
 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 
7 janeiro 
 
Testa com testa. Como na luta. 
Uma é figura, outra é sombra. 
Duas cabeças. Talvez seja só uma – e um espelho. 
Mediatismo partilhado neste retângulo mágico. 
Mas continuam a ser dois, deste lado. 
Agora desse lado aí - procura um espelho – de bolso, de parede, daqueles que fazem magrinho ou 

gordinho – um espelho qualquer. E marcador permanente (com a devida atenção à permanência em 
locais ilegais). Agora encosta a tua testa ao espelho – ou quase (batota válida para quem fica com a 

cabeça à roda) e desenha o que vês de ti. 
Pois, vê-se pouco. Mesmo assim, insiste. Inclina um pouco a cabeça, experimenta de perfil, faz atenção 

ao queixo, repara no fio de cabelo, leva a linha ao nariz. 
Não faz mal se tudo se emaranha – assim é que é bom. 
Em seguida afasta-te. 
Ainda de cabeça à roda, vais observar ambas, à distância. 
Cabeças de cartaz. 
 

Conceção: Angelina Nogueira 
 
Instrução baseada na obra “Cabeças de Cartaz” (1995) de Nikias Skapinakis, pertencente à colecção 

Norlinda e José Lima. 

 

 
 

Nikias Skapinakis. Cabeças de Cartaz, 1995 © Dinis Santos 

 

 

 

 

 

 



 

1 OBRA X 1 FILME 
14 janeiro 
 

Fórmulas e mais fórmulas, mas também colagens e fotocópias compõem a árvore da vida segundo 
Alexandre Medvedev, professor de astronomia e geografia que, após um acontecimento quase fatal, 

decide aplicar os seus conhecimentos científicos numa análise mais abrangente tendo em conta o 

indivíduo e o universo que o rodeia. Terá sido este o seu propósito existencial? Provar-nos, mostrar-nos 
como se atinge o equilíbrio da vida?  O psiquiatra Carl Jung, nesta entrevista em vídeo refere que, entre 

muitas outras coisas, o Homem não suporta uma vida sem significado e que todos os seus pacientes 
pretenderam também garantir a sua existência contra a insignificância. 

https://www.youtube.com/watch?v=JK_Jnor6w88 

Alexandre Medvedev, sem título, n.d. © André Rocha 
 

Conceção: Susana Rodrigues 
 
Esta proposta é baseada na obra de Alexandre Medvedev, pertencente à colecção Treger / Saint Silvestre 

 

 

Alexandre Medvedev, sem título, n.d. © André Rocha 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JK_Jnor6w88


 

1 OBRA X 1 TEXTO 
21 janeiro 
 

Utiliza a primeira folha de papel e riscador que encontrares, e escreve a seguinte frase:  
“ao alcance de todas as mãos”. 
Preenche todo o papel, repetindo o gesto da escrita, até que este se torne desenho, automático, gesto 

incorporado.  
Pára quando assim o sentires oportuno. 
 
Num segundo momento, estuda a escolha quer do papel, quer do riscador, e cria uma série a partir da 
experiência anterior.  
Sugestão: 
Identifica, e utiliza como base para a escolha dos riscadores ou dos papeis, ou até de ambos, as cores 

que percecionas nos prints da obra  Sem título, de 1979, atualmente em exposição em O efeito do 
Observador.  
 

Proposta pensada a partir da obra Sem título, 1979 de Ângelo de Sousa, atualmente em exposição  em 
O efeito do Observador, no Centro de Arte Oliva. 
 

Desenhos e pinturas ao alcance de todas as mãos, é o título de uma importante série de trabalhos de 
Ângelo de Sousa, de 1971.  
Podes ler mais sobre a obra deste artista no texto de Bernardo Pinto de Almeida ,Ângelo de Sousa: Lógica 
da percepção, aqui.  

(https://www.academia.edu/42242606/%C3%82ngelo_de_Sousa_L%C3%B3gica_da_percep%C3%A7%C

3%A3o 
 
Conceção: Sofia Santos 
 

 

 
 
Sem título/Untítled, 1979 de Ângelo de Sousa 

 

https://www.academia.edu/42242606/%C3%82ngelo_de_Sousa_L%C3%B3gica_da_percep%C3%A7%C3%A3o
https://www.academia.edu/42242606/%C3%82ngelo_de_Sousa_L%C3%B3gica_da_percep%C3%A7%C3%A3o


 

1 OBRA X 1 SOM 

28 janeiro 

 

Como que por dentro, escondido, de homem ou animal 

Ou do outro lado da folha de papel. 

Nas costas, no verso, tantas palavras 

Ás vezes poucas. Sós e (in)quietas. 

Escrevia Jaime 

Atrás, “Ninguém, só eu” 

 

Como soa não estar com mais ninguém? 

Procura um lugar vazio (ou garante que o parecerá) e diz esta frase 

várias vezes. Repete o exercicio até a frase perder o sentido. 

