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Ensaio sobre a Cegueira. 1998
fotogravura e braille, 28 x 32 (cada uma)

Após o livro de Saramago com o mesmo nome. Esta série é uma
pesquisa sobre representações de cegueira e alegorias da visão.
Inclui: Brueghel A parábola dos cegos, o livro de Otho Venius
Fortuna cega a cobrir os olhos de Cúpido, Lucas Cranach Cúpido a
retirar a venda, Goltzius Alegoria da Visão e a Arte da Pintura.

detalhe



Carpet. 2000
tapete e tabela; dimensões variáveis.

Um dos principais factores de degradação da obra de arte, dentro
do espaço expositivo, é a poluição interna trazida pelo público.
Um dos meios para prevenir essa poluição é colocar um tapete de
pelo enrolado na entrada da exposição.
Em NonStopOpeningLisboa o visitante tinha de caminhar sobre
um tapete de 4 m de comprimento, que estava colocado à entrada
da galeria ZDB. Este evento durou apenas 4 noites consecutivas
de inaugurações.
Da obra consta também uma tabela gravada em metal, com a
respectiva definição. (ver detalhe)

detalhe





Love emails (from Lemon to Beetle). 2002
serigrafia; 155 x 52 cm, edição ilimitada.

As riscas verticais são extractos de e-mails impressos, enviados por
alguém chamado Lemon para alguém chamado Beetle.
Na exposição, do Royal College of Art, o observador era convi-
dado a levar parte da obra. Rolo a rolo, a obra como um todo
desaparecia  do local de exposição.



More than this. 2002
tipografia e monotipia; 25 x 91 cm, edição de 10.

Pequenos textos impressos em tipografia, com tinta transparente sobre papel branco.

A série inclui: Without you i’m nothing e I waited for you.



Untitled (the scene). 2002
fotogravura, aguarela e vidro gravado a jacto de areia; 
25 x 100 cm (cada um), edição de 5.

Diptico constituído por uma fotogravura e um texto gravado em vidro. A fotogravura é composta por 5 stills de um vídeo
filmado na Casa do Alentejo, no salão de baile vazio. O texto é redigido como uma sinopse para um possível filme:

The scene is a dance hall at the centre of Lisbon in 1950.
Man and a woman are dancing to the sound of Cuban music.

50 years later the same man and the same woman get divorced in the same town.

detalhe





Where You End & I Begin. 2003
instalação na Galeria Oriel 103, som, vinil, bancos em MDF,
cortina; instalação nas janelas na cidade de Wrexham, vinil;
dimensões variáveis.

Este projecto é  baseado na colecção de memórias de pessoas
que vivem ou trabalham em Wrexham. A colecção começa com
entrevistas, as pessoas são solicitadas a relembrar uma memória
e a associar uma música com essa memória especifica. Isto é
seguido pela redacção de pequenas histórias semelhantes a
sinopses, descrições de cenas ou didascálias. Depois as histórias
são expostas em várias janelas da cidade.
Na noite da inauguração realiza-se uma festa na galeria, para

todas a pessoas envolvidas no projecto. Um texto de parede incluí
a ficha técnica – nomes das pessoas entrevistadas (elenco), a equi-
pa que ajudou a construir o