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A exposição "popula" a Ermida - que pela parecência ou oposição direta a uma Tasca - como lugar 
de "culto" históricamente vêm testemunhando todos momentos da sociedade com seus habitantes 
incógnitos-comuns-passantes ocasionais e turistas acidentais. 
Outrora lugar de comunicação e desabafo entre populares anónimos (ou não), vivem agora uma 
"indiferença coletiva" gerada pelos novos mídia em cada bolso (ou bolsa), preenchendo o espaço 
com um silêncio ensurdecedor, só interrompido por vezes por relatos de futebol, que – pasmem-
se – é o único momento atualmente em que se gera uma sútil comunicação entre desconhecidos 
(ou não) frequentadores do mesmo espaço, segundo constata Nelson.

Cardoso, com sua normal fluidez e desembaraço, mas como que se de um estudo do fenômeno 
sociológico atual se tratasse, instala sua Tasca com 31 "Pessoas" e 2 gatos - construções em 
cartão canelado e outros, reutilizando os desperdícios da sociedade, - que numa mesma atitude 
de desperdício do "outro", vivem a ilusão generalizada da comunicação virtual gigantesca e 
abrangente, porém incrívelmente solitária, silenciosa, mas repleta de "amigos virtuais",- refletindo 
pela ausência de cor nas quatro esculturas específicamente concebidas para esta instalação.

Zambeze Almeida
(Curadoria)
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FIGURA COM O PÉ NA PAREDE
Ass/dat 017
Construção em cartão
187 × 77 × 41 cm

O artista Nelson Cardoso convidou-nos. À nossa chegada  
ao espaço criado por ele, outros já estarão presentes. 
Indubitáveis corpos e rostos, inequívocas esculturas.
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Enquanto esculturas, elas revelam a maestria de Nelson 
Cardoso – demonstrada à décadas – em processar materiais 
encontrados e suas improváveis composições em formas 
coerentes.
Seu virtuosismo no manuseio de cartões canelados, qualquer 
lasca de madeira, mármore, papel, metal e tinta corresponde 
a principios alquímicos e obedeçe a lógica formal, as quais o 
próprio Nelson Cardoso incorpora até certo ponto. Podemos 
dizer que suas mãos criativas estão seguindo menos uma idéia 
do seu cérebro, mas sim "unicamente" orgãos executivos de 
seu inteiro ser.
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José António Fernandes Dias já tinha escrito em 2006: 
"Pintando, colando ou descolando, construindo ou esculpindo, 
é sempre a partir do que ao longo do dia vai recolhendo na rua, 
do desperdício, do rejeitado, do já usado, que estes trabalhos 
nascem no turbilhão silencioso da noite; parte frequentemente 
do que esses restos lhe sugerem, e depois é só a construção; aqui 
se junta uma fortíssima capacidade construtiva e artesanal 
de exploração das potencialidades expressivas e estéticas dos 
materiais com uma energia imaginativa sem limites."

GATO AMARELO
Ass/dat 014
Construção em cartão
36 × 42 × 48 cm

GATO PRETO
Ass/dat 014
Construção em cartão
47 × 26 × 55 cm
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Com 40 anos de prática artística, a imaginação de Nelson 
Cardoso já não se revela só no silêncio da noite, mas 
virtuosamente a cada momento.

Um passeio com ele: vocês seguem lado a lado, ele se agacha 
para pegar um pedaço de material, vocês andam mais, ele se 
afasta do caminho para apanhar outra peça que segura junto 
com a primeira, ele pondera brevemente, depois ri, mostra-te as 
peças e diz, olha, O Sol Alegre, ele examina o ambiente ao redor 
procurando outra parte, encontra uma, ele pára um pouco aqui 
e ali, segura todas as peças juntas e de facto – O Sol Alegre.

Uma visita num estúdio: ele se senta com as outras pessoas, 
bebendo e conversando, depois de um pouco ele se levanta,  
e pega dois itens de lugares completamente diferentes,  
segura-os juntos e ri, vê, A Garganta Profunda.

Muito antes de nós ele descobriu o que antes teria sido visível, 
as partes individuais não teriam sido separadas até agora.

