2008. Fez o 
programa de Estudos independentes da Maumaus, no âmbito da residência no Laboratório de 
Curadoria da Capital Europeia da Cultura – Guimarães 2012. Expõe publicamente o trabalho 
artístico desde 2001. 

Entre exposições mais recentes, destacam-se as individuais: “Zeros e uns”, Galeria Fernando 
Santos, Porto (2011);  “Entre Marte e Vénus”, Galeria Gomes Alves,  Guimarães (2011). Dentre 
as colectivas, destacam-se: “Inland - Campo Adentro”, Matadero em Madrid (2013); “Parcours D 
L’ Europe”, Cslley Muhle, Oslip na Áustria (2011). 

Desde 2010 integra, como convidado, o colectivo internacional de artistas com base em 
Viena (Austria) WochenKlausur (http://wochenklausur.at/). Foi (co)criador e (co)programador 
do - “FUNDAÇÃO” (2009-2012) - projecto de exposições de artes plásticas, situado na rua do 
Bonjardim no Porto (http://a-fundacao.blogspot.pt/). 

Entre outras distinções obteve, em 2003, o 1ºlugar do prémio Banque Privée Edmond de 
Rothschild de Pintura (Vicente Todolí e Julião Sarmento integrando o júri).

Luís Fortunato Lima

Nasceu no Porto em 1976. Vive e trabalha no Porto, Portugal. 
É licenciado em Artes Plásticas - Pintura, pela FBAUP em 2002. Obteve, na mesma instituição, 

o grau de Mestre em Prática e Teoria do Desenho. Artista plástico e docente de Desenho na 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

Participou em diversas exposições individuais, das quais se destacam: “Tocar o visível”, 
Galeria João Lagoa, Porto (2009); “Fragmentos da cidade”, Galeria Gomes Alves, Guimarães 
(2008); “Vista para lado nenhum”, Galeria Extéril, Porto (2007); “Devoluto”, Galeria MCO 
(Stock House), Porto (2006);  “A queda”, Galeria MCO (Chez Duchamp), Porto (2006); “Não tenho 
memória deste lugar”, Espaço Maus Hábitos, Porto (2005); “Arqueologia da desilusão”, Espaço 
Cirurgias Urbanas, Porto (2005); “Limite”, Galeria Quattro, Leiria (2005). Dentre as exposições 
coletivas destacam-se: Galeria João Lagoa, Porto (2009); “Phasma”- Paço dos Duques – 
Guimarães / “Suburbano” – Museu Alberto Sampaio – Guimarães: Integrado no acontecimento 
cultural intitulado - Projecto Informar – Organizado e comissariado por Laboratório das Artes 
- Guimarães (2008); “As pinturas que fiz ontem, 300 anos depois” apresentada no projecto 
“Quinze minutos de fama” Galeria Extéril, Porto (2008); “Afinidades electivas”, Fórum Cultural 
de Ermesinde, Comissariado por Catarina Magalhães (2006/7); “Wallpaper”, Stock house, galeria 
MCO, Porto (2006); “Desenhar discurso. Digressões sobre uma urbanidade disruptiva.”, Vila 
Nova de Cerveira, Comissariado por Miguel Von Hafe Perez (2006).



ficha técnica

Direcção artística 
José Maia

Curadoria das exposições
José Maia, Ana Carolina Frota, Patrícia do Vale, Rita Breda,Suzana Torres Corrêa

Curadoria do Ciclo de Cinema
José Maia, Ana Pinto, Joaquim Pinto, Regina Machado, Sara Branco

Direcção da publicação de reflexão crítica
Ana Pinto, Regina Machado, Sara Branco

Autores dos textos de comentário e reflexão crítica 
Ana Pinto, Regina Machado, Sara Branco, Patrícia do Vale, Suzana Torres Corrêa, Rita Breda, Ana 
Carolina Frota, André Lamas Leite, Joaquim Pinto, Manuela Matos Monteiro e José Maia

Autores das entrevista aos artistas e curadores 
Patrícia do Vale, Suzana Torres Corrêa, Rita Breda, Ana Carolina Frota, Ana Pinto, Regina Machado, Sara 
Branco, José Maia

Fotografia
Manuela Matos Monteiro, João Lafuente, Catarina Oliveira

Vídeo
João Lafuento, Diogo Ludgero Almeida

Assistente de Galeria 
Diogo Ludgero Almeida

Design 
Alexandra Ramos, Inês de Oliveira, Joana Matos

ESPAÇO MIRA

Rua de Miraflor nº 159, Campanhã, Porto
Email: contacto@espacomira.net
929 145 191

Para marcar visitas guiadas, por favor, contacte-nos através de 933 288 141 ou 929 145 191

Terça a sábado, das 15:00 às 19:00
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Apoios

futuros eventos

A casa já não é casa para quem morar saber mais do mundo
Exposição colectiva com os artistas: 
Tiago Cruz, Jéremy Pajeanc, João Brojo, Felícia Teixeira, José Leite, entre outros.
22 Mar - 19 de Abr
 
Urbanizar, construir, arquitectar, fazer, edificar, tornar realidade, constituem-se enquanto 
práticas apropriadas pelos artistas pelo seu negativo, pela desconstrução. Nesta exposição 
convocamos artistas que partindo de materiais de construção e do espaço, informados pela 
fotografia, vão trabalhar a arquitectura.
 
Centenário de Marguerite Duras 
Durante o mês de Abril, em data a confirmar, inaugurará exposição comemorativa do 
centenário do nascimento de Marguerite Duras, integrada nas comemorações da FLUP.
A artista Vera Mota estará em residência artística e criará uma performance de homenagem a 
Marguerite Duras, data a confirmar. 

Como se o mundo tivesse de ser todo, novamente, reaprendido
Exposição colectiva com os artistas: Paulo Jesus, Rui Effe, Rita Faustino, Ana Ulisses, Pedro 
Magalhães, Maria Trabulo, Carmo Osul, entre outros.
25 de Abr - 24 de Mai

Pré-inauguração (24.04.2014): Estreia de peça da Companhia de Teatro Ossos Do Ofício, pelo 
artista, encenador e diretor artístico António Lago, em residência artística no MIRA entre 
Fevereiro e Abril.

40 anos do 25 de abril. Liberdade, memória, acção. Propomos inscrever a zona de Campanhã 
pelas figuras que a habitaram: Aurélio da Paz dos Reis, Aurélia de Sousa, Agostinho da Silva, 
António Carneiro. Prestaremos homenagem aos Militares da 1ª Guerra Mundial,  aos 
portuenses anônimos que lutaram contra a ditadura e a Polícia Internacional e de Defesa do 
Estado (PIDE), aos que no passado e presente constroem o Porto. Desenhamos um percurso 
por vários espaços deste território que acolhem propostas artísticas integradas na exposição e 
mostra de performance. 
 
Mostra de performance
Com os artistas Maria Trabulo, Daniel Pinheiro, Filipe Moreira, Flávio Rodrigues.
25 Abril de 2014




