




EXPOSIÇÃO

|TÍTULO
PENUMBRA: O BANAL QUE NOS ESCAPA | 
EXPOSIÇÃO 2021 

 
|ORGANIZAÇÃO
MESTRADO EM CRIAÇÃO ARTÍSTICA 
CONTEMPORÂNEA
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
MUSEU DE AVEIRO / SANTA JOANA

| CURADORIA DA EXPOSIÇÃO
GRAÇA MAGALHÃES
PEDRO BESSA
SÉRGIO ELISEU

|ARTISTAS
ANDRÉ ARAÚJO
CRISTINA MONTEIRO
DLGiLLES
NUNO SOUSA
NUNO VINHAS
PEDRO ALEIXO
SALLY SANTIAGO
SOFIA NOGUEIRO
WILSON RICARTE
JOSEFINA FUENTES

|DESIGN DE COMUNICAÇÃO
SOFIA NOGUEIRO

|MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO
GRAÇA MAGALHÃES, PEDRO BESSA, SÉRGIO 
ELISEU, PAULO BERNARDINO BASTOS, ÁN-
GEL ANTONIO RODRIGUÉZ, ANDRÉ ARAÚJO, 
CRISTINA MONTEIRO, DLGiLLES, NUNO SOU-
SA. NUNO VINHAS, PEDRO ALEIXO, SALLY 
SANTIAGO, SOFIA NOGUEIRO, WILSON 
RICARTE, JOSEFINA FUENTES, MUSEU DE 
AVEIRO / SANTA JOANA

CATÁLOGO

|TÍTULO
PENUMBRA: O BANAL QUE NOS ESCAPA | 
EXPOSIÇÃO 2021

|COORDENAÇÃO
GRAÇA MAGALHÃES

|TEXTOS CURATORIAIS
ÁNGEL ANTONIO RODRIGUÉZ
FÁTIMA POMBO
GRAÇA MAGALHÃES
PEDRO BESSA

|PROJECTO GRÁFICO
SOFIA NOGUEIRO
SALLY SANTIAGO

|EDIÇÃO
UA EDITORA, UNIVERSIDADE DE AVEIRO

|ISBN
978-972-789-807-7

|DOI 
https://doi.org/10.48528/pjap-eh46





ÍN
D

IC
E

APRESENTAÇÃO 
| presentation 

TEXTOS CURATORIAIS
| curatorial texts  

A EXPOSIÇÃO
| the exhibition 

p. 4 

p. 3 

p. 25 





A
PR

ESEN
TA

Ç
Ã

O

2

Penumbra: o banal que nos escapa é uma exposição coletiva de obras realizadas pelos estudantes 
de Mestrado em Criação Artística Contemporânea do Departamento de Comunicação e Arte 
da Universidade de Aveiro. 
A partir de prismas distintos, assim como de práticas diversificadas - entre videoarte, Instalação, 
performance, desenho digital, Escultura ou Realidade Virtual - os jovens artistas demonstram a 
predisposição de questionar, em coletivo, o papel da prática artística contemporânea enquanto 
ferramenta para a reflexão sobre o mundo que os rodeia. Penumbra: o banal que nos escapa 
vai ao encontro das mais recentes práticas artísticas e, no mesmo modo, procura enfrentar as 
inquietações que nos marcam hoje, enquanto sociedade. 

Penumbra: o banal que nos escapa is a group exhibition of works made by the students of the 
Master in Contemporary Artistic Creation of the Department of Communication and Art of the 
University of Aveiro. 
From different prisms, as well as from diversified practices - among video art, installation, 
performance, digital drawing, sculpture or virtual reality - the young artists show their 
predisposition to question, collectively, the role of contemporary artistic practice as a tool for 
reflection on the world around them. Penumbra: o banal que nos escapa us meets the most 
recent artistic practices and, in the same way, seeks to face the concerns that mark us today, as 
a society.
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Um grupo humano é um grupo restrito de pessoas ligadas por constantes de 
espaço e tempo que propõe, implícita ou explicitamente, o desenvolvimento de 
tarefas comuns. De acordo com esta ideia, o objectivo de qualquer grupo seria 
o de aprender a pensar.
Compreendemos, portanto, que o pensamento e o conhecimento são produções 
sociais e que a chave para um artista desenvolver a sua personalidade criativa 
é o diálogo com os outros. Porque aprender a pensar requer contacto com os 
outros; com a sua presença, a sua ausência, as suas expressões, as suas dúvidas e 
as suas descobertas. No século XXI, o indivíduo e a sociedade aproximaram-se 
mais do que nunca, mas, para além das grandes globalizações, os organismos 
culturais precisam hoje de iniciativas específicas que baseiem o seu valor na 
ligação de pequenos grupos humanos, com ideias e ideais colectivos.
Penso que isto é claro para os professores da Maestrado em Criação Artística 
Contemporânea da Universidade de Aveiro, com os quais tive a honra de 
colaborar durante uma semana intensa em Outubro para preparar em conjunto 
a bela exposição colectiva “Penumbra”. O banal que nos escapa”, no Museu de 
Santa Joana e na Igreja dos Carmelitas. Dez estudantes reuniram-se nesta bela 
cidade portuguesa durante vários dias para preparar o projecto, conscientes de 
que uma comunidade que não sabe pensar não é capaz de viver e que pensar é 
mais interessante do que saber.
O eixo da exposição foi esta fusão de experiências comuns concebidas 
sob a perspectiva unitária de cada autor. Uma viagem do colectivo para o 
individual, e vice-versa. Uma tradução de experiências sensoriais nascidas ao 
longo do curso universitário e animadas pelo profissionalismo pedagógico e 
singularidade criativa destes jovens artistas: André Araujo, Cristina Monteiro, 
DLGillies, Josefina, Nuno Sousa, Nuno Vinhas, Pedro Aleixo, Sally Santiago, 
Sofia Nogueiro e Wilson Ricarte. As suas obras tinham a mesma pedra filosofal: 

