
 

 

1 X 1 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 

 
Semana 1 | 19 fevereiro | LISTA DE COMPRAS VISUAL 

 
 

Reúne 3 a 5 itens que comprarás uma vez mais na próxima ida ao supermercado (do pacote de 

arroz à penca, do champô ao detergente, escolhe os que que te apetecer). Acrescenta ainda 3 

folhas de papel e riscadores a teu gosto. 

Agora desenha cada um deles seguindo as instruções: 

 
- Na folha 1 desenha os contornos dos vários itens. 

 
- Na folha 2 desenha uma vez mais os contornos dos vários itens; preenche de seguida o seu 

interior com os materiais que entenderes - (marcadores, guaches, aguarelas...). 

- Procura uma fonte de luz que crie a sombra dos teus itens sobre a folha 3. Utiliza um riscador 

para captar as várias sombras em desenho. 

- No final sobrepõe as três folhas numa janela; observa a composição que resultou da justaposição 

das tuas fases de desenho. 

 
 

Conceção: Ana Maçã 

 

Palavras-chave: figura, desenho, composição, processo 

 
Este exercício foi baseado na obra Sombra projectada de uma mala (1966) da artista 

Lourdes Castro (Portugal, 1930), que se pode encontrar na Coleção Norlinda e José Lima. 

 
 

Lourdes Castro. Sombra projectada de uma mala (1966) © André Rocha 

http://centrodearteoliva.pt/colecao/colecao-de-arte-contemporanea-norlinda-e-jose-lima/


 

 

 

1 OBRA X 1 FILME 

Semana 2 | 26 fevereiro | QUANDO ESTIVERES A... 

 

Nestes dias mais caseiros reparei que a água tem sido um dos elementos que mais se encontra 

presente no meu dia-a-dia. 

E convosco? Já repararam? 

Desde o lavar constante das mãos às tarefas diárias, este elemento parece estar agora, mais 

do que nunca, em todo o lado. 

De phones nos ouvidos ouve e lê com atenção o que se encontra no ficheiro de vídeo que 

preparei e durante os próximos dias: 

1. Pensa nas tuas ações e em como manipulas a água no teu quotidiano; 

2. Concretiza as ações propostas no vídeo; 

3. Grava com um telemóvel as tuas ações e cria uma pequena coleção desses momentos; 

4. Usa a imaginação e dá continuidade às tuas próprias ações. 

 
 

... CONTA UM SEGREDO. 

 

 
Conceção: Rebecca Moradalizadeh 

Palavras-chave: som; ação; corpo; dia-a-dia; rotina; tempo; emoção 

 
 

Este exercício foi pensado a partir da obra A Ferver, da Série Segredo (2+More), 2008, do 

artista Pedro Tudela (Portugal, 1952), que integra a Coleção Norlinda e José Lima. 

 

Pedro Tudela. A Ferver, da Série Segredo (2+More), 2008. Foto: cortesia do artista 



 

 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 

Semana 3 | 5 de março | EM CASA DESCOBRI 

 

Era uma vez um homem que vivia nas palavras. Não as procurava, apareciam-lhe. Aos olhos, às 

vezes aos ouvidos, outras vezes quase o tropeçavam. Gostava muito delas - o homem - mas 

não as entendia. Eram apenas linhas. Querendo guardá-las a todas, colecionava numa 

página/caixa/grelha/trama/malha/pauta/rede - cada uma no lugar certo. Num movimento 

exaustivo, compulsivo, meditativo. Tramas deslizantes, quase desistentes. Pequenas, grandes, 

mais abertas ou mais fechadas, aquelas páginas/ caixas/ grelhas/ tramas/ malhas/ pautas/ redes 

- guarda-palavras - amontoadas, distantes, sozinhas, empoleiradas, umas gordas, outras 

magricelas, incompletas, trapalhonas, intermitentes ou barrigudas... Não eram letras, não, eram 

linhas. Uma escrita inscrita numa teia, em linhas ondulantes, ordenadas ou sem ordem. Palavras 

prisioneiras mais ou menos felizes, que se organizam, nas linhas que as prendem. Caderno de 

duas linhas - para uma caligrafia desenhada - ainda hoje tenho letra feia - qual pauta musical. 