Paulo Reis escreveu em 2009:
"Para ver a obra de Nelson Cardoso é preciso conjugar história das 
experiências artísticas, recortar seu universo neobarroco de imagens 
apanhadas ao acaso, pois sua forma de criar é através de inputs  
que o mundo lhe oferece. Através da colagem de imagens apanhadas 
no lixo, do resto, do refugo, do que não presta mais ao mundo.  
E daí que o artista retira imagens sob forma de signos, significados, 
significantes e devolve ao mundo como objeto artístico."
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O SOL ALEGRE
Ass/dat 2013
Pintura s/ madeira
Diâmetro 110 cm
(redondo)
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O RUIVO
Ass/dat 010

Pintura s/ madeira e chapa
60 × 60 cm
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No entanto não se faz justiça às suas obras com uma 
classificação de um historiador de arte, como confirma 
Fernandes Dias:

"Evidentemente que nos lembramos logo do surrealismo; 
mas não devemos também esquecer o barroquismo 
vernáculo da cultura brasileira; nem a antropofagia 
oswaldiana que tudo devora e digere, amalgamando o 
díspar; nem as expressões plásticas do pensamento da 
transformação que caracteriza as filosofias e as visões  
do mundo dos povos indígenas do Brasil.
Quando vi estes trabalhos do Nelson Cardoso pela primeira 
vez, muitas coisas me vieram à cabeça; as associações, 
ressonâncias, memórias e referências multiplicaram-se.  
As colagens cubistas e dadaístas, os objects trouvés aidés, 
as caixas maravilhosas de Joseph Cornell, os efeitos  
de frottage de Max Ernst, as assemblages, o bricoleur  
de Lévi-Strauss…; mas, mais do que tudo, o que 
se foi arrumando sob a designação de Art Brut, 
problematicamente como sempre são problemáticas  
as arrumações na arte."

PERFIL
Ass/dat 011

Madeira
74 × 56 cm

O MARIALVA
Ass/dat 015

Téc. mista s/ cartão
141 × 33 cm
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MULHERES
Ass/dat 11/ 010

Técnica mista s/ cartão 
canelado e madeira

48 × 29 cm

O MARIALVA
Ass/dat 015

Téc. mista s/ cartão
141 × 33 cm
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AS ADOLESCENTES  
E SEUS FANTASMAS
Ass/ dat 01/ 012  
Técnica mista s/ papel
50 × 60 cm
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O GATO
Ass/dat 011

Madeira
38 × 32 × 4,5 cm
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Agora, a exposição na Ermida de Belém revela um novo aspeto do trabalho de Nelson Cardoso, que se 
refere ao conteúdo mas também à natureza formal do seu trabalho. Você pode lhe chamar de "Alquimia":

"Alquimia é uma prática que combina elementos da Química, Antropologia, Astrologia, Filosofia, Metalurgia 
e Matemática. Existem quatro objetivos principais na sua prática. Um deles seria a transmutação dos metais 
inferiores ao ouro; o outro a obtenção do Elixir da Longa Vida, um remédio que curaria todas as doenças, até 
a pior de todas, a morte! E daria vida longa àqueles que o ingerissem. Ambos os objetivos poderiam ser notas 
ao obter a Pedra Filosofal, uma substância mística. O terceiro objetivo era criar vida humana artificial, os 
homúnculos. O quarto objetivo era fazer com que a realeza conseguisse enriquecer mais rapidamente (este 
último talvez unicamente para assegurar a sua existência, não sendo um objetivo filosófico)." (wikipedia)
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Em analogia a esta definição, podemos chamar as 
suas "transmutações" de materiais descartados em 
obras de arte, como sendo procedimentos alquími-
cos. Quando suas figuras ocorrem na forma de "as 
máscaras, os fetiches, os Totems" (João Teixeira), feitas 
para rituais que transcendem nossa vida diária, elas 
poderão também servir como Elixir da Longa Vida.

Porém, o que é especialmente importante nesta 
exposição, é a instalação dos objetos individuais 
num espaço que já não é um lugar comum para 
exposições, mas um espaço com o qual todos 
estamos familiarizados: uma Tasca ou um café. 
Aqui, comunicação, reações, transformações e 
processos acontecem.

Na Tasca do Nelson Cardoso encontramos outras 
pessoas em poses típicas: um apoiado contra a 
parede, um ocupado com o telemóvel sentado na 
mesa, um detrás do bar.

Todos bastante incolores e silenciosos, 
contrastando especialmente com os retratos cheios 
de vida na parede.