O poder do diálogo
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a fusão de experiências. E fizeram-nos viajar lentamente através de uma 
experiência interdisciplinar lúdica, tão intimista quanto contundente, passando 
do desenho à pintura, da impressão à fotografia, da imagem fixa à dinâmica 
videocriativa, das propostas narrativas às reivindicações sócio-políticas, do 
grito performativo à voz silenciosa de uma respiração escultórica, do silêncio 
monástico de um claustro cheio de história ao poder musical que elevava as 
nossas almas durante a noite de abertura, onde a lua cheia iluminava a abertura, 
movendo profundamente o público.
John Cage disse que a arte nunca deveria ser previsível, e ele estava certo. Porque 
a surpresa é o alimento do verdadeiro espírito contemplativo. Paul Klee, que 
nunca foi um grande amigo da improvisação, também disse que na arte não nos 
devemos apressar. É por isso que alguns de nós admiram a humildade daqueles 
artistas que se exprimem diariamente, longe das banalidades. Cada ideia do 
mar pode ser encontrada numa única gota de água.
Sempre defendi que o trabalho de um artista honesto melhora com actos, e não 
com com comícios. E acredito que o artista honesto deve estudar, sofrer, duvidar, 
interiorizar antigas e novas motivações, fugindo de abordagens delirantes para 
caminhar em direcção às fronteiras do mundo, acima de qualquer intenção 
banal. Deve começar a partir de suspiros, gestos, luzes, manchas. De pequenas 
coisas com grandes reflexos.
Para além de propostas contraditórias sobre agressão, morte ou conservação, 
estes jovens artistas da Universidade de Aveiro têm sido honestos. E todos eles 
geraram os seus próprios símbolos, o que não é um feito mesquinho. Porque 
a grande arte reside nos limites destes territórios emocionais que se situam 
entre a personalidade do autor, os seus diálogos com a rua e o micro-mundo do 
estúdio. Porque a primeira coisa, acima de tudo, é a vida, e depois vem o prazer 
estético ou a existencialidade. Sem dúvida, este projecto colectivo foi capaz 
de sublinhar este compromisso individual e apostar no desejo de colaborar, 
investigar, rectificar e respeitar o passado, a fim de apostar no presente, através 
de encontros geracionais saudáveis. Partilhar espaços, habitar no material. Com 
o tempo, o acaso, sedimentação e vestígios como companheiros de viagem, sem 
alarido ou agitação, numa espécie de rituais mágicos e quotidianos que mais 
tarde se tornaram cúmplices do espectador para tornar visível o invisível.

Espanha, Janeiro 2022
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A human group is a restricted set of people linked by constants of space and 
time that proposes, implicitly or explicitly, the development of common tasks. 
According to this idea, the goal of any group would be to learn to think. 
We understand, then, that thought and knowledge are social productions and 
that the key for an artist to develop his or her creative personality is through 
dialogue with others. Since learning to think requires contact with others, 
with their presence, their absence, their expressions, their doubts and their 
discoveries. In the 21st century, the individual and the society have come 
closer than ever, but, beyond the great globalisations, cultural bodies today 
need specific initiatives that base their value on the connection of small human 
groups, with collective ideas and ideals.
I think that this is clear to the professors of the Degree in Contemporary 
Artistic Creation at the University of Aveiro, with whom I had the honour 
of collaborating during an intense week in October to prepare together the 
beautiful collective exhibition “Penumbra. O banal que nos escapa”, at the Santa 
Joana Museum and the Carmelite Church. Ten students met in this beautiful 
Portuguese city for several days to prepare the project, aware that a collective 
that does not know how to think is not capable of living and that thinking is 
more interesting than knowing. 
The exhibition focus was this fusion of common experiences conceived under 
the unitary perspective of each author. A journey from the collective to the 
individual, and vice versa. A translation of sensorial experiences born throughout 
the university course and animated by the academic professionalism, and 
creative singularity of these young artists: André Araujo, Cristina Monteiro, 
DLGillies, Josefina, Nuno Sousa, Nuno Vinhas, Pedro Aleixo, Sally Santiago, 
Sofia Nogueiro and Wilson Ricarte. Their works had the same philosopher’s 
stone: the fusion of experiences. Making us travel slowly through a playful 
interdisciplinary experiment, as intimate as it was forceful, turning from

The power of dialogue
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drawing to painting, from printing to photography, from the fixed image to 
the video-creative dynamic, from narrative proposals to socio-political claims, 
from the performative cry to the silent voice of a sculptural breathing, from the 
monastic silence of a cloister full of history to the musical power that elevated 
our souls during the opening night, where the full moon illuminated the 
opening, deeply moving the public.
John Cage said that art should never be predictable, and he was right. Because 
surprise is the nourishment of the true contemplative spirit. Paul Klee, who 
was never a great friend of improvisation, also said that in art we should not 
rush. That is why some of us admire the humility of those artists who express 
themselves daily, far from banalities. Every idea of the sea can be found in a 
single drop of water.
I have always defended that the work of an honest artist improves with deeds, 
not with rallies. And I believe that the honest artist must study, suffer, doubt, 
internalise old and new motivations, fleeing from delirious approaches to walk 
towards the frontiers of the world, above any banal intention. It must start from 
sighs, gestures, lights, spots. From small things with great reflections. 
Beyond contradictory proposals about aggression, death or conservation, 
these young artists from the University of Aveiro have been honest. And they 
have all generated their own symbols, which is no mean feat. Because great 
art resides in the limits of these emotional territories that lie between the 
personality of the author, his dialogues with the street and the micro-world of 
the studio. Because the first thing, above all, is life, and then comes aesthetic 
enjoyment or existentiality. Undoubtedly, this collective project has been able 
to underline this individual commitment and bet on the desire to collaborate, 
investigate, rectify, and respect the past to bet in the present, through healthy 
generational encounters. Sharing spaces, dwelling in the material. With time, 
chance, sedimentation, and traces as travelling companions, without fuss or 
fussiness, in a sort of magical, everyday rituals that later became accomplices of 
the spectator to make the invisible visible.