 
Q U A N D O A C H A S Q U E S Ã O L E T R A S , L E M B R A - T E Q U E S Ã O L I N H A S | 

Q U A N D O A C H A S Q U E S Ã O L I N H A S , L E M B R A - T E Q U E S Ã O L E T R A S 

 
Em casa, por estes dias, tenho descoberto 

coisas Em casa tenho-me dedicado à escrita 

Em casa tenho-me dedicado às artes têxteis 

Descobri o Harald Stoffers com a Coleção Treger/Saint Silvestre. Coincidência. Não é que era 

mesmo isto que tenho andado a magicar e não sabia? 

Partilho. 

Precisamos de tecidos, tesouras, tintas, qualquer coisa que risque, 

papéis... Agora escrevo uma carta para alguém muito especial 

Agora escrevo a mesma carta mas sem deixar espaço entre as palavras 

Agora repito sobrepondo dois riscadores diferentes (caneta bic e lápis de cor, por 

exemplo) Agora corto um pequeno retângulo de tecido. Observo bem de perto 

Agora em papel, tento reproduzir o que vi só com 

linhas Agora em papel, tento reproduzir o que vi só 

com letras Agora rasgo o tecido e retiro alguns fio 



 

 

Agora emaranho-os 

Agora observo - Parece-me uma letra? Qual? 

Agora desenho essa letra repetidamente até criar um retângulo do tamanho do tecido inicial 

Agora observo um novo tecido 

Agora arranjo uma segunda pessoa muito especial 

Agora volto ao início 

 
Conceção: Angelina Nogueira 

 

Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (2009) do artista Harald Stoffers 

(Alemanha, 1961), que integra a Coleção Treger/Saint Silvestre. 

 

Harald Stoffers. Sem título, 2009 © André Rocha 



 

 

1 OBRA X 1 SOM 

Semana 4 | 12 de março | O QUE FAZ DE UM LAR UMA CASA? 

 

“O que faz de uma casa um lar?” 

O António Olaio fez a pergunta ao contrário, “O que faz deste lar uma casa?”; fez uma série 

de pinturas com esse título e compôs uma música homónima com o João Taborda que podem 

ouvir aqui. 

Observa a pintura, caminha por casa e descobre relações estranhas e disposições involuntárias 

entre objetos e entre objetos e pessoas. 

 
Conceção: Daniel Costa 

Palavras fechadura: casa, vida suspensa, objetos 

 

Este exercício foi pensado a partir da série de pinturas O que faz deste lar uma casa do 

artista António Olaio (Portugal, 1963), que integra a Coleção Norlinda e José Lima. 

 

António Olaio. What Makes a Home a House? #5, 2002 © Paulo Cunha Martins 

https://www.youtube.com/watch?v=oBigmdZqofY


 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 

Semana 5 | 19 de março 

 
 

Uma folha qualquer e um material que risque. Vais desenhar. 

Também podes escrever, às vezes não se sabe muito bem onde acaba uma e começa a 

outra. Abana o esqueleto. 

Pensa em alguém, talvez alguém que já não vês há algum tempo, um familiar, um amigo ou 

porque não, um animal ou ainda uma criatura de outra categoria qualquer. 

Não a deixes fugir da mente, começa a desenhar sem pensar em quê, apenas que esse 

alguém te está a guiar a mão. 

Faz isto até estranhares o desenho e disseres “que curioso desenho fez tal e tal”. 

Ah! Usa os dois lados da folha. 

 
Conceção: Daniel Costa 

 
 

Este exercício parte da obra Sem título (n.d.) de Madge Gill (Inglaterra, 1882-1961) que 

integra a Coleção Treger/Saint Silvestre. 

 

Madge Gill. Sem título, n.d. © André Rocha 



 

 
 

1 OBRA X 1 FILME 

Semana 6 | 26 de março 

 

Henri Michaux atravessou a ponte entre desenho e escrita vezes sem conta. Dos seus 

desenhos disse que o que lhe interessava era o movimento. Em 1963 colaborou com Eric 

Duvivier no filme “Images Du Monde Visionnaire”, que pode ser visto aqui. 