Simulamos: quando entramos na Tasca, as 
pessoas nos darão uma olhadela que parará no 
máximo quando encontrámos o nosso lugar e nos 
integrámos no silêncio.
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FIGURA SENTADA ODIANDO O TELEMÓVEL
FIGURA EM PÉ APOIADA NA MESA
123 × 76 × 113 cm / 185 × 70 × 70 cm
Construções em cartão canelado  
2016–17
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Sabemos da vida de Nelson que ele visita diariamente as 
tascas e cafés nas cercanias do seu estúdio e lá comunica com 
as pessoas, muitas vezes também sobre futebol. Comunicação 
é importante para Nelson, não apenas para ele pessoalmente. 
Ele está ciente do seu significado existencial para a vida e 
sobrevivência das pessoas e critica a perda da comunicação 
direta através da sua substituição pela mídia digital.

Às vezes Nelson afirma que as pessoas só conseguem falar  
e se sentir juntas, quando coletivamente assistem futebol.  
Aí suas expressões faciais são coloridas e diversas como  
os retratos na parede.

Senão há uma indiferença.
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Não que ele não fosse muito familiarizado com a vida dos 
artistas boêmios e urbanos – Paulo Reis ainda o descreveu 
como "um artista urbano, noturno, demiúrgico".

IRMÃOS
Ass/dat 014

Téc. mista s/ cartão
34 × 23 × 10 cm
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DIA DO GIN
Ass/dat 016 
Construção em cartão
32 × 25 × 10 cm
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QUATRO OLHOS
Ass/dat 013

Téc mista s/ cartão
58 × 71 cm
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DEPOIS DO COPO
Ass/dat 016
Téc mista s/ cartão e madeira
22 × 40 cm
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AUTORETRATO
Ass/dat 010

Téc. mista s/ madeira
50 × 41 cm
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Hoje, no entanto, ele passa a maior parte do seu tempo com seus vizinhos no interior. Entretanto.

Porque os tempos mudaram. 
Agora todos podem fazer coisas 
"extraordinárias" e ficar sob os 
holofotes.

Um único pode atrair, através 
de uma aparição extravagante 
num vídeo do youtube, 
numa semana milhões de 
visualizações. Na cena da arte, 
artistas tentam se distinguir 
de outros com trabalhos 
monstruosos ou escândalos, e 
todos podem hoje fazer uma 
bomba para matar centenas de 
pessoas e entrar na mídia.

GARGANTA PROFUNDA 
Ass/dat 016
Téc mista s/ cartão
22 × 28 × 7 cm
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O ESTABANADO
Ass/dat 009

Téc. mista s/ papel
62 × 50 cm
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FIGURA SENTADA RECLINADA
Ass/dat 017
Costrução em cartão
133 × 100 × 70 cm
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Neste sentido, a situação ordinária da Tasca do Nelson é extraordinária: 
Estado normal em vez de excitação. Ausência de guerras e reis.
Corpos normais, não sofrendo, não agressivos, nem desfigurados nem de forma espetacular, que não querem nada de nós mas só 
estão lá. Sem vazio, calor humano. Somos lembrados do significado de companheiros, comunidade, união, corpos. Isso também é 
outro aspecto: o significado de corpos no processo de comunicação nos dias de hoje  
de conceitos pós- e transhumanos e mensageiros virtuais.

Bazon Brock que desenvolveu e explicou em detalhe sua " Teoria do Caso Proibido da Emergência" ("Theorie des verbotenen 
Ernstfalls") escreve:
"O Intendente o expressou assim: "Bem, mas a arte tem o dever de causar problema e distúrbio!"
Todas as pessoas que alguma vez testemunharam o terror por elas próprias, nem sequer pensariam nisso (...) Até aqueles que não têm 
experiência de terror eles mesmos sabem no entanto, que hoje qualquer Zé Mané numa esquina qualquer, com alguma dinamite pode 
produzir qualquer estado de exceção, terrorísticamente encenado – Isso realmente não é arte!

A mais alta expressão da arte seria antes um programa de calibragem da inconsequência com a facilidade de revogação, como já 
recompensamos nos campos da ecologia, quando certos produtos recebem o "Blaue Engel"  
ou o "Ponto Verde.""