Spain, January 2022





Sofia Nogueira | Morfologia do Relevo
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Uma breve história chinesa que Italo Calvino evoca no seu livro Seis Propostas 
para o Próximo Milénio conta que entre as muitas virtudes de Chuang-Tsu 
distinguia-se a sua habilidade para o desenho. Um dia o imperador pediu-lhe 
que desenhasse um caranguejo. Chuang-Tsu disse que precisava de cinco anos 
de tempo e de uma residência de doze criados. Passados cinco anos o desenho 
ainda não estava começado. Preciso de mais cinco anos disse Chuang-Tsu. O 
imperador concedeu-lhos. Ao fim de dez anos, Chuang-Tsu pegou no pincel e 
num instante, com um único traço, desenhou um caranguejo, o caranguejo mais 
perfeito que jamais se tinha visto. Esse instante não acontece de acordo com a 
velocidade da vida de carne e osso, mas com a condição da criatura que num 
certo momento é criador. Nos contos, nas histórias infantis e até no romance o 
tempo é um elemento com autonomia em relação ao tempo real: pode parar-se 
mil anos e congelar-se o mundo, podem rapidamente passar-se séculos entre um 
acontecimento e outro, podem ser mil e uma noites o tempo do amolecimento 
do coração do rei, apesar de nunca nos serem contadas as mil e uma histórias... 
Num instante cresce o pé de feijão, num instante se faz escuro como breu, num 
instante se dá a eternidade. Para se dar essa concentração saturada de experiência 
que é um instante, é necessário o fluir do tempo da paciência, o fluir daquele 
tempo que não tendo pressa mantém a expectativa e a convicção no acontecer. 
De um dos livros que sei sempre onde está e que às vezes abro só para ler umas 
palavras, retirei esta afirmação: ‘O tempo humano não anda em círculo, mas 
avança em linha recta. Por isso o homem não pode ser feliz: a felicidade é desejo 
de repetição. Sim, é verdade, a felicidade é desejo de repetição pensa Tereza.’ 
Milan Kundera em A Insustentável Leveza do Ser sacrifica a possibilidade da 
felicidade porque introduz a condição tempo que avança em linha recta. A 
felicidade é desejo de repetição de quê? Do melhor instante da vida? Mas não 
se sabe qual é o melhor instante da vida antes de ter vivido todos os instantes. 

O Caranguejo de Chuang-Tsu na 
Penumbra do Tempo
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O absoluto está no fim, quando já não há mais instantes para experimentar nem 
para criar. Por isso, não poderá Chuang-Tsu desenhar um caranguejo ainda 
mais perfeito do que aquele? Ou será que tendo desenhado aquele caranguejo 
desejará em cada desenho encontrar o mesmo caranguejo já conseguido? Jamais 
desenhará outro caranguejo? O tempo avança em linha recta e essa constatação 
determina a mudança, inevitável e surpreendente. Seria estranho que a felicidade 
se baseasse no eterno retorno. A condição do eterno retorno seria aterradora 
se realmente se verificasse que cada um dos nossos gestos, se cada um dos 
nossos instantes voltasse uma e outra vez e que a eternidade consistisse nesse 
inultrapassável anel. Kundera vai ainda mais longe e lança a hipótese do eterno 
retorno ser o fardo mais pesado que podia acontecer à humanidade. ‘E veio-lhe 
de novo à cabeça uma ideia já nossa conhecida: a vida humana só acontece uma 
vez e nunca podemos verificar qual era a boa e qual era a má decisão, porque 
em toda e qualquer situação, só podemos decidir uma vez. Não nos é concedida 
nem uma segunda, nem uma terceira, nem uma quarta vida para podermos 
comparar as diversas decisões.’
O tempo. Qual o tempo de um pensamento? E o tempo de uma sesta? E o tempo 
de uma despedida? E o tempo de quem espera? É o mesmo tempo do esperado? 
Qual o tempo de um sonho? Qual é o tempo de um desenho?
Nesta história chinesa são concedidos cinco anos e de seguida mais cinco anos. 
Ao fim dos dez anos Chuang-Tsu pegou no pincel e, num instante, com um único 
traço, desenhou um caranguejo, o caranguejo mais perfeito que jamais se tinha 
visto. Falar do tempo demora o intervalo entre um piscar de olhos e o da criação 
do mundo, por isso vou ficar-me pelo tempo vivido de Chuang-Tsu e na crença 
de que algo há-de ocorrer. Talvez o enigma da ocorrência seja uma das fontes 
mais poderosas da interrogação sobre a sensação íntima do tempo. Constata-
se que existe qualquer coisa em vez do nada, embora saber porque é que existe 
a coisa em vez do nada seja um tema que muito desafia as possibilidades do 
pensar. Acreditar que algo ocorrerá vive de paredes meias com a angústia de 
que nada pode ocorrer. Esta é a luta de sempre entre a intenção e a dúvida: a 
intenção tem a sua retórica, a necessidade de se libertar, precisa que algo ocorra 
senão torna-se insustentável; a dúvida instaura o receio, a aflição e até o medo 
de que nada possa ocorrer e que a intenção não se possa concretizar. O recurso 
ao tempo vivido, mais na direcção do sentimento daquilo que constitui esse 
tempo vivido do que dos números que lhe atribui a cronologia e o relógio, pode 
encorajar a crença de que algo acontecerá, mas na verdade nunca se sabe se o 
que acontece é o que se deseja que aconteça.
A história chinesa não diz nada sobre as emoções de Chuang-Tsu, apesar de 
numa linha de palavras, nos dizer que tem muitas virtudes, entre as quais a 
virtude de saber desenhar. Passam-se dez anos até desenhar o mais perfeito 
caranguejo jamais visto. Desenha-o num instante com um único traço. O desejo 
do imperador foi satisfeito, a habilidade de Chuang-Tsu foi confirmada. Entre 
as suas muitas virtudes contar-se-ia a da máxima latina apressa-te lentamente? 
Para desenhar o caranguejo mais perfeito (pode dizer-se o mais belo?) Chuang-
Tsu precisou de dez anos, de uma residência e de doze criados.

