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João Penalva

11 de Maio a 9 de Setembro de 2017
(encerrada no mês de Agosto)

Inauguração 11 de Maio, 22h

A Galeria Filomena Soares tem o prazer de apresentar uma exposição de João Penalva.
A exposição apresentará uma nova série de trabalhos com o título Mostradores, e O braço direito, um trabalho
ímpar no trabalho do artista pela sua dimensão cénica. Ambas nos dão a conhecer novas personagens.

“Em O braço direito, Penalva aproxima-se das técnicas dos telões pintados, tantas vezes utilizados em cenários
de espetáculos ou na publicidade de rua. Tais telões aliaram sempre uma certa monumentalidade a uma
particular eficácia expressiva, o que os convertia facilmente em suportes quer do anúncio de espetáculos para
grande público como o teatro, o circo, o cinema, quer de muitos exemplos da propaganda política ou de
publicidade.
Persiste nesses telões uma comovedora humildade em relação a certos exemplos legitimados de pintura
monumental, como as stanze de Rafael ou as grandes telas do expressionismo abstrato ou da arte pop, e o seu
virtuosismo gráfico assume com frequência uma dimensão artesanal, por vezes imperfeita, e falsamente
banalizadora. De facto, o talento anónimo de quem os realiza manifesta-se no exercício de ampliação de figuras
e letras que neles se manifestam, ao mesmo tempo que consagram um singular apagamento do autor em
relação a tudo quanto representa convencionalmente.
Se uma pintura monumental é um momento em si mesma, o telão pintado (tal como o seu anónimo autor) dá
grandeza ao momento que anuncia, mas não se lhe impõe nem se substitui.
Por outro lado, e ao contrário de outras personagens criadas por Penalva e que persistem na nossa memória
muito depois do tempo das exposições – Violette Avéry, Mister ou Sumiko – não conhecemos as histórias das
personagens de O braço direito; sabemos apenas que são artistas performers. Os nomes assentam-lhes com
tamanha perfeição que só podem ser nomes artísticos e recordam-nos as vozes hiperbólicas de quem anuncia
os seus grandes números.
Em Mostradores, uma série de telas em que a impressão e a pintura se confundem, João Penalva socorre-se da
estética da publicidade, mas desta vez sem recurso à escala monumental. Também aqui o nome próprio é uma
pista para inúmeras histórias. Contudo aqueles nomes identificam de forma ambígua quer o objeto a vender
quer o modelo humano que o apresenta. Mas os nomes podem ser ainda entendidos como uma assinatura.
Tratar-se-á, então, da assinatura do artista?
Tal hipótese não será assim tão surpreendente se tivermos em conta que o uso de pseudónimos, nomes
literários ou mesmo personificações têm sido mecanismos recorrentes num repertório de enganos que o artista
permite que se desvendem apenas ao cair do pano.
Numa obra como a de João Penalva, que sempre se interessou por referências às artes do efémero, reunindo e
reinventando histórias, estes novos trabalhos encontram a sua pertinência na carreira do artista ao reforçarem
formas de apropriação, cópia e transliteração de imagens ou figuras, e também por conduzirem o olhar do
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público-espectador por um labirinto espetacular de (falsas) pistas de leitura, sob o olhar atento de um autor que
parece ter escolhido um irónico anonimato.”
Pavel Rodriguez

João Penalva terá exposições individuais em 2018 no MUDAM, Musée d’Art Moderne, Luxemburgo, Forum
Eugénio de Almeida, em Évora e na Govett-Brewster Art Gallery – Len Lye Centre, New Plumouth, New Zealand.

JOÃO PENALVA nasceu em Lisboa, em 1949. Estudou no Chelsea School of Art, em Londres, cidade onde vive e
trabalha desde 1976. Foi galardoado com a DAAD Berlin Artist’s Residency em 2003.
Representou Portugal na XXIII Bienal Internacional de São Paulo, 1996, e na XLIX Biennale di Venezia, 2001.
Participou também na Berlin Biennale 2, 2001 e na Biennale of Sydney, 2002. As suas exposições individuais
incluem: CCB, Lisboa, 1999; Camden Arts Centre, Londres; Contemporary Art Centre, Vilnius; Galerie im
Taxispalais, Innsbruck e Tramway, Glasgow, 2000; Rooseum Center for Contemporary Art, Malmö, 2002;
Institute of Visual Arts, Milwaukee e The Power Plant, Toronto, 2003; Museu de Serralves, Porto e Ludwig
Museum Budapest, 2005; IMMA, Irish Museum of Modern Art, 2006; DAAD Gallery, Berlim e Mead Gallery,
University of Warwick, Reino Unido, 2007; Lunds Konsthall, Lund, Suécia, e Chiado 8, Lisboa, 2010; CAM,
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2011; Brandts Kunsthallen, Odense, Dinamarca, 2012; Trondheim
Kunstmuseum, Trondheim, Noruega, 2014.
COLEÇÕES PÚBLICAS
KIASMA, Museum of Contemporary Art, Helsinquia; FRAC Bretagne, Châteaugiron ; FRAC Champagne-Ardenne,
Reims; FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier ; Deutsche Bank, Frankfurt; Ludwig Museum—Museum of
Contemporary Art, Budapeste; Irish Museum of Modern Art, Dublin; Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean,
Luxemburgo; Banco Espi ́rito Santo, Lisboa; Caixa Geral de Depósitos, Lisboa; CAM Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa; Fundação Carmona e Costa, Lisboa; Fundação EDP, Lisboa; Fundação Leal Rios, Lisboa;
Fundação PLMJ, Lisboa; Fundação de Serralves , Porto; Ministério da Cultura Português, Lisboa; Museu Berardo,
Lisboa; Museu da Cidade, Lisboa; Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa ; ARTIUM; CentroMuseo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz; Banco de Españ a, Madrid; cGac – Centro Galego de Arte
Contemporánea, Santiago de Compostela; Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, Cáceres; Colección Bergé,
Madrid; Fundación ARCO, Madrid; Fundación Pedro Barrié de la Maza, Vigo; Fundación Coca Cola, Madrid;
Fundación Centro Ordóñez-Falcón de Fotografi ́a, San Sebastian; Arts Council England; South London Gallery,
Londres; Towner Museum of Contemporary Art for the South East, Eastbourne; Western Bridge, The Bill and
Ruth True Collection, Seattle.
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