Brock enfatiza que os verdadeiros heróis de hoje são portanto aqueles que ajudam a preservar a normalidade, como  
as enfermeiras, os homens do lixo ou os bombeiros.
Essa normalidade não tem nada a ver com monotonia ou tédio, Nelson Cardoso demonstra impressivamente  
na sua instalação: de acordo com sua conceção, assistindo um jogo de futebol em conjunto ou gastando tempo  
e comunicando numa Tasca são motivos de transformação alquímica de pálidas figuras de cartão para coloridos, iridescentes, 
expressivos rostos.
Ele nos lembra do "normal", do inafectado do comum em nós, que os sem imaginação desprezam e tentam substituir  
com ações flashantes. Nelson Cardoso mostra-nos retratos de pessoas que desconhecemos, que surpreendem, atraem e ao mesmo 
tempo amigavelmente nos inseguram.
Eles refletem a liberação da criatividade na comunicação humana como a variedade de expressões faciais que Nelson Cardoso 
gravou e formou nas esculturas desta exposição.
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Michel de Certeau dedicou seu livro "The Practice of Everyday Life" ("A prática da vida diária") a estes "heróis desconhecidos" e 
escreveu no seu prefácio:

"Para o homem comum. 
A um herói comum, um caráter ubíquo, andando aos incontáveis milhares nas ruas. 
Invocando aqui, no início das minhas narrativas, a figura ausente que fornece tanto o seu início como a sua necessidade, eu indago 
no desejo cujo objeto impossível ele representa.
O que estamos pedindo a este oráculo cuja voz é quase indistinguível do rumor da história para nos dar licença,  
para nos autorizar a dizer, quando que lhe dedicamos a escrita que antigamente se oferecia em louvor aos deuses  
ou às musas inspiradoras? 
Esse herói anônimo é muito antigo. Ele é a voz murmurante das sociedades. Em todas as eras, ele veio antes de textos.  
Ele não espera representações"

Nelson Cardoso os está representando. 
Então o visitante da exposição pode sucumbir ao efeito do seu laboratório alquímico de várias maneiras:  
olhando os retratos cuja expressão poética para interpretar também causa um sentimento um tanto estranho de prazer.
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O JOGADOR 
Ass/dat 2005

Construção em cartão
31 × 27 × 15 cm
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TIMBRÉS
Ass/dat 03/ 015
Téc mista s/ cartão e madeira
32,5 × 51 cm
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O FANTASMINHA
Ass/dat 013
Técnica mista s/cartão 
canelado, madeira, resina
56 × 30 cm

O BISBOLHETEIRO
Ass/dat 012

Téc mista s/ cartão  
e madeira

55 × 36 cm
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O TATUADO
Ass/dat 016
Téc mista s/ cartão
41 × 27 cm
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O NARIGUDO
Ass/dat 015

Téc mista s/ cartão
68 × 51 cm
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BEIJOS FUNDIDOS
Ass/dat 016
Pintura s/ madeira
67 × 65 cm
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MENINA METRALHA
Ass/dat 016

Pintura s/ madeira
67 × 65 cm
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AS TRAVAS
Ass/dat 014
Téc. mista s/ cartão
62 × 62 cm



41

AS TRAVAS
Ass/dat 014

Téc. mista s/ cartão
62 × 62 cm
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OS GÊMEOS
Ass/dat 016
Téc. mista s/ cartão e madeira
63 × 63 × 7 cm
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JOGO DAS MÁSCARAS
Ass/dat 016

Téc mista s/ cartão
62 × 62 cm
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...espantados com a composição 
das partes individuais que formam 
os respetivos objetos e irritam nosso 
sentido visual...
...na tentação de bater uma das figuras 
no ombro, de se sentar ao lado delas  
e sentir companheirismo…

... e na perplexidade que tal situação 
não espetacular como a de uma Tasca 
pode nos trazer de volta sentimentos  
e reflexões humanas fundamentais.
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MENINA ROSA
Ass/dat 016

Téc. mista s/ madeira
31 x 14 x 4 cm
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ALQUIMIA (NA TASCA) – NELSON CARDOSO     

The artist Nelson Cardoso has invited us. At our arrival at the space created by him, others are already present. Undoubtely bodies and faces, unmistakably sculptures. 

As sculptures, they reveal Nelson Cardoso’s mastery - demonstrated since decades - in processing of found materials and their unprobable composition into coherent shapes. His virtuous 
handling of cardboards, any wood chips, stone, marmor, paper, metal and paint correspond to alchemical principles and obey a formal logic which Nelson Cardoso himself embodies to a certain 
extent. One can say that his creative hands are following less an idea of his brain but are rather ("just") executive organs of his entire being.