Porto, inverno 2021
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A brief Chinese story that Italo Calvino evokes in his book Six Proposals for the 
Next Millennium tells that among Chuang-Tsu’s many virtues was his ability 
to draw. One day the emperor asked him to draw a crab. Chuang-Tsu said he 
needed five years of time and a residence of twelve servants. Five years later, 
the design had not yet begun. I need another five years, said Chuang-Tsu. The 
emperor granted them.  At the end of ten years, Chuang-Tsu took the brush 
and in an instant, with a single stroke, he drew a crab, the most perfect crab 
ever seen. This instant does not happen according to the speed of real life, but 
with the condition of the creature who at a certain moment is the creator. In 
traditional tales, children’s stories and even in the novel, time is an element 
autonomous from real time: a thousand years can be stopped and the world 
frozen, centuries can quickly pass between one event and another, the time for 
the softening of the king’s heart can be one thousand and one nights -- despite 
never being told the one thousand and one stories... In an instant the beanstalk 
grows, in an instant everything becomes pitch black, in an instant eternity 
happens. In order to happen that saturated concentration of experience, which 
is an instant, the flow of time of patience is necessary, the flow of that time 
which, not in a hurry, maintains its expectation and belief in happening.  
From one of the books that I always know where it is and sometimes open 
just to read a few words, I took this statement: ‘Human time does not turn 
in a circle; it runs ahead in a straight line. That is why man cannot be happy: 
happiness is the longing for repetition. Yes, it’s true, happiness is the longing 
for repetition, thinks Tereza.’ Milan Kundera in The Unbearable Lightness 
of Being sacrifices the possibility of happiness because it introduces the 
condition of time that runs ahead in a straight line. Happiness is the longing 
for repetition of what? Of life’s the best moment in life? But you don’t 
know what the best moment in life is before having lived every moment.  
The absolute is at the end when there are no more moments to experiment 

Chuang-Tsu’s Crab in the 
Penumbra of Time
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or create. Therefore, can’t Chuang-Tsu draw a crab even more perfect than that 
one? Or will it be that having drawn that crab, he will want in each drawing to 
find the same crab he has already achieved? Will he ever draw another crab? 
Time progresses in a straight line and this perception determines change, 
inevitable and surprising. It would be strange if happiness were based on the 
eternal return. The condition of the eternal return would be terrifying if each 
of our gestures, of our moments were proven to come back again and again 
and eternity consisted of this insurmountable ring. Kundera goes even further 
and hypothesizes that the eternal return is the heaviest burden that could ever 
happen to humanity. ‘And again he thought the thought we already know: 
Human life occurs only once, and the reason we cannot determine which of 
our decisions are good and which bad is that in a given situation we can make 
only one decision; we are not granted a second, third, or fourth life in which to 
compare various decisions.’
The time. How long is the timespan of a thought? What about the timespan of a 
nap? And the timespan of a farewell? And the time of someone who waits? Is it 
the same time of the one who’s awaited? How long is the time of a dream? How 
long is the time of a drawing? 
In this Chinese story five years are granted and then another five years. At the 
end of ten years Chuang-Tsu took the brush and, in an instant, with a single 
stroke, he drew a crab, the most perfect crab that had ever been seen. Talking 
about time takes the interval between the blink of an eye and the creation of 
the world, so I will stick with Chuang-Tsu’s lived time and in the belief that 
something will happen. Perhaps the enigma of occurrence is one of the most 
powerful sources of interrogation about the intimate sensation of time. One 
realizes there is something rather than nothing, although knowing why that 
thing exists instead of nothing is a topic that challenges the possibilities of 
thinking. Believing that something will happen goes hand in hand with the 
anguish that nothing can happen. It is the eternal struggle between intention 
and doubt: intention has its rhetoric, the need to free itself, it needs something 
to happen otherwise it becomes untenable; doubt establishes worry, distress and 
even the fear that nothing can happen, and that the intention cannot come true. 
The use of lived time, more in the sense of a feeling of what that lived time is 
made of, rather than the numbers assigned to it by chronology and the clock, 
can encourage the belief that something will happen, but in fact one never 
knows if what happens is what one wants to happen.
The Chinese tale says nothing about Chuang-Tsu’s emotions, although in a line 
of words, it tells us that he has many virtues, including the virtue of knowing 
how to draw. It takes ten years for him to draw the most perfect crab ever seen. 
He draws it in an instant with a single stroke. The Emperor’s wish was granted, 
Chuang-Tsu’s skill was confirmed. Among his many virtues, would one count 
the Latin maxim hurry up slowly? To design the most perfect crab (can one 
say the most beautiful?) Chuang-Tsu needed ten years, a residence and twelve 
servants.

Porto, winter 2021





André Araújo e Nuno Sousa | REFRACTED [PRESENCE]
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Efémeros! que somos? 
que não somos? O homem 
é o sonho de uma sombra. 

Píndaro 

[i] A ocidente, os movimentos da História, mostram-nos o permanente  (re)
encontro com a sombra na luz do progresso. As sombras escondem os fantasmas 
do presente, escurecem os passos, dificultam e enganam os movimentos. 
Por entre as sombras a penumbra espreita como uma possibilidade 
transformadora. Na sombria escuridão a penumbra que inquieta é, 
simultaneamente, a luz que ilumina. Entre as trevas da História a penumbra, 
como evocação da luz, é lugar humano no seio da cultura que o acolhe. 
A penumbra difere da escuridão. A escuridão do tempo evoca o sofrimento a 
penumbra desafia a imaginação, construindo os lugares do passado, projeções 
de futuro.

Tratar-se-á da dualidade do artifício como reconhecimento do natural 
fingimento da arte. 