Depois, repete só as palavras. Inverte a sua ordem, altera as pausas 

entre elas, o volume, a entoação. 

Quando cada palavra te parecer sozinha, grava o seu som. 

 

Conceção Angelina Nogueira 

 

 



 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 

4 fevereiro 
 
 

O acto criativo revela-se de diferentes formas. Tendemos a achar que a reprodução não 
envolve qualquer tipo de virtuosismo ou capacidade imaginativa. Mas muitas vezes é 
através da duplicação de cada palavra e de cada imagem que construímos o nosso 
próprio mundo. E o que dizer da cultura senão a transmissão fiel de rituais e padrões de 
comportamento? 
 A proposta desta semana é que desenhem, componham uma imagem de uma obra de 
um artista à vossa escolha. Mas em vez dessa reprodução ser feita a lápis ou tinta 
utilizem um dos materiais da seguinte lista: açúcar, mel, geleia, vegetais, frutos, ou 
outros objetos diversos. 
 

SUGESTÃO DE LEITURA: Jelly, Garbage + Toys: Making Pictures with Vik Muniz 
 
Conceção Susana Rodrigues 
 
 
 

 
 
Vik Muniz, "Laughter (Girl with Skull), after Frantisek Drtikol", 1997 © Anibal Lemos 

 

 



 

 

 

 

1 OBRA X 1 FILME 
11 FEVEREIRO  
 

Os últimos quase dois anos ofereceram-nos vários e longos períodos de tempo em que 
permanecemos em casa. Na proposta 1x1 desta semana, queremos tomar partido dessa 
experiência e do potencial de alteração do modo como observamos o que está ao nosso redor. 
Observemos então, mais uma vez, o interior de casa ou o que se vê a partir do interior de casa, 
considerando uma mesma qualidade – a da paisagem.  
 
Com recurso ao telemóvel e a um tripé, ou outro objeto que possa cumprir o mesmo fim, 
regista pequenos clips de vídeo sem som, captando imagens fixas. Estuda enquadramento, foco, 
o ponto de vista e a forma como transmites a passagem do tempo – seja através do discreto 
movimento, das nuvens que se observam no céu, ou das sombras projetadas na parede da sala, 
ou ainda do constante movimento dos ponteiros do relógio! O tempo é um dos elementos 
essenciais na composição de uma imagem!  
 
Se desejares condensa o tempo de cada clip de vídeo e partilha nas redes sociais, identificando 
o Centro de Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 
#centroarteoliva  
 
Esta proposta parte da Obra “S. Paulo 24.9.2001” de Rui Toscano pertencente à coleção 
Norlinda e José Lima. 

Conceção Sofia Santos  
 
 

 
 
Rui Toscano, S. Paulo 24/09/2001, 2001 Video, DV pal transferido para DVD, cor, s/som, duração indeterminada 
(loop) © Cortesia Cristina Guerra 

 
 



 

 
 
1 OBRA X 1 Texto 
18 Fevereiro  
  
 
Desenhar como escrever.   
Uma palavra - lugar, coisa, acontecimento - um signo   
Cartografia de acontecimentos que nos conta sobre a terra que o pintor pisou  
E com essa terra cor, pinta cada apontamento escrito em forma de qualquer coisa - não só 
letra  
Da esquerda para a direita, ou em todas as direções, nascem coisas que se leêm  
Reporte de viagem. Para nos levar também.  
  
Para a viagem prepara caneta e papel.  
Observa a obra Lisboa Oropeza (1986) de Joaquim Rodrigo e faz o caminho inverso ao do pintor 
– transforma cada uma das figuras desta cartografia numa palavra.  
Faz a leitura no sentido esquerda-direita, cima-baixo e escreve um possível texto encriptado 
neste alfabeto pictórico.  
Depois, como um jogo, podes pedir a alguém que traduza em pintura o que escreveste e assim 
sucessivamente.   
 

Esta proposta parte da obra “Lisboa – Oropeza” de Joauqim Rodrigo, pertencente à coleção 
Norlinda e José Lima. 

 

Conceção Angelina Nogueira 
 
 

 
Joaquim Rodrigo, Lisboa – Oropeza, 1986 © Aníbal Lemos 

 
 
 
 



 

 

 
1 OBRA X 1 SOM 
25 Fevereiro  
 
bruum! Vrom! 
iééé! Screeech! 
swooish! Whoosh! 
tic tac! Tic tac! 
bam! Wham! 
plop! Poc! Pok! 
wheee! Fiii! 
bi! Bi! Fom! Fom! 
va-voom! 
 