José António Fernandes Dias has already written in 2006: 

"Painting, gluing or ungluing, constructing or sculpting, it’s always from what he collects along the day on the street, from the waste, the rejected, the already used, that these works are born 
in the silence turmoil of the night; often starts from what these remains suggest him, and then it’s only the construction; here joins a huge cunstructive and artisinal capacity on exploiting the 
expressive and aesthetics potencialities of materials, with a limiteless imaginitive energy"

With 40 years of artistic practice, Nelson Cardoso’s imagination no longer unfolds only in the silence of the night but virtuosic at every moment. 

A walk with him: you go side by side, he bends to pick up a piece of material, you walk further, he walks away from the path to take another piece which he holds to the first, he ponders briefly, 
then laughs, holds out the parts to you and says, look, O Sol Alegre, he scans the environment for another part, finds one, he breaks a little here and there, holds all pieces together and indeed - O 
Sol Alegre.

A visit in a studio: he sits with the others, drinking and talking, he gets up after a while, and takes two items from completely different places, holds them together and laughs, see, A Garganta 
Profunda.

Long before us he has discovered which would have been visible earlier, would not have been separated the individual parts so far.

Paulo Reis wrote in 2009:     

"In order to see the work of Nelson Cardoso, it is necessary to examine the history of artistic experiences, to outline his neo-baroque world of haphazardly gathered images, since he creates by 
absorbing the inputs that the world offers him. Through a collage of images gathered from rubbish tips, remains and rejected stock which were no longer of use to the world. Hence the artist takes 
images in the form of signs, meanings and signifiers and returns them to the world as an artistic object."

Yet one does not do justice to his works with an art historian classification, as Fernando Dias confirms:

"Obviously we soon remember surrealism; but we mustn‘t forget the vernacular baroquism of the brazilian culture; nor the oswaldian anthopophagy which devours and digests everything, 
combinig together the diverse; nor the plastics expressions of the transformation thought which characterizes the philosophies and the worlds vision of the indigenous people from Brazil.

When I saw these Nelson Cardoso’s works for the first time, a lot of things came to my mind; the associations, resonances, memories and references multipied. The cubist and dadaist collages, 
the trouvés aidés objects, Joseph Cornell’s marvelous boxes, the frottage effects of Mark Ernest, the assamblages, the bricoleur of Lévi-Strauss...; but, more than anythig, what has been tidied under 
the Art Brut designation, problematic as always are problematic the tiding up in art"

Now, the exhibition in the Ermida de Belém reveals a new aspect of Nelson Cardoso’s work which refers to the content but also to the formal nature of his work. You can call it "Alchemy":

"Alchemy is a practice that combines Chemistry, Anthropology, Astrology, Philosophy, Metallurgy and Mathematics elements. There are four main goals in it’s practice. One of them would 
be the transmutation of metals lower than gold; the other, the obtaining of Long Life’s Elixir, a medicine that would cure all diseases, even the worst of all, death. And would give long life to those 
who ingest it. Both objectives could be notes when obtainig the Philosophical Stone, a mystical substance. The third objective was creating artificial human life, the homonculi. The forth goal was 
to do that the royallity could enrich itself more rapidly (this last one maybe only to ensure it’s existence, not being a philosophical objective). "(wikipedia)

In analogy to this definition, one can call his "transmutations" of discarded materials into works of art as alchemical procedures. When his figures occur in the form of "as máscaras, os fetiches, 
os Totems" (João Texeira), made for rituals that transcend our daily life, they may also serve as Long Life’s Elixir.

Which is especially important in this exhibition though is the installation of the individual objects into a space that is no longer a common place for exhibitions but a space with whom we are 
all familiar: a Tasca or a café. Here, communication, reactions, transformations, and processes take place.

In Nelson Cardoso’s Tasca we find other people in typical poses: one leaning against the wall, one with the mobile busy sitting at the table, one behind the bar.

All quite colorless and quiet, specially in contrast to the lively portraits on the wall. 
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We simulate: when we enter the Tasca, the people will give us a brief glance which will stop at the latest when we have found our place and have integrated ourselves in the quiet.

We know of Nelson’s life that he visits the tascas and cafes daily in the circle of his studio and communicates with the people there, often also about football. Communication is important for 
Nelson, not just for him personally. He is aware of its existential meaning for the life and survival of the people and critizes the loss of direct communication through its replacement over digital 
media.

Sometimes Nelson claims that the people can only talk and feel together when watching football collectively. Then their facial expressions are as colourful and diverse as the portraits on the wall.
Otherwise there is an indifference.

Not that he wasn’t very familiar with the life of the bohemian and urban artists - Paulo Reis still described him as "an urban, nocturnal, demiurgic artist."