[ii] A penumbra é por isso um estado de visibilidade dupla. A ocidente 
“escurece” a claridade do dia e a oriente ‘aclara’ o escuro da noite. Contradiz-se 
duplamente:  sendo o momento que separa a noite do dia e, simultaneamente, 
trazendo continuidade aos dias. Em ruptura com o primado ontológico, na 
penumbra,  entes reais e fantasmas misturam-se e confundem-se. 
A penumbra é o contrário do raio. Manifesta-se como luz difusa que irradia uma 
claridade desfocada, ao contrário do raio que incide, projetado nas superfícies.

A Claridade da Penumbra 
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Por isso, a evidência não é condição do estado de penumbra. Para vermos na 
penumbra o olho – aparato fisiológico – tem de se “adaptar” a algo que é do foro 
da ambiguidade e da incerteza. 

A arte é sempre, por instinto, o espectro da realidade que ainda não existe. 

[iii] O modernismo trouxe para a arte (e para a vida) a ideia de que 
conseguiríamos ‘apagar’ as sombras, iluminando mais e mais a existência. A 
penumbra desapareceria e com ela a possibilidade de recatadamente vermos o 
que sentimos. 
Chamar penumbra a um acto artístico – neste caso  à exposição dos alunos de 
MCAC – será propor um caminho por meio daquilo que vai sendo revelado e, 
por isso, ainda tentar ver a partir da luz. Ver na penumbra é ver a réstia de luz: 
ténue, interrompida, escondida, luz que pulsa ou que se ausenta. Ainda assim, 
luz que ilumina. 
O que a penumbra trará para a vida a partir da experiência artística são coisas 
que se apresentam como imagens e imagens que são coisas; linhas e formas 
implícitas, enlaçadas, desenroladas, entrelaçadas, cruzadas, interceptadas 
percorridas, linhas de horizonte, enquadramentos de afecto, virtuosos, 
solidários, a referência a um passado projectado no futuro. 

Na penumbra o objecto artístico é redimensionado. O alcance do detalhe é 
expandido. A parte integra o todo, e este é proposto à reflexão como plural. 

[iv] No Japão a organização do espaço derivava do estado de penumbra. 
Somos sugestionados pelo espaço na penumbra, adivinhando as formas que 
nele circulam lentamente. Nesse espaço a sombra ilumina, dando a ver as 
ínfimas coisas do mundo. Uma visão ligada ao tempo que não é o tempo da 
observação mas um modo de ‘espera’ para ver. Comparável à maquilhagem 
de uma geisha, onde a aparência é a encarnação do significado profundo: 
a maquilhagem cobrindo rosto e pescoço, visível ainda na nuca, o quimono 
descaído, contribuindo para a adivinhação do resto do corpo – o corpo da geisha 
elevado ao grau de adivinhação. A adivinhação feita na penumbra, evocando a 
luz. Os corpos, opacos, sempre cobertos ou protegidos simbolizam esse desejo. 
O elogio da forma, altamente codificada, evoca o espaço vazio do desejo.
Na penumbra o tempo é onírico e imagético, ligado a ‘fantasmas’ ou a 
presenças da memória. Na penumbra os limites do espaço não se reconhecem, 
sem referentes o espaço torna-se opacidade profunda, = o breu. Hoje somos 
imobilizados por vírus ou postos em marcha pelas guerras. Em ambos os casos, 
a penumbra é ubíqua – omnipresente; num tempo de penumbra enxergar 
poderá ser libertador. 

A experiência da luz, filtrada pelo vitral gótico, atinge o corpo, que repousa na 
claridade da penumbra.  

Verão 2022
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Ephemeral! what are we?
What are we not? 

Man it is the dream of a shadow.
Pindar

[i] In the West, the movements of History show us the permanent (re)encounter 
with the shadow in the light of progress. The shadows hide the ghosts of the 
present, darken the steps, hinder, and deceive the movements.
From the shadows, the penumbra lurks as a transforming possibility. In the 
gloomy darkness, the half-light that disturbs is, at the same time, the light that 
illuminates. Amidst the darkness of History, the penumbra, as an evocation of 
light, is a human place in the heart of the culture that welcomes it.
Penumbra differs from darkness. The darkness of time evokes suffering, 
penumbra defies the imagination, builds the places of the past, projections of 
the future.

What is at stake is the duality of artifice as a recognition of the natural feigning 
of art.

[ii] The penumbra is therefore a state of double visibility. To the west, it “darkens” 
the light of the day, and to the east it “lightens” the darkness of the night. It 
contradicts itself twice: being the moment that separates night from day and, 
simultaneously, bringing continuity to the days. Breaking with the ontological 
primacy, in the half-light real beings and phantoms mingle and merge. 
Penumbra is the opposite of the ray of light. It manifests itself as diffused light 
that radiates a blurred clarity, unlike the incident ray, projected on surfaces. 
Therefore, evidence is not a condition of the state of penumbra. In order to 
see in the half-light, one’s eye – a physiological apparatus – has to “adapt” itself 

The Light of the Penumbra
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to something which belongs to the field of ambiguity and uncertainty.

Art is always, by instinct, the specter of reality that does not yet exist.

[iii] Modernism brought into art (and into life) the idea that we could ‘erase’ the 
shadows by illuminating reality, more and more. The half-light would disappear 
and with it the possibility of demurely seeing what we feel.
To call an artistic act ‘penumbra’ – in this case the exhibition of MCAC students 
– would be to propose a path through what is being revealed and therefore, still 
try to see from the light. To see in the half-light is to see a remanent of light: 
tenuous, interrupted, hidden, light that pulsates or goes away.  Still, light that 
illuminates.
What the penumbra might bring to life, from the artistic experience, are things 
that present themselves as images and images that are things; implicit lines and 
shapes, entwined, unrolled, intertwined, crossed, intercepted, crossed, horizon 
lines, frames of affection, virtuous, solidary, the reference to a past projected 
into the future.

In the penumbra the art object is re-dimensioned. The range of detail is expanded. 
The part incorporates the whole, and the latter is proposed to reflection as a 
plural.