Umas das primeiras formas de nos exprimirmos é através da reprodução de sons de objetos, 
animais, ações e por aí fora. Escutar é acima de tudo estar consciente de si mesmo em relação 
àquilo que nos rodeia. É um ato de empatia, conforme refere a compositora Pauline Oliveros. 
O desafio desta semana é fazermos este exercício de escuta. No escritório, em casa ou na escola 
pensem em ações de rotina e tentem escrever esses sons. Desde o som das teclas do computador, 
ao som do lápis no papel, o som do abrir da janela, o som dos cereais a cair na tigela, o som que 
fazemos ao comermos. Estes são apenas alguns exemplos. Depois comparem a escrita desses 
sons com a de outras pessoas. Poderão ser surpreendidos. 
 
SUGESTÃO DE ESCUTA: “Deep Listening” de Pauline Oliveiras https://vimeo.com/75717013 
 
Conceção Susana Rodrigues 

 

 

David Houis, Nascar #7, 2015 © Paulo Cunha Martins 

 

 

https://vimeo.com/75717013
https://www.instagram.com/explore/tags/7/


 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 
4 Março 

 
Três desenhos a esferográfica sobre papel de Warren Van Ess, pertencentes à coleção 
Treger/Saint Silvestre, atualmente em exibição na exposição EUREKA!, são o mote para 
esta proposta. Todos nos sugerem a ideia de mapa e planta de cidade, sem no entanto 
haver qualquer tipo de identificação do lugar referente. Chamemos-lhes então mapas de 
lugares imaginários. Sabemos que o seu autor viveu confinado a uma cadeira de rodas, 
com uma reduzida capacidade de movimento, tendo aprendido a desenhar segurando 
um lápis na boca. 

A proposta 1x1 desta semana encara a prática do desenho como uma forma de deriva 
mental. O desenho como gesto primordial, que surge ainda antes de sabermos 
escrever, e produzido como rasto do corpo – qualquer parte do corpo, e não 
exclusivamente a mão. 

Procure uma superfície onde se percebam marcas de uma qualquer atividade (o almoço 
na mesa, o trabalho sobre a secretária, a sujidade ou deterioração, na parede de 
passagem), e sobreponha uma folha de papel vegetal (pode até ser o de cozinha). 
Contorne as manchas. A partir do desenho resultante, crie um mapa mental e codifique-
o. 

Ofereça a possibilidade de codificação em conversa com um amigo ou familiar. Inicie a 
conversa perguntando-lhe que lugar será aquele. 

Se desejares digitaliza os teus mapas e partilha nas redes sociais, identificando o Centro 
de Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hastags #projeto1x1 #centroarteoliva 
 
Conceção Sofia Santos 
 

 



 

 

 

 

1 OBRA X 1 FILME 

11 Março 

 

18.600 metros quadrados tecido de nylon laranja  
27 âncoras num cabo com 7,6 centímetros de diâmetro  
61 toneladas de cabos e 864 toneladas de fundações de betão.  
381 metros de largura    
111 metros de altura curvada  
35 trabalhadores da construção civil e 64 ajudantes temporários,  
28 meses a ser concluído  
28 horas para ser visto  
Uma super cortina laranja para relembrar o amor e a ternura pelo que é efémero.   
Deste mega projeto de Christo e Jeanne Claude derivam, para além de números 
extraordinários,  vídeos (criar link com vídeo abaixo) que guardam o irrepetível;   
 
A partir de  “Valley Curtain – (Project for Colorado) 1970 ”, pertencente à coleção 
Norlinda e José Lima e apresentada na exposição O Efeito do Observad 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9vtrjiynybU 
 

Conceção Angelina Nogueira  

Christo and Jeanne-Claude, Valley Curtain (Project for Colorado), 1970 © Aníbal Lemos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vtrjiynybU


 

1 OBRA X 1 TEXTO  

18 MARÇO 

 

Luzes brilhantes movendo-se no céu. Tic-tacs!  

Sombras gigantes que se avistam em alto mar. 

Objetos que desaparecem misteriosamente. 

Coincidências improváveis. 

Premonições que se concretizam. 

Sonhos que projetam o futuro. 

Quem já não teve uma destas experiências? 

 

Viajemos então no tempo. Pensemos num episódio improvável, aquele 

que ainda hoje causa perplexidade e desconfiança aos ouvidos e olhos 

dos outros. Tanto quanto possível tenta descrever esse fenómeno. 

 

Conceção Susana Rodrigues 

 

 

Ionel Talpazan, Sem título (UFO Art and Science), 2004, @tssartbrut © Galeria Christian Berst 

 



 

 

1 OBRA X 1 SOM  

25 MARÇO 

 

sussurrado 

ruidoso 

suave 

contínuo 

fraco 

mudo 

rouco 

silencioso 

ensurdecedor 

barulhento 

surdo 

estridente 

melódico 

 

Importante pensar como descrevemos sensações, emoções, sons, figuras, seres, 

lugares, etc, recorrendo simultaneamente ao concreto e ao subjetivo.  

Nesta proposta, partiremos das experiências provocadas pela observação atenta, das 

densas tramas de linhas dos desenhos de Jaime Fernandes.  