Today, however, he spends most of his time with his neighbors in the country. Meantime.

Because the times have changed. Everyone can now do "extraordinary" things and stand in the ramp lights.

Single can attract through extravagant appearing in a youtube video within a week millions of viewers. In the art scene, artists try to distinguish themselves from others by monstrous works or 
scandals, and everyone can make a bomb today to kill hundreds of people and get into the media.

In this sense the ordinary situation of Nelson’s Tasca is extraordinary: 
Normal condition instead of excitement. Absence of wars and kings.
Normal bodies, not suffering, not aggressive, neither disfigured nor of spectacular shape, which don’t want anything from us but are just there. No emptiness, human warmth. We are reminded 

of the significance of companions, community, togetherness, bodies. This is also another aspect: die meaning of bodies in the communication process in today’s time of post- and transhuman 
concepts and virtual messengers.

Bazon Brock who has developed and in detail explained his "Theory of the Forbidden Emergency Case" ("Theorie des verbotenen Ernstfalls"), writes:
""The Intendant has expressed it like this: „Well, but the art has the duty to cause trouble and disturb!" All people who have ever witnessed the terror themselves would not even think of it (...)
 Even those who have not experiences terror on their own know nevertheless that today any idiot at any street corner with some dynamite can produce any, terroristically staged exception 

state - that is really no art!

The highest expression of art would rather be the calibration on consequencelessness and the facility for revocation as a program, as one already rewards in the fields of ecology, when certain 
products receive the "Blaue Engel" or the "Green Point"."

Brock emphasizes that the real heroes of today are therefore those who help preserve the normality, such as the nurses, the garbage men or the firefighters.
That normality has nothing to do with monotony or boredom, Nelson Cardoso demonstrates impressively in his installation: according to his conception, viewing a football game together or 

spending time and communicating in a Tasca are means of alchemical transformation of grey cardboard figures into colorful, irisdecent, expressive faces.
He reminds us of the "normal", the unaffected, the common in us, that the unimaginatives disdain and try to replace with flashing actions. Nelson Cardoso shows us portraits of people un-

known to us, that surprise, attract and at the same time friendly insecure us. They reflect the release of creativity in human communication as the variety of face expressions which Nelson Cardoso 
has recorded and formed into the sculptures of this exhibition.

Michel de Certeau dedicated his book "The Practice of Everyday Life" to these "unknown heroes" and wrote in his foreword:
"To the ordinary man.
To a common hero, an ubiquitous character, walking in countless thousands on the streets.
In invoking here at the outset of my narratives the absent figure who provides both their beginning and their necessity, I inquire into the desire whose impossible object he represents. What are 

we asking this oracle whose voice is almost indistinguishable from the rumble of history to license us, to authorize us to say, when we dedicate to him the writing that one formerly offered in praise 
of the gods or the inspiring muses?

This anonymous hero is very ancient. He is the murmuring voice of societies. In all ages, he comes before texts. He does not expect representations."

Nelson Cardoso is representing them. So the visitor of the exhibition can succumb in several ways to the effect of his alchemy laboratory: looking at the portraits whose poetic expression to 
interpret also causes pleasure as a somewhat uncanny feeling...

... in amazement at the composition of the individual parts that make up the respective objects and irritate our visual sense... ... in the temptation to knock one of the figures on the shoulder, 
to sit next to them and to feel fellowship... ... and in the astonishment that such an unspectacular situation as that of a Tasca can bring us back to fundamental human feelings and reflections.



47

The exhibition “populates” the Ermida - as a resemblance or direct opposition to a Tasca - as a place of “cult" is historically 
witnessing every moment of the society with its inhabitants, incognito-common-occasional passersby and accidental tourists.
Formerly a place of communication and outburst among anonymous (or not) people now living a “collective indifference”, 
generated by the new media in each pocket (or bag), filling the space with a deafening silence which is only occasionally 
interupted by football reports, what is nowadays - amazingly -the only moment in which a subtle communication among 
strangers (or not) and regulars of the place is generated, according to Nelson.

Cardoso, with his usual fluidity and resourcefulness, yet as if deriving from a current sociological phenomenological study, 
installs his Tasca with 31 "people" and 2 cats – creations on corrugated cardboard and others - recycling the waste of the 
society, in the same attitude as the waste of the "other" - who are living the generalized illusion of a virtual, gigantic and 
immersive communication, though incredibly lonely, silent, yet full of "virtual friends," which is reflected by the lack of color 
in the four sculptures which are specifically concieved for this installation.