 
Sugestão: Daniel Costa 

 

Esta sugestão parte de um desenho de Henri Michaux (Bélgica, 1899 – França, 1984) 

da Coleção Norlinda e José Lima. 

 

Henri Michaux. Título desconhecido, n.d. [1960-1980] © Aníbal Lemos 

https://ubu.com/film/michaux_images.html


 

 

 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 

Semana 7 | 2 de abril | E TU? CONSEGUES VER O QUE JÁ FOI? 

 
 
 

“Ver o que já foi e o que ainda não é: quando se consegue perceber que algo foi importante, 

mas que ainda não é pó. Interessa-me este estado intermédio. Interessam-me as cidades 

quando caem em desuso e ficam desabitadas. E os vestígios, aquilo que fica, as ruínas. 

... 

Há algo terrivelmente mortífero na fotografia, porque as coisas nunca mais serão como na 

fotografia. E essa capacidade terrível que a fotografia tem de para sempre congelar o momento 

está ligada à morte. A fotografia é a morte.” 

["Paulo Nozolino: o Fotógrafo das Imagens Difíceis", in Público, 12 de maio de 2013] 

Hoje, mais do que nos últimos tempos da nossa vida, temos tempo de olhar. Mas saberemos 

olhar? A ruína existe desde que a civilização nasceu há cerca de 5000 anos a.C. na região da 

Mesopotâmia, ou terá sido antes? Desde que o Homem anda por cá assistimos a fenómenos 

como a perda, a degradação. 

Associamos a palavra ruína à destruição ou abandono de monumentos ou edifícios. 

Nesta relação mais direta com a arquitetura consegues identificar ruínas à tua volta? E 

que histórias contam essas ruínas? 

 
Epígrafe 

 

A sala do castelo é deserta e espelhada. 

Tenho medo de Mim. Quem sou? De onde 

cheguei?... Aqui, tudo já foi... Em sombra 

estilizada, 

A cor morreu --- e até o ar é uma ruína... 

Vem de Outro tempo a luz que me ilumina 

--- Um som opaco me dilui em Rei... 

 

Mário de Sá-Carneiro 

 
 

Conceção: Susana Rodrigues 

Palavras-chave: ruína, vestígios, edifícios, fotografia, viagem 



 

 

 
 

 
 

Este exercício parte da obra Fim, da Série Macau (1999) de Paulo Nozolino (Portugal, 1955) 

pertencente à Coleção Norlinda e José Lima. 

 

Paulo Nozolino. Fim, da Série Macau, 1999 © André Rocha 

http://centrodearteoliva.pt/colecao/colecao-de-arte-contemporanea-norlinda-e-jose-lima/


 

 

1 OBRA X 1 SOM 

Semana 8 | 9 de abril 

 

A que soam as cores? 

Conseguem ouvir as notas profundas dos instrumentos de madeira, como os fagotes, com a cor 

violeta? 

Será que a cor amarela são os sons graves do 

baixo? E a cor azul clara? Poderá ser o som de uma 

flauta? 

E a cor laranja? Será o som vindo de um contrabaixo? 

E a cor verde, poderá ser antes o som amplo e calmo de um violino? 

Conseguem ouvir o tom forte dos trompetes da cor vermelha? 

Será que a cor preta se refere ao silêncio fúnebre, ou ao som do piano? 

Será então esta obra um concerto? Ou um monólogo de cores/sons, como o título sugere? 

Se para ti também as cores têm sentimentos, sensações ou sons, faz uma lista das 

principais cores e o que elas te transmitem. 

 
Conceção: Susana Rodrigues 

Palavras-chave: cores, sons, instrumentos, sensações 

 

Este exercício parte da obra Monologic (2010) de Ana Cardoso (Portugal, 1978). A obra 

integra atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade e Representação na Coleção Norlinda 

e José Lima. 

 

Ana Cardoso. Monologic, 2010 © Blues Photography Studio. Cortesia: Galeria Nuno Centeno 

https://www.youtube.com/watch?v=1t1He-BnXGc


 

 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 

Semana 9 | 16 de abril | Parar e/ou ficar 

 

Parar e/ou ficar. 

Um objeto terrestre identificado. Moderno, leve, 

aerodinâmico. Uma nova forma de viagem. Aventura! 