 

Procura usar folhas de papel com dimensões relativamente reduzidas, onde irás 

escrever de um lado e desenhar do outro. Como riscador, encontra simples 

esferográficas a que tenhas acesso fácil. 

 

De um dos lados da folha começa por escrever uma das palavras da lista acima. A 

forma como escreves essa palavra deverá já dar atenção ao sentido da mesma – 

imagina a palavra sussurrado: agora concretiza o gesto da escrita enquanto sussurro. E 

qual será a qualidade do gesto da escrita, se a palavra for ruidoso? 

 

Do outro lado da folha de papel, repete o exercício mas desta vez desenhando apenas 

linhas – continuemos com a palavra sussurrado: desenha linhas como quem sussurra. 

Dá atenção a questões como: pressão do riscador sobre o papel - intensidade das 

linhas, ritmo, repetição (se preenches mais ou menos o espaço da folha), e a qualidade 

das linhas (retas, curvas, interrompidas, cruzadas, etc.). 

 

Usa a lista de palavras acima, e pensa nas qualidades das mesmas. Poderás sempre 

fazer crescer esta lista. 

 

Se desejares partilha os teus desenhos sonoros nas redes sociais, identificando o Centro 

de Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hastags  #projeto1x1 #centroarteoliva  

 

Conceção Sofia Santos 



 

 

 

 

 
Jaime Fernandes, Sem título, n.d. [1960-1969], Esferográfica sobre papel, Coleção particular, Portugal © 

Paulo Cunha Martins 

 

 

 

 

 



 

1 OBRA X 1 DESENHO 

1 ABRIL 

 

O Jogo dos Indícios 

Para o Jogo dos Indícios precisas de (1) convidados, tantos quantos quiseres; (2) um 
saco; (3) tiras de papel pequenas onde vão escrever; (4) um marcador preto por 
participante (se não tiveres usa marcadores de cores diferentes ou outro material que 
tenhas disponível); (5) uma folha bem grande, à medida dos tantos convidados, no 
Centro de Arte Oliva já fizemos este jogo com uma folha de 3 metros. 

É um jogo divertido quando é feito por muitos participantes. Mas pode ser feitos por 
dois. Sim, “feito”, porque é um jogo que se joga à medida que é feito. 

(1) Sentam-se todos à volta da folha, como à mesa para a refeição; 
(2) Escrevam palavras nas tiras de papel sem que nenhum dos participantes saiba 
quais são. Por exemplo: mão, fósforo, vela, caminhar, etc (“etc” também pode ser); 
(3) Colocam as tira-palavras dentro do saco e baralham muito bem; 
(4) Um dos participantes tira uma palavra, diz ao grupo e cada um desenha no lugar 
em que está; 
(5) O que vão desenhar? Eis o desafio: não podem representar a palavra que saiu, por 
exemplo “fósforo”, não podem desenhar um fósforo, mas podem desenhar outra coisa, 
por exemplo “fogo” (esta é fácil!). Podem desenhar qualquer coisa que associem a essa 
palavra, menos a coisa (por agora não vou questionar a “coisa”). Pois imaginem: 
“caminhar”, podiam ser “pegadas”, uns “sapatos” ou coisas mirabolantes que só vocês 
saberão; 
(6) Depois de terminarem um desenho – têm que ser rápidos (5 minutos para cada 
desenho) – vão rodar 3 ou 4 lugares para o lado (o que quiserem); 
(7) A próxima tira-palavra (por outro participante) que retiram do saco vão desenhar 
interagindo com o desenho que está à vossa frente, eis outro desafio! 
(8) E assim por diante até a folha estar preenchida de desenhos ou estiverem 
cansados. 

Não é assim que o Pedro Proença desenha, mas observem abaixo o desenho-pintura 
"Alegoria Incendiária" de 1992. Imaginem que ele estava a jogar aos indícios, que 
palavras teriam saído do saco que o levariam a desenhar uma cabeça de leão? E 
atenção às antenas/cornos! 

Se desejarem partilhem os vossos desenhos nas redes sociais, identificando o Centro de 
Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usem as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Daniel Costa 

 



 

 

Pedro Proença, Alegoria Incendiária, 1992 © André Rocha 

 

 



 

1 OBRA X 1 FILME 

8 ABRIL 
 

Observa com atenção os desenhos do Mauro Cerqueira. 
Experimenta diferentes sequências (se te parecer bem, imprime e faz um puzle cujas 
peças podes mover). 
Desenhos ou um storyboard 
Alternadamente de um para outro, não sabemos qual dos dois se afunda primeiro. 
Atenta nas plantas ou na água. No barco ou  na figura que já (ou ainda) não existe. 
Escolhe o início, o meio e o fim. Do teu filme. 
Agora os "personagens": 
Barco de banheira ou origami? 
Plantas da varanda ou o tronco que trouxeste da montanha? 
Água límpida em fundo de bidé ou turva em fundo de lama? 