[iv] In Japan the organization of space derived from a state of penumbra. One is 
disturbed by the space in the shadows, guessing the shapes that slowly circulate 
in them. In this space, the shadow illuminates, showing the smallest things of 
the world. A vision linked to time that is not the time of observation but a way 
of ‘waiting’ to see. Akin to the makeup of a geisha, where the appearance is 
the incarnation of the deep meaning: the makeup covering the face and neck, 
still visible on the back of the neck, the kimono hanging, contributing to the 
guesswork of the rest of the body - the geisha’s body elevated to the degree of 
foretelling. Foretelling performed in the penumbra, evoking light. The bodies, 
opaque, always covered or protected, symbolize this desire. The praise of form, 
extremely codified, evokes the empty space of desire. 
In the penumbra, time is oneiric and with images, linked to ‘ghosts’ or 
presences of memory. In the penumbra, limits of space are not recognized, 
without references the space becomes deep opacity, = pitch-black. Today we are 
immobilized by viruses or set in motion by wars. In both cases, the penumbra 
is ubiquitous – omnipresent; in a time of penumbra seeing can be liberating.

The experience of light, filtered by Gothic stained glass, reaches the body, which 
rests in the light of the penumbra.

Summer 2022





Sally Santiago | O caminha ao até 
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Negro é o meu nome quando acordo
negro o símio que me atormenta

…frente ao espelho da minha noite
Paul Éluard 1

1. Penumbra, do latim paene umbra, “quase sombra” -- umbrosa sombra, 
prenúncio funesto da mais negra morte e mais escura, ou transição talvez, 
abertura à luz?
Curadoria rima com sabedoria, mas também com mercadoria. Rima com dor 
e alegria.
Expor a penumbra (na penumbra?). O termo evoca o recolhimento e o silêncio 
do claustro; das arruinadas, obscurecidas capelas, da minúscula e esquecida 
sala do capítulo, do comprido refeitório.
A exposição deste ano está  instalada no claustro velho do antigo Convento 
de Jesus da Ordem Dominicana feminina. Edifício quatrocentista, depois 
remodelado, ampliado, melhorado, transformado - foi fundado por D. Brites 
Leitão e por D. Mécia Pereira, e nele pontificou a beata Joana Princesa, filha 
de Afonso V, dito o africano.  Aqui viveu e morreu em odor de santidade e foi 
beatificada duzentos anos depois, no ano da graça de mil seiscentos e noventa 
e três, era bispo de Roma Alexandre VII, nascido Fabio Chigi, que favoreceu 
os jesuítas e foi sempre hostil à causa portuguesa, era então o reino recém-
independente de Espanha. Que um amigo dos jesuítas tenha beatificado uma 
dominicana, ainda por cima portuguesa, foi um dos muitos prodígios e milagres 
que esta casa viu nascer, mas Chigi era dado à poesia e dizem que um anjo lhe 
apareceu em sonhos. 2
 

 

Negro é o meu nome quando 
acordo
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2. Penumbra. Em Aveiro, capital de distrito -- terra de ovos-moles, pátria de 
cagaréus e ceboleiros. Freguesia da glória. Encerra às segundas-feiras. Num 
claustro arruinado de antigas freiras, cujos fantasmas cabisbaixos fugiram 
já para outro lugar, espantados pelas luzes e ruídos do vídeo interativo e da 
instalação: eis a exposição. 
Fui visitar os claustros, ver os trabalhos expostos, dispostos, catalogados, são 
como folhas secas num herbário; há um balão, um pulmão de prata que incha 
e encolhe, há num vídeo gestos que se repetem, interruptores que acendem; há 
passos que passam; há um braço luminoso que se esgaça, esbraceja; há um cubo 
que se ilumina, suspenso num altar, qual sólido platónico exsudando música 
das esferas; há uma porta que ressoa, uma varanda que grita, uma colcha que se 
rasga: és tu, és tu? 

3. Penumbra. São cinco da tarde, aproxima-se a noite: 
A luz que está sempre a ponto de extinguir-se / A vida sempre pronta a tornar-
se estrumeira / Mas volta a primavera que ‘inda não acabou / Sai do negro um 
rebento instaura-se um calor. 3 

1 Paul Éluard, Poemas políticos (tradução de Ruy Belo), Presença, s.d., p. 27. 
2 Fabio Chigi, Philomathi musae juveniles, des Philomathus Jugendgedichte / Teil 2. Zum dichterischen Werk des Fabio 
Chigi (1599 - 1667), des späteren Papstes Alexander VII. Köln: Böhlau, 1999 [1656]. 
3 Poemas políticos (tradução de Ruy Belo), Presença, s.d., p. 57

Porto, 2022
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Black is my name when I wake up
black the ape that torments me

…in front of the mirror of my night
Paul Éluard

1. Penumbra, from Latin paene umbra, “almost shadow” -- shadowy shadow, 
ominous harbinger of the black and darkest death, or transition perhaps, 
opening to light?
[In Portuguese] curation rhymes with wisdom, but also with merchandise. It 
rhymes with pain and joy.
Expose the penumbra (in the penumbra?). The term evokes the retreat and 
silence of the cloister; the dilapidated, darkened chapels, the tiny forgotten 
chapter room, the long refectory.
This year’s exhibition is installed in the old cloister of the former Convent of Jesus 
of the Dominican Order for women. A 14th century building, later remodeled, 
enlarged, improved, transformed - it was founded by D. Brites Leitão and by 
D. Mécia Pereira, and in it the Blessed Joana Princesa, daughter of Afonso V, 
called the African, pontificated. Here she lived and died in odor of sanctity and 
was beatified two hundred years later, in the year of grace of sixteen hundred 
and ninety-three, Alexander VII was bishop of Rome, born Fabio Chigi, who 
favored the Jesuits and was always hostile to the Portuguese cause, being our 
kingdom newly independent from Spain. That a friend of the Jesuits beatified a 
Dominican, and a Portuguese on the top of that, was one of the many wonders 
and miracles that this house saw, but Chigi was given to poetry and they say 
that an angel appeared to him in his dreams.