Descoberta! 

E de paragem. Descanso. 

Meditação. Olhar para trás. 

Qual visão cinematográfica do futuro. Como nos 

filmes. A preto e branco. 

Com o branco do papel e o preto/cinza/cinza/cinza/cinza(...) de qualquer material riscador 

(esferográfica preta, lápis de grafite, tinta da china), esboça o teu objeto de 

viagem/paragem do futuro. 

Na falta de inspiração, olha para o céu. Se estiver cinzento, é porque vai chover. 

 

Conceção: Angelina Nogueira 

 

Exercício a partir da série “Shades of Gray” de Vasco Barata (Portugal, 1974), que se 

apropria de imagens da Airstreamer, uma autocaravana datada de 1929 para construir uma 

narrativa através de fotografias impressas diretamente sobre o alumínio. As duas obras 

integram atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade e Representação na Coleção 

Norlinda e José Lima. 

 

 

Vasco Barata - Da série/From the series Shades of Gray, 2010 © André 

Rocha Vasco Barata - Da série/From the series Shades of Gray, 2010 © Dinis 

Santos 



 

 

 

1 OBRA X 1 SOM 

Semana 10 | 23 de abril 

 
As cidades transformam-se, imaginam-se, projetam-se. Como serão as cidades do futuro? 

Com o avanço e desenvolvimento de veículos elétricos irão as cidades tornar-se 

silenciosas? Como seria a tua cidade ideal? Brilhante ou ofuscada por prédios gigantescos? 

Ruidosa ou serena? Que sons teria? 

Deixamos aqui uma sugestão sonora. 

Transforma as tuas imagens mentais em pequenos fragmentos desenhados. Em 

guardanapos, papéis ou cadernos, regista-os e se te apetecer partilha connosco. Envia-nos 

os teus desenhos, os teus sonhos. 

 
Conceção: Ana Maçã 

Palavras-chave: cidade, memória, fragmentos 

 

Este exercício parte da obra Sem título (2011) de Sebastian Ferreira (Paraguai, 1981) que 

integra a Coleção Treger/Saint Silvestre. Ramiro Sebastian Ferreira Martinez de la Pera 

sonhou, desde muito cedo, ser arquiteto. Desenhava compulsivamente os seus fascínios 

por estradas, edifícios, luzes de cidade e autocarros. 

 

Sebastian Ferreira - Sem título, 2011 © André Rocha 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHuREie0vSA


 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 

Semana 11 | 30 de abril 

 
Please Don’t Go. 

É o título de uma música do mítico grupo norte-americano KC and the Sunshine 

Band. É o título de uma obra de João Pedro Vale. 

João Pedro Vale escreveu com pastilha 

elástica. Ben Wilson pinta sobre pastilhas 

elásticas. 

Curioso. 

Uma é grande, imponente, ganha em quantidade, lê-se imediatamente e leva-nos para a 

saudosa pista. Agora privados de pistas é motivo para dizer não te vás, por favor. 

Ben Wilson é paciente e 

perseverante. Oportuno. 

Num exercício de paciência e espera, pinta a frase please don’t go dentro de círculos de 6cm 

de 

diâmetro. Dedica a tudo aquilo que tens mais saudades. Recorta e espalha por aí. Ou oferece! 

Enquanto o fazes podes mascar uma pastilha elástica. Ou ouvir uma música. Ou ambas. 

 

Conceção: Angelina Nogueira 

 
Instrução baseada nas obras Please Don’t Go (1999) de João Pedro Vale, incluída na 

Coleção Norlinda e José Lima e patente na exposição RED LIGHT; e nas obras de 

Bem Wilson que integram a Coleção Treger/Saint Silvestre. 

 

 

João Pedro Vale. Estudo para escultura - Please Don't Go, 1999 © Paulo Cunha Martins 

 

Ben Wilson. Cheming gum, 2016 © Dinis Santos 



 

 

 
1 OBRA X 1 FILME 

Semana 12 | 7 de maio 

 
Um sonho? 