Se desejarem partilhem os vossos desenhos nas redes sociais, identificando o Centro de 
Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usem as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Angelina Nogueira 

 



 



 

 
 

 
 



 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 
15 ABRIL 
 
Para o projeto 1X1 desta semana pedimos que através da ação da linguagem e da 
escrita tentem descrever o estado de coisas e imaginar o sofrimento daqueles que são 
vítimas da guerra. 
 

 “É esta a guerra mundial. É este o meu manifesto. Tudo maduramente ponderei. Tomei 
sobre mim a tragédia que se decompõe nas cenas da humanidade em decomposição, 
para que a ouvisse o espírito disposto a apiedar-se das vítimas, mesmo que ele próprio 
tivesse renunciado para todo o sempre à ligação com um ouvido humano. Ele que 
capte a nota dominante desta época, o eco da minha loucura sangrenta, que me torna 
cúmplice de todo este alarido. Ele que a aceite como redenção!” 
Karl Kraus em “Os Últimos dias da Humanidade” , 1922 

Tradução de António Sousa Ribeiro 

Se desejarem partilhem os vossos desenhos nas redes sociais, identificando o Centro de 
Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usem as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Susana Rodrigues 

 

Tom Duncan,Tommy and the Scottish Sky, 2007 © André Rocha 

 



 

 

1 OBRA X 1 SOM 

22 ABRIL 
 
Deixemos-nos inspirar pelo recurso estilístico surrealista do cadavre-exquis, em que um 
desenho ou frase era continuada pelo participante seguinte, e pensemos como a nossa 
memória e imaginação são conduzidos a determinadas associações, quando deparados 
com um determinado fragmento. 
Pensemos na poética do som. Pequenos registos, excertos sonoros, gravados a partir do 
ambiente que nos rodeia.  
 
Para concretizar esta proposta 1x1 é necessária a colaboração entre duas ou mais 
pessoas. Irás também precisar de telemóvel e recurso a uma plataforma de troca de 
mensagens instantâneas (do tipo whatsapp). 
 
Começa por gravar um pequeno clip de áudio de um determinado som. Estabelece uma 
métrica regular e tenta que todos os clips tenham a mesma duração – imagina que são 
5 segundos. Sim, 5 segundos podem ser muito tempo! E partilha com a outra pessoa. 
Esta, deverá  gravar um novo clip de áudio, em resposta ao primeiro. A resposta ou 
reação ao primeiro áudio, poderá acontecer por analogia, afinidade, ou por contraste, 
oposição. Como num jogo, respondemos ao movimento anterior. Repitam a ação as 
vezes que entenderem. 

Se desejarem partilhem os vossos desenhos nas redes sociais, identificando o Centro de 
Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usem as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliv 

Conceção Sofia Santos 
 

 

Mário Cesariny, Sem título, 1972 © Dinis Santos 



 

1 OBRA X 1 DESENHO 

28 Abril 2022 

 

"Eu revolto-me contra Newton. Eu e as minhas esculturas." 

Chillida faz desenhos como esculturas - visões de materialidade, espacialidade, formas que se 
adivinham no espaço, e nos espaços entre.  

Entre a gravidade e a levitação. Entre papéis ou entre papel. 

Retirar para construir, esvaziar para aparecer. 

Faz um apanhado de todos os papéis brancos que tens em casa (por branco, entenda-se 
também os que já foram brancos – amarelo de velho, aquele desenho apagado...).  
Estende todos numa mesa e imagina que vais construir uma escultura. Com a ajuda de uma 
tesoura, cria espaços vazios nessas folhas de papel - formas, quase arcos, meros retângulos, 
falsas janelas.  
Depois experimenta sobrepor as formas que criaste. Inverte posições, rotações, distâncias.  
Experimenta de novo. 
E de novo... 
Repara nos desenhos que formam as linhas dos recortes. 
Se te apetecer, "agarra-os"! 

Não tenhas pressa. De entre os 56 que descobrires, um será o teu desenho. Se quiseres faz o 
registo fotográfico – podes eternizar todos os desenhos anteriores antes de chegar ao escolhido. 
Desenhos não te vão faltar 

Se desejarem partilhem os vossos desenhos nas redes sociais, identificando o Centro de Arte 
Oliva e esta proposta 1x1! Usem as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Angelina Nogueira 
 

 

Eduardo Chillida, Gravitación nº4, 1991 © Aníbal Lemos 



 

1 OBRA X 1 FILME 

6 Maio 2022 
 

Distinguir o que é objetivo do que é subjetivo é cada vez mais difícil num mundo em 
que as máquinas dominam, por próprio desejo e criação do homem. Através da nossa 
ação tornamo-nos seres alienados. E na dificuldade em nos adaptarmos à nova situação 
técnica criada tentamos fugir deste mundo que nos domina.  