2. Penumbra. In Aveiro, district capital -- land of the ovos-moles, home of 
cagaréus and ceboleiros. Parish of The Glory. Closed on Mondays. In a ruined

Black is my name when I wake up
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cloister of former nuns, whose crestfallen ghosts have already fled elsewhere, 
startled by the lights and noises of the interactive video and installations: this is 
the exhibition.
I went to visit the cloisters, to see the works on display, arranged, catalogued, 
they are like dry leaves in a herbarium; there is a balloon, a silver lung that 
swells and shrinks, there are repeated gestures in a video, switches that light up; 
there are steps that pass; there is a luminous arm that stretches, bounces; there 
is a cube that lights up, suspended on an altar, like a Platonic solid exuding 
music from the spheres; there’s a door that resounds, a balcony that screams, a 
bedspread that rips: ‘Is it you, is it you?’

3. Penumbra. It’s five in the afternoon, night is approaching:
The light that is always on the point of being extinguished / Life always ready to 
become a dunghill / But spring returns, that ‘is not over / A sapling comes out 
of the dark and a heat sets in. 

Porto, 2022



ANDRÉ ARAÚJO   
Auto-Retrato 
| Videoarte Digital |

Eu que te observo na calada.
Eu que te escuto em segredo.

Sei onde, como e quando moras.
Sei como ganhas, como te sustentas, o que comes.

Sei de onde vieste e para onde vais.
Eu que controlo o teu tempo,

Consciente te deixo,
Rapidamente me vou.

Sigo mas permanece em ti minha impressão digital.

A EXPOSIÇÃO
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ANDRÉ ARAÚJO   
Au seuil de la réalité 

| Videoarte Digital |

A partir de Au Seuil de la Liberté, de René Magritte, o conteúdo presente na distribuição do 
imaginário desconexo dos elementos no espaço, no efeito que tal provoca no observador. Sobre 
a palavra como veículo dos elementos do real, distinto em Sartre, Régio e Garcia Márquez, aqui 
é propósito, desafio e imaginário sobre a realidade, nas suas diversas dimensões. A imagem – do 
território do eu ao outro e do eu sobre o outro - fala-nos da consciência do real (como o barco 
de Truman em loop contra as paredes do estúdio) e do momento em que, ao dias de hoje, nos 
posicionamos em relação a este.
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ANDRÉ ARAÚJO E NUNO SOUSA   
Refracted [presence] 
| Instalação RV |

Entro e permaneço só. A minha presença é vidro: tudo é luz,
nada me ilumina.

O espaço perturba, o som que me circula inquieta.
Confronto-me com um ambiente virtual que me deixa situado e

sitiado. Exploro, mas vive para além de mim – resta-me a
derrota da contemplação prisioneira.
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ANDRÉ ARAÚJO E DLGiLLIES   
Diálogos

| Instalação de Luz e Som |

A simplicidade da forma do cubo entra em choque com as paredes que temem o vazio. A luz e 
a sua reflexão - os movimentos e interação - entram em profundo diálogo com o espaço, a sua 
simbologia e o seu património. O som, intrinsecamente espacial, absorve quem se aproxima 
num profundo diálogo espiritual. A nossa presença parece perturbá-lo, levando um grau de 
intensidade à reflexão pessoal.

A EXPOSIÇÃO
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ANDRÉ ARAÚJO E NUNO SOUSA   
Limbo
| Performance de Imagem e Som |

LIMBO (2021) é uma performance de som e imagem que reflecte sobre a subida do nível do 
mar, o seu impacto e efeitos nas nossas cidades e países. Sendo tanto a imagem com os sons 
construídos numa performance ao vivo improvisada, essa relação sinestésica também é de facto 
dialéctica: como construir um som ao vivo pensando num impacto visual e como construir um 
visual ao vivo para ser “perturbado” pelo som. Ou, em termos mais simples, como pintar com 
música e como tocar música com tinta. A partir disto, a viagem sobre o nosso impacto na perda 
das nossas cidades, da nossa biodiversidade, sobre o nosso património, é um acto meditativo, 
imersivo e reflexivo, e uma experiência tanto pessoal como colectiva.

A EXPOSIÇÃO
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CRITINA MONTEIRO
Azul Silvestre
| Cianotipias | Herbário | 

Através da técnica da cianotipia, este projeto é a 
representação e divulgação de algumas espécies de 
flores silvestres.
De aspeto maioritariamente frágil, as flores 
silvestres passam frequentemente despercebidas, 
apesar da riqueza do seu colorido, da variedade das 
suas formas e até da intensidade do seu perfume.
A constituição de um pequeno herbário pretende 
ser um contributo para a bio conservação, honrando 
a beleza silvestre.
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DLGiLLIES
Lockdown
| Fotografias |

Esta peça foi feita durante o Lockdown quando somente movimentos essenciais foram permiti-
dos durante a pandemia do Covid. Todos nós partilhamos de alguma forma a mesma experiên-
cia à nossa própria maneira e espaço. A repetição do dia-a-dia com o passar do tempo criou uma 
instabilidade ou alteração de humor que encontrou uma solução através de rotinas e natureza, 
vista como nunca antes. Este é o meu espaço, interior e exterior.
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NUNO SOUSA   
O Braço

| Instalação interativa |

Refletir sobre o conceito da perda consciente de controlo sobre o corpo físico e a impotência 
que isso pode gerar, o quão o estado/espaço mental afeta ou não o corpo físico, e como ele pode 
sofrer com as ansiedades inconscientes. Neste projecto é explorada uma “ansiedade” do braço 
virtual quando na presença de outro corpo. Por detrás de mangas e das camadas de carne, está 
algo nu que enquanto vive “treme” ininterruptamente perante a inquietação da interação com 
o exterior.