Quero viajar até Haight-Ashbury do ano de 1967. Quero assistir a um concerto dos The 

Doors, daqueles concertos em que o rock psicadélico nos leva a novas experiências da 

mente. Sentir o calor e o transpirar do outro a meu lado. Sem receios. Sem medos. Quero 

ver as ruas decoradas com os cartazes do Victor Moscoso, com aquelas imagens densas e 

cores vibrantes, com design tipográfico manuscrito que torna quase ilegível o nome das 

bandas que é suposto anunciar. 

É isso mesmo! Quero voltar a usar os vestidos e os cabelos compridos, viver na rua, em 

tendas improvisadas e em comunidade, fazer fogueiras e dançar. Quero reviver o Summer 

of Love. E se queres ter uma ideia do que falo, vê este filme. 

 
Conceção: Susana Rodrigues 

Palavras-chave: corpo, energia, emoção, arte psicadélica, música, cor 

 
 

Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (1968) do artista Giovanni 

Bosco (Itália, 1948-2009), que integra a Coleção Treger/Saint Silvestre. 

 
 

Giovanni Bosco. Sem título, 1968 (frente/verso) © Paulo Cunha Martins 

https://vimeo.com/225778205


 

 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 

Semana 13 | 14 de maio | Um cão que fareja 

 

 
Esta semana voltamos às cidades. As que habitamos, essas que acontecem no 

entretanto, entre chegarem a ser o que se sonhou e nunca terem sido. 

Desenha um mapa vagueando pela cidade, a que habitas ou outra onde já 

viveste. Uma vez, duas vezes, três e por aí adiante. Pode ser um projeto de vida. 

Podes fazê-lo sozinho ou acompanhado; se assim for, comecem em lugares diferentes e 

no fim do percurso justaponham os mapas, façam observações acerca dessa cidade que 

aí aparece e constrói. 

Podes começar por traçar um mapa de memória dos percursos que te são familiares. 

 

Podes incluir coisas de que te lembras dessas ruas. Depois podes confrontar a memória 

com o que vais vendo e descobrindo durante o percurso. 

Ao longo do percurso pela cidade faz anotações (desenha, escreve) no mapa: 

acontecimentos a que tenhas assistido nessas ruas, pessoas, animais, que te chamam a 

atenção nesse preciso momento, os edifícios que vês, aqueles de que te lembras e que já 

não estão aí, tudo o que para ti seja motivo de afeto, comentário e que represente a tua 

experiência da cidade. 

Em algum momento pensa no que seja extraordinário no quotidiano. 

 
 

(Faz fotografias com qualquer tipo de câmara, porque não? Pode ajudar-te mais tarde a 

reconstruir a memória dos lugares. Podes imprimir algumas e juntar ao mapa.) 

 

 
Em algum momento faz este exercício: começas no centro da cidade, se não souberes onde 

fica, fala com alguém que talvez saiba. Vai-te afastando desse centro até chegares à 

fronteira entre cidades, as periferias. Toma a direção inversa também. 

A arquitetura mudou? O que é que as pessoas fazem em diferentes zonas da cidade? 



 

 
 

 

 

Muitos fotógrafos andam pelas cidades como cães a farejar, pesquisa e explora o trabalho 

do André Cepeda, há uma fotografia da série “Ontem” na exposição RED LIGHT: Sexualidade 

e representação na Coleção Norlinda e José Lima. Nesta ligação tens mais imagens da série. 

 
Conceção: Daniel Costa 

 
 

Este exercício foi pensado a partir da obra Do projeto Ontem (2010) de André Cepeda 

(Portugal, 1976) que integra a Coleção Norlinda e José Lima. 

 

 

André Cepeda. Do Projecto Ontem, 2010 © André Rocha 



 

1 OBRA X 1 TEXTO 

Semana 14 | 21 maio | Tableau 

 

Por vezes, perante uma imagem ou um objeto, vejo-me aflito, não sei bem o que pensar. 

Demorando a observação dou por mim a comportar-me como um detetive à procura de pistas 

dentro de uma cena de crime ou “quadro”, como eles também a designam. 

A figura do detetive nem sempre me ajuda, pelo que procuro então imaginar outras. Gostava de 

ouvir um(a) entomólogo(a) falar a partir desta da pintura do Albuquerque Mendes. 