Zambeze Almeida (Curator)
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1958 Ribeirão Preto SP Brasil, reside em Portugal desde 1980. Forma-
se em Escultura no AR.CO - Centro de Arte e Comunicação Visual sob 
orientação de Graça Costa Cabral 1980 -1985, tendo frequentado os 
ateliers de desenho e pintura até 88. Vive e trabalha em Colares.
1988 Minoru NIIZUMA convida ao "15th International Stone Sculpture 
Symposium"- Iwate Machi, Japão. Outros 7 Simpósios de Escultura em 
Pedra, 1981- 2007 PT DE FR.
Premio Instalação VERA World Fine Art Festival- Lisboa, "Rusga e Vaga - 
Mundo", adquirida e exposta " O Olhar do Colecionador", Museu Berardo 
2015.
Individuais: Centro Cultural São Lourenço- Almancil 1985; Espaço  
A- Clube 50 e Galeria Arcada- Estoril 87, 89; Galeria LÉO 88; Galeria 
1991 94, Outro TOM Lisboa e Galeria de Colares 2000, 02; "Noite (Vi) 
Vida" de José António Fernandes Dias 06 e "Mega- Pólis" de Paulo 
Reis 09, ambas colaboração Manuel Costa Cabral, gAD galeria Lisboa; 
Ferebalm Grübru Station- Karlsruhe DE 09.
Colectivas: "ARTE OCUPA LISBOA, PARIS,… e tb HAMBURGO" 
projeto de Carlos Henrich- ação direta/ psicoterapia urbana. Co-curadoria 
Rajele Jain - PAV 28; Suisse Marocain - 59 RIVOLI; Gora Jain - 
Gängenviertel 2010. "PRÊT-à-DÉCOLLER" - AOLP… e tb SÃO PAULO, 
59 Rivoli Galerie & Epicentro Cultural SP 2014; "Parfumes de Lisbonne" 
exposição "TIMBRÉS - Voix d’ Artistes, Herós Pluridisciplinaires" 2015 
por Zambeze Almeida, Paris; "BIICHU ART BRIDGE - ART OCUPA 
PROJECT - OKY - JAPAN curadoria local Gaki, Korenaga. Residência 
artística Fukyia, Fuyori Set/Out 15; SHOKA IKEGAMITEI MUSEUM 
- TKH, até Abr 2016. AVAV-(36) de Astronauta Mecanico, Roppongi 
Basecamp- TOKYO JP 2015.
1992- 2012 Representado pela gAD galeria Antiks Design participou em 
todas exposições Lisboa, Porto, FIL Bienal de Antiguidades 93-06; ARTE 
LISBOA 06-09; "anos 60, 70, 80 – Pintura Portuguesa e Nelson Cardoso, 
Carlos Henrich e Shintaro Nakaoka- Escultura" 2000, "… de Columbano  
a Paula Rego e Escultura Contemporânea" 07; "Confrontos" por Rajele 
Jain 2000; "Africando" BASTe P-LX de Adelaide Ginga 12.
AR.CO- Centro de Arte e Comunicação Visual Lisboa e "Festival 
Multimédia" CM Porto Alegre 81; "Nova Escultura em Pedra" Itinerante 
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Brazilian 1958.  Formed in Sculpture (1980 – 1985) under Graça Costa Cabral, attended as well Drawing and Painting at "AR.CO - Art and Visual 
Communication Center", Lisbon until 1988. Represented by gAD galeria Antiks Design, Lisbon PT during its 20 years until 2012.
From all 8 Stone Sculpture Symposiums in PT, DE, FR, in 1988 under Minoru NIIZUMA’s invitation, Iwate-Machi- Japan.
Installation Prize VERA-World Art Festival Lisbon,"Swindle and Vagabond" acquired by Museu Berardo Lisbon 2015.
From his solo shows "LIVE(D) NIGHT by José António Fernandes Dias, gAD galery 2006 and "MEGA-POLIS" by Paulo Reis 2009, both in colaboration  
with Manuel Costa Cabral, gAD galeria Lisbon and Ferebalm Grubru Station by Axel Heil Karlsruhe DE.
ART OCCUPIES LISBON, PARIS, and also HAMBURG, project by Carlos Henrich – direct action/ urban psychotherapy. Co-curatory Rajele Jain- PAV 