A entropia física demonstrada pelo fragmento do corpo digital procura na sua fragilidade 
conectar e criar uma ligação com outros corpos. A instalação do projecto foca-se na projeção 
de um braço, este braço assim como a mão tremem, ocasionalmente, tendo pequenos espasmos 
e tremores. O braço contrai e treme dependendo da proximidade (ou distância) do utilizador. 
Este pedaço de um corpo digital reage à presença de um outro corpo apresentando mais des-
conforto e mais ansiedade através do seu movimento. Este desconforto desaparece quando se 
sente a presença num espaço próximo a uma distância mais íntima. Assim, sem o desconforto 
da distância e desconhecido, o braço digital aceita a presença emulando o seu comportamento.

A EXPOSIÇÃO
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NUNO SOUSA  
O Caco
| Escultura | 

O projeto procura explorar a relação entre a fragilidade da matéria de que é composto com o 
espaço e a forma como é exposto. Existindo numa posição de aparente desequilíbrio o projeto 
procura impor-se ao espaço com a sua instabilidade.

A instabilidade e aparente insegurança da peça em si na sua posição. A curvatura que a peça 
apresenta e a sua elevação da superfície de exposição dão à peça um sentido de insegurança, e 
inquietação. O objeto, pela sua forma curva, pretende escapar do plinto onde está colocado e 
impor-se no espaço que o rodeia, esta imposição é demarcada pela inquietação da projetada 
pela condição instável não só da posição do objeto, mas também pela sua constituição.

A EXPOSIÇÃO
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NUNO VINHAS
Obra-prima

| Escultura |
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PEDRO ALEIXO 
SImbIose 
| Ilustração digital |

A beleza e a simplicidade da mulher é proporcional à beleza de todos os outros elementos e o 
convívio entre eles traduz a naturalidade, a aliança, a comunhão e o bem-estar.



A EXPOSIÇÃO
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SALLY SANTIAGO 
O caminho ao até

| Instalação de Vídeo |

O vídeo ‘O caminho ao até’ surge no final de 2020 pela parceria e proposta de criação a partir de 
arquivo, com o projeto cultural Binaural Nodar.

Os arquivos utilizados neste projeto retratam o processo passo a passo da confecção do linho na 
região de Viseu, desde o seu cultivo até a tecelagem, ultrapassando fronteiras materiais que con-
tribuem de forma contextual à fronteiras de evolução humanas. Onde pode-se então observar 
de forma simultânea a realização de um processo manual e assim também ouvir/refletir sobre 
um processo —muitas vezes subjetivo— de revalorização. 

A narrativa apresentada por voz-off busca desafiar fronteiras humanas contemporâneas no 
abordar da valorização de processos vividos ao longo da vida—processos que geram aprendiza-
do— em contraste a valorização única dos resultados alcançados, os aprendizados já “digeridos”. 
Estabelecendo uma passagem subconsciente entre um viver automático e ansioso para um viver 
de lentidão e de apreciação no presente. 



A EXPOSIÇÃO
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SALLY SANTIAGO
Conforme a ordem
| Instalação de Vídeo | 

O vídeo revela telas múltiplas com diferentes conteúdos audiovisuais que compõe um mesmo 
vídeo. Em busca de representar uma certa dualidade sobre as fases da vida, os ciclos vividos, 
as etapas concluídas e as que ainda estão para iniciar, o vídeo apresenta repetidamente uma 
representação do início e final incessante de fases e momentos na vida humana. Ao associar 
essa representação de algo que é vivido por todos nós muitas vezes no automático, as cenas 
revelam acontecimentos ordinários do dia a dia, acrescentando um tom irônico aos ciclos 
vividos, sem tirar a sua importância, mas sim em busca de gerar uma percepção óbvia dessa 
continuidade infinita de ciclos que está presente enquanto há vida.
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SOFIA NOGUEIRO
Morfologia do Relevo
| Desenho Digital |

O trabalho desenvolve-se em torno da topografia do relevo.
Com o desenho desta natureza expresso a forma como observo as montanhas esculpidas pela 
constante erosão e meteorização da matéria, conferindo-lhes as suas formas e delimitações.
Através do estilo linear, procuro dar ênfase ao desenho que age como instrumento autônomo, 
tornando-se expressivo e originando sensações de movimento.



39

JOSEFINA FUENTES
Tempo da Espera 
| Performance |

A peça se compõe a partir de três áreas artísticas: Composição de som/música, instalação 
artística e performance teatral. Tudo começa com a intervenção de um espaço solene e sagrado 
como a Igreja das Carmelitas. Assim, surgem os conceitos de SUBMISSÃO e FÉ. Uma escavação 
inicial dentro da cultura Portuguesa apresenta o personagem etnográfico da “Gandaresa” como 
exemplo confiável de tais conceitos. Como consequência, surgem naturalmente os conceitos da 
ESPERA e o LUTO.
 Luto: “Processo durante o qual um indivíduo consegue desligar-se progressivamente da perda 
de um ente querido”
 A Gandaresa, ícone cultural da zona de Gândara , nos remete ao mar e à pesca. Estes são 
representados através do sono, o qual captura a atmosfera da arte xávega, e através de um tecido 
de 4,5 metros de longo que cai por  o púlpito da Igreja das Carmelitas até o chão.
 A “Gandaresa” carrega o luto em um processo de incerteza e determinação ao mesmo tempo, 
porque não tem certeza de que seu marido voltará com vida da pesca. Com fé e submissão ela 
espera com uma porta aberta. Espécie de Penélope de Portugal. Porque tricota Penélope? Para 
não sentir o passar do tempo e acalmar a sua ansiedade? E por que desfia Penélope?  Para não 
descobrir, que se calhar, esteja esperando há muito tempo e que a possibilidade do seu marido 
não voltar é iminente? Desfazer, para não reconhecer o tempo que fugiu?
O trabalho procura refletir sobre como a cultura pode assumir -ou não- a perda de uma forma 
radical e dolorosa. 
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WILSON RICARTE 
Dripping Vídeo 

Palimpsesto de VideoSpary
| Video Arte |

JOSEFINA FUENTES 
As Histéricas

Autovigilância
| Video Arte |

Trabalhos de Video Arte que integraram a exposição no auditório do Museu de Aveiro / Santa 
Joana em loop.