Esta é a sinopse deste filme experimental que terá tido a colaboração do artista Erró 
que na sua obra aborda a sociedade de consumo que hoje vivemos assim como a 
política mundial, recorrendo à crítica e à sátira. 

Bom filme! 

https://www.canal-u.tv/chaines/cerimes/concerto-mecanique-pour-la-folie 

  

Sugestão Susana Rodrigues 

 

 

Erró, La Cancerologué, 1974 © Patrice Almeida 

 

https://www.canal-u.tv/chaines/cerimes/concerto-mecanique-pour-la-folie


 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 
13 maio 2022 
 

 

Artur Moreira desenha e escreve. Um dos seus textos pergunta de várias formas e 

repetidamente “Estou sozinho?” e sugere que “é bom determos a faculdade de imaginar 

fusões, portas comunicantes, transferências entre seres, pois tais fenómenos mais ou 

menos atuantes enquanto fugas, fazem-nos sentir menos sós…” 

Deixe-se guiar pelo desenho de Artur Moreira, e descrevendo-o, procure responder à 

questão do artista “estou mesmo só?” 

 

Se desejares partilha connosco os teus textos, através das redes sociais, identificando o 
Centro de Arte Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 
#centroarteoliva 

 

Conceção Sofia Santos 

 

 

Artur Moreira, sem título, 2008 © André Rocha 

 

 

 

 

 



 

 

1 OBRA X 1 SOM 
22 abril 2022 

 

A exposição “Entre as Palavras e os Silêncios” pretende constituir um dualismo entre o 
discurso e o silêncio na arte contemporânea.  
 
Por lá há obras que se fazem ouvir - ou que nos convidam para uma tal conversa com 
ou sobre; umas que nos levam para os ecos - como a do Anish Kapoor, para as 
confidências - no caso da Marco e Flávia do Arlindo, ou para dentro de um diálogo entre 
personagens fantásticas de BD. C'est Freak C'est Chik leva-nos para as festas até de 
manhã. E não há como não lembrar dos estalinhos do plástico bolha ao olhar para a do 
José Loureiro. Umas quantas levam-nos a um sussurro, a gritos de revolta ou 
pensamentos sonoros vários e infinitos. 
 
Enquanto outras parecem exigir o silêncio.  
 
Que imagens te trazem os silêncios? 
 
Faz uma lista de locais que consideres silenciosos. 
 
Tira uma tarde - e quem diz tarde, diz manhã, ou noite – o escuro não impede de ver as 
imagens do silêncio, pelo contrário – e faz um tour por cada um desses locais. Tenta 
ficar por uns minutos - sentado, deitado, debruçado, especado ou esparramado, não 
interessa. Não te esqueças de assegurar tempo de qualidade – uma toalha de praia, 
uma mantinha ou banquinho de armar são sempre boa opção.    
 
Depois fecha os olhos e escuta esse silêncio. 
 
Como são as imagens que ouves? 
 
Para que outros lugares te levam?  
 
Se não quiseres esquecer-te dessas imagens podes sempre gravar cada um dos 
silêncios no gravador áudio do teu telemóvel. 

 

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte 
Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

 

Conceção Angelina Nogueira 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anish Kapoor, Untitled, 1995 © Aníbal Lemos 

 

 

 

Arlindo Silva, Marco e Flávia, 2000 © Paulo Cunha Martins 

 

 



 

1 OBRA X 1 DESENHO 
27 MAIO 2022 
 

Desde os anos 60 que o famoso artista Andy Warhol dizia que no futuro todos teremos 
os quinze minutos de fama. A frase profética, pois hoje vivemos numa cultura de 
celebridade e de “reality TV”, faz hoje parte do nosso discurso sem que saibamos a sua 
origem ou autor. Longe estaria Warhol de imaginar que redes sociais como o twitter, 
youtube, instagram ou facebook viessem validar essa mesma ideia a um ritmo absurdo.   

Tentemos então pesquisar imagens disponíveis de celebridades. Propomos que 
seleciones e fotocopies uma imagem de uma celebridade a preto e branco e faças os 
contornos da face, boca, cabelo e olhos com marcador fluorescente. Mostra o resultado 
e explica porque consideras famosa a pessoa na imagem selecionada. 

 

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte 
Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

 

Conceção Susana Rodrigues 

 

 

Andy Warhol, sem título, 1956 © Aníbal Lemos 

 

 

 



 

1 OBRA X 1 FILME 
3 junho 2022 
 

 

GHOST, 2009/2012, de João Onofre pode ser encarado como exercício de testemunho de dimensões 

essenciais da nossa existência: promessa e falha, expectativa e concretização, memória e experiência, 

presença e ausência, vida e morte, tudo condensado num percurso, que reforça a importância da 

passagem do tempo. Um vídeo apresentado como diário de viagem, suficientemente onírico para nos 

aproximar da fantasia, e documental para nos fazer crer na sua existência, corpo e vestígio! 

 

Façamos agora nós um exercício semelhante – porque como nos diz John Berger “nunca olhamos para 

uma só coisa de cada vez; estamos sempre a ver a relação entre as coisas e nós próprios.” Comece por 

identificar uma narrativa pessoal, mais ou menos íntima, a partir das suas memórias, devaneios e 

monólogos interiores – identifique, nomeie, e por fim procure traduzi-la numa só palavra. 

 

A partir dessa palavra (vamos imaginar que a palavra é ÁGUA), dirija a sua atenção para as imagens que 

o rodeia, e crie um arquivo de imagens encontradas, de origens diversas, e sempre que possível, 

produzias por outros. Defina também o período de tempo de recolha destas imagens. 

 

E apenas por mero enquadramento prático vamos também limitar este arquivo a 36 imagens – o mesmo 

número de fotografias selecionadas por Onofre, em (Untited (LIB), 2012) produzidas não pelo artista, 

mas pelas testemunhas da passagem da ilha que vemos em GHOST. 

 

Conheça mais sobre estas e outras obras de João Onofre, em www.joaoonofre.com 

 

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte Oliva e esta 
proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

 

Conceção Sofia Santos 

 
João Onofre, Ghost, 2009-2012 © Dinis Santos 

 

 

http://www.joaoonofre.com/


 

1 OBRA X 1 TEXTO 
10 junho 2022 

Torres de palavras. 

Caixas de figuras. 

Enigmáticas listas, memorandos precisos, emaranhados de slogans. 

Da imperativa à exclamação 

Da figura à sua recordação. 

O texto desempenha um papel importante na obra de Daniel Green, as extensas anotações 

enchem a superfície de colunas escultóricas e parecem não estar relacionadas com os seus 

desenhos delicadamente elaborados. Estes textos parecidos com blocos de lettering de jornais ou 

revistas, criam tramas e escondem pontuais rasgos de momentos do presente.  

Encontra um pedaço de madeira com o tamanho máximo de um A4. Reúne um jornal e um 

marcador/esferográfica.   

Escolhe um bloco de texto do jornal e transcreve-o no pedaço de madeira. De seguida, escolhe 2 

títulos do mesmo jornal e desenha as suas letras gordas em partes aleatórias do teu suporte. Numa 

outra parte da tua base de madeira, anota todas as datas de aniversário que te lembres (família, 

amigos, cão, gato...) num espaço qualquer que se assemelhe a um retângulo escreve a última frase 

que te disseram em tom exclamativo. De seguida, preenche todos os espaços livres com uma lista 

de todos os locais que conheceste no último ano. E para finalizar escreve algo sobre o teu estado 

de espírito no momento.   

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte Oliva e 

esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção AngelinaNogueira 

 

Daniel Green, Gary Grant, 2016 TSS © Cortesia Galerie Hamer 

 



 

 
 
1 OBRA X 1 SOM 
17 junho 2022 
 
Em 1988, Pomar passou perto de dois meses no Alto Xingú, um território em Mato 
Grosso, na bacia do Amazonas, habitado pelos Txicão, os Kamaiuras, os Iawalapitis e 
outras tribos indígenas...“durante este tempo que passou entre os índios, Pomar fez 
desenhos, mas não tocou nos pincéis: ‘Ver, ouvir, tocar, sentir, era apenas esse o meu 
programa. O que faria ou não faria, relativamente à pintura, isso viria depois… 
Enquanto lá estive, renunciei à pintura”. 
 
Esta terá sido uma experiência única para o artista e para teres uma ideia do que se 
trata escuta, através do link sugerido, o cântico sagrado de Dona Francisquinha 
Shawandawa do povo Iawalapiti, do Alto Xingu. 
 
SUGESTÃO DE ESCUTA: 
https://cursosextensao.usp.br/mod/folder/view.php?id=124532&lang=de 
 
Conceção Susana Rodrigues 
 
 

 
Júlio Pomar, De Bec à Oreille, 1989 © Aníbal Lemos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1 OBRA X 1 DESENHO 
24 junho 2022 
 

 

Os desenhos de Pépé Vignes são um exercício poético de afeto e aproximação! O autor 
desenha formas que habitam o seu universo de referências, desde a infância. 
Pépé tinha grandes dificuldades de visão, era míope. No exercício do desenho, os gestos 
da mão são acompanhados pelos seus olhos, de muito perto, diríamos a uma distancia 
de poucos centímetros. Esta é uma mera condicionante, mas a nossa consciência 
relativamente a esta condicionante em particular, pode fazer-nos olhar os desenhos de 
Pépé de outra forma. 

Observar, desenhar – desenhar enquanto prática expressiva e gesto físico – pode ser 
entendido como ato de aproximação. Aproximemo-nos então do desenho de Pépé, de 
tal forma que esta aproximação nos impeça de ver este desenho na sua totalidade, e 
nos permita o revelar de novos contornos – num jogo continuo entre as imagens 
desenhadas pelo autor e as imagens às quais nos desejamos aproximar! 