28; Suisse Marocain- 59 RIVOLI; Gora Jain- Gängenviertel, 2010; "PRÊT-à-DÉCOLLER"- AOLP… and also SÃO PAULO, 59 RivoliI Galerie+ Epicentro 
Cultural SP 2014; "Parfumes de Lisbonne" expo "TIMBRÉS- Voix d’ Artistes, Herós Pluridisciplinaires" by Zambeze Almeida Paris 2015; "BIICHU ART 
BRIDGE- ART OCUPA PROJECT JAPAN -OKY local curatory Gaki and Korenaga. Artistic residency -Fukyia, Fuyori Sep/Oct 15; SHOKA IKEGAMITEI 
MUSEUM- TKH until Apr 2016. AVAV- (36) by Astronauta Mecanico, Roppongi Basecamp- TOKYO JP 2015.
From all collectives at gAD galery:"60’s, 70’s, 80’s- Portuguese Painting, Nelson Cardoso, Carlos Henrich, Shintaro Nakaoka- Sculpture" 2000; Lisbon Art 
Fair 2006-09; "…from Columbano to Paula Rego" 07; "Confronts" by Rajele Jain 2010; "Africando" by Adelaide Ginga 2012. Over 45 others "Contemporary 
Portuguese Artists" Palácio Anjos Algés 87; "Stone Sculptures Show" Jd. Costa Pinto Cascais 96; "Grupo Kilombo" Brasil at EXPO’ 98, Pothoff Lisbon;  
"Inert with Life","80 years" SECIL 03,08; Sesimbra’s Castle+ Marginal 04 -07; "Sintra Public Art" 04 05; "TRIPPY Hippy Pastoralle- Friends and Lovers  
in the Underground" by Dirk Meinzer AU 13; Santiago do Cacém Museum Alentejo; Fund. Carlos Sena Penamacor; "Flying House" Lisboa 2016.
Public Sculptures: Porto 85; Durbach e Staufenberg Klinik DE 86; Paris 87; Iwate- Machi JP 88; Golegã 89; Albufeira 90; Alpalhão 05; Sesimbra 08;  
Vagabond Paris 14; Berardo Museum Lisbon; Okayama Prefecture Japan 15; Penamacor 16, whitin several public and private collections
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PT 82; "Salão Arte Primavera" Paço d’Arcos 83; Mosteiro Stª Maria da Vitória- Batalha 83-85; "Novos-Novos SNBA Lisboa e "Exposição Ibérica" Campo 
Maior 84; Mercado Ferreira Borges; "Esculturas no Jardim" Porto; "Staufenberg Klinik" Durbach; Gres Galerie Frankfurt DE; Galeria Presença Coimbra 
86; "Grupo Évora + 3" P. Rainha Stª Isabel Estremoz 87; Galeria Arcada Estoril 87- 90; "Artistas Contemporâneos Portugueses" Palácio Anjos Algés; Palácio 
Cidadela Cascais 87; "Por Debaixo do Céu"; LIBESC" 88; "Grupo Kilombo" Penta H Lisboa; "25 de Abril" Jardim Grândola; CM Reguengos Monsaraz 
95; "II Mostra Esculturas em Pedra" Jd Costa Pinto Cascais; Quinta do Lago Algarve 1996; "Bienal Internacional Artes Alentejo e Extremadura 97; "Grupo 
Kilombo" Brasil na EXPO’ 98, Galeria Pothoff Lisboa; "Exposição Internacional Artes Plásticas" CM Vendas Novas 98, 99; "Inertes com vida","80 anos", 
SECIL-Maceira Liz Leiria 03, 08; Exposição Internacional Artes Plásticas Sesimbra" Castelo e Marginal Sesimbra 04-07; "Sintra Arte Pública" Volta do 
Duche 04 05; "TRIPPY Hippy Pastoralle- Friends and Lovers in the Underground" por Dirk Meinzer Austria 13; "Os Bichos estão à solta" Espaço 18, S. Pedro 
Sintra; "Escultura de Ar Livre" GM Artur Bual Amadora 14; Museu Santiago do Cacém Alentejo; Fund. Carlos Sena Penamacor; "Flying House" Lisboa 2016.
Esculturas Citadinas: Porto 85; Durbach e Staufenberg Klinik, DE 86; Paris 87; Iwate- Machi JP 88; Golegã 89; Albufeira 90; Alpalhão 05; Sesimbra 08; 
Vagabond- Paris 14; Museu Berardo Lisboa; Okayama Prefecture Japan 15; Penamacor 16, entre outras instituições e coleções públicas e privadas.
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