Imagina que és um entomólogo e faz uma descrição desta imagem. (Se não sabes o que faz um 

entomólogo e quais as suas preocupações, faz uma pesquisa. Talvez te surpreendas.) 

(Faz este jogo imaginando outras figuras, um palhaço por exemplo. O que é que um palhaço, 

enquanto palhaço, diria acerca desta pintura?) 

(Faz este jogo com outras imagens e objetos.) Partilha connosco as tuas observações. 

 

 
Conceção: Daniel Costa 

 
 

Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (1995) de Albuquerque Mendes (Portugal, 

1953) que integra a Coleção Norlinda e José Lima. 

 
 

Albuquerque Mendes. Sem título, 1995 © André Rocha 



 

 

1 OBRA X 1 SOM 

Semana 15 | 28 maio 

 
 

O espectador é, na verdade, o verdadeiro protagonista: “a cabeça de cartaz”. 

O espectador é quem controla o que vê. Essa ação reflete-se no ato de fazer zapping. 

Ainda assim, o espectador prestará a mesma atenção ao som, como à imagem? 

De olhos fechados, experimenta gravar o som de cada canal que costumas visualizar ao fazer 

zapping, durante meio minuto. Reproduz o resultado num lugar silencioso. E se preferires 

partilha o resultado connosco. 

 
Conceção: Ana Maçã 

Palavras-chave: espectador, memória, zapping 

 

 
Este exercício parte da obra Cabeças de Cartaz (1995) de Nikias Skapinakis (Portugal, 1931-2020) 

que integra atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade e Representação na Coleção Norlinda 

e José Lima. 

 

 

Nikias Skapinakis. Cabeças de Cartaz, 1995 © Dinis Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 

Semana 16 | 4 junho 
 

Vestidas de negro 

Que é matéria – tinta – terra – breu 

Que esconde ou protege 

Ou censura. Preto no corpo como nas palavras – o que não deve ser mostrado como o 

que não deve ser dito 

Duas mulheres mostram a opacidade 

Negro espesso ou censura? 

Procura um jornal, abre numa página à sorte, olha atentamente. 

Utilizando tinta preta (guache, acrílico, tinta plástica, ou para os menos corajosos, 

daquela para pintar com as mãos) e cobre todas as partes que não te agradam – um 

tema, uma palavra, uma imagem, uma cor,... 

Certifica-te da ilegibilidade do jornal nessas partes. 

No final observa. 

Agora escolhe o teu desenho, o que se vê ou o que não se vê? 

 

Conceção: Angelina Nogueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milagros de la Torre. Censored V, 2000 © Dinis Santos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Almeida. Negro Espesso, 1981 (pormenor) © AL 

 

 

Instrução com base nas obras Censored V (2000) de Milagros de la Torre (Peru, 1965) e Negro 

Espesso (1981) de Helena Almeida (Portugal, 1934-2018), ambas pertencentes à Coleção Norlinda 

e José Lima e que irão integrar a exposição O Efeito do Observador, que inaugura no próximo dia 

19 de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrodearteoliva.pt/exposicao/o-efeito-do-observador/


 

 

1 OBRA X 1 FILME 

Semana 17 | 11 junho 

 

Ideia: Qual foi a última vez que disseste à pessoa que mais gostas o quão ela é 

importante na tua vida? Será que ela sabe como te sentes? 

Grava durante três dias pequenos momentos dessa pessoa sem ela saber e faz um 

pequeno filme em que lhe demonstres o quão é especial. 

 

Conceção: Mariana Oliveira 

Palavras-chave: Amor, Imagem, Ação 

 

 

Mauro Cerqueira. Tudo Pode Quebrar, 2008 © Paulo Cunha Martins 

 

Este exercício foi pensado a partir da obra Tudo pode quebrar (2008), do artista Mauro 

Cerqueira (Portugal, 1982), que integra atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade 

e representação na Coleção Norlinda e José Lima. 

 

 

http://centrodearteoliva.pt/exposicao/red-light-sexualidade-e-representacao-na-coleccao-norlinda-e-jose-lima/
http://centrodearteoliva.pt/exposicao/red-light-sexualidade-e-representacao-na-coleccao-norlinda-e-jose-lima/