Fizemos um conjunto de diferentes recortes do desenho de Pépé, abaixo; imprimir se 
desejar, e desenhar dando continuidade ao desenho prévio. 

A partir de cada uma das partes do desenho de Pépé, procure fazer um exercício de 
aproximação a formas que habitem ou tenham habitado a sua infância - lugares, 
objetos, cores... 

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte 
Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Sofia Santos 

 
Pépé Vignes, título desconhecido,1988, TSS © Dinis Santos 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

1 OBRA X 1 FILME 
1 julho 2022 
 

"A pintura é como o amor: temos sempre de pôr um pouco de azul." 

Ainda jovem, Jacques Monory deslizava para as salas escuras do Boulevard Barbès em Paris, 

com um interesse particular pelo cinema americano noir, pelos thrillers de Hollywood dos anos 

40 e pelos filmes da Nova Onda. Na sua pintura, o cinema é omnipresente, reinterpreta cenas 

cinematográficas do romance noir, dos revólveres e do azul “meia noite”. Para Monory, a pintura 

formaliza o sonho de uma moldura congelada, de um real mundo cruel, já que “nunca viu a vida 

em cor de rosa”. 

Inspira-te nas pinturas de Monory e cria o teu pequeno filme noir. 

Utiliza uma câmara com uma película de papel celofane azul colada na lente para obteres 

imagens em tons de azul. 

De seguida, em modo play/pause capta várias imagens, momentos, paisagens ou locais que 

possam compor a tua obra cinematográfica. 

Ligação #1 

Ligação #2 

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte Oliva e 

esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Angelina Nogueira 

 
Jacques Monory, Couleur nº 6/2, 2002 © Dinis Santos 

 

http://www.jacquesmonory.com/?page_id=585https://www.youtube.com/watch?v=gUuGEEl2L84&t=59s
http://www.youtube.com/watch?v=gUuGEEl2L84&t=59s


 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 

8 julho 2022 

Quem sou eu? 

Se tivesses que te descrever dissecando o teu corpo e explorando o teu cérebro como explicarias a 

tua existência? 

Reflete no teu dia a dia desde que te levantas e regista a rotina que se destaca; pensa nos 

acontecimentos e figuras que te marcaram até à data do exercício. Anota também as tuas 

principais referências sejam elas no campo social, cultural, político, religioso e por aí fora. Mas 

não te fiques por aí, inclui também as tuas fantasias e sonhos. Tudo isso te descreve. 

Agora lê e/ou dá a ler. 

Quem és tu? 

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte Oliva e 

esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Susana Rodrigues 

 
Eudes Menichetti, sem título, n.d. © Patrice Almeida 

 

 

 

 

 

 



 

1 OBRA X 1 SOM 
15 julho 2022 

 

Os desenhos de Zdeněk Košek são um exercício de registo codificado de fenómenos 
sonoros e  meteorológicos que o artista observava durante horas a partir da sua janela! 
Elementos como a direção do vento, o voo dos pássaros, os sons, as mudanças de 
temperatura, são meticulosamente acumulados sobre a folha de papel e oferecem-nos 
um mapa mental visualmente rico e detalhado. 

Observe este desenho de Košek em particular, e imagine que este retrata os sons que 
preenchem algum momento do seu dia! Qual o som predominante? Na sua memória, 
que horas são? Que luz preenche o espaço onde está? E a temperatura? Os sons, são 
interiores ou exteriores ao seu corpo? 

Se desejar, tal como Košek, faça algum tipo de anotação acerca da experiência sonora 
desse momento! 

Se desejares partilha connosco através das redes sociais, identificando o Centro de Arte 
Oliva e esta proposta 1x1! Usa as hashtags  #projeto1x1 #centroarteoliva 

Conceção Sofia Santos 

 
Zdeněk Košek, sem título, 1991 © André Rocha 

 

 

 



 

1 OBRA X 1 FILME 
15 julho 2022 

 

Sem textura, sem acasos ou automatismos. Sem o toque do pincel ou caligrafia. Sem 
marcas de uma escrita, de uma técnica, de um impulso, de coisas pessoais ou de mau 
gosto. Sem assinaturas ou etiquetas de marca. 

Sem formas, sem motivos. Sem primeiro plano e sem plano de fundo, sem volume ou 
massa, sem o cilindro, a esfera ou cone e o cubo. Sem espaço. O espaço deverá ser 
vazio, nem saliente nem plano. 

Sem tempo. O tempo dos humanos é sem importância. Não existe o antigo e o 
moderno, o passado e o futuro na arte. Uma obra de arte é sempre presente. Sem 
movimento, tudo está em andamento. A arte deverá ser imutável. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZZ0DYIkaP 

 

Conceção Susana Rodrigues 

 

 
Fernando Calhau, #12, 1995 © Paulo Cunha Martins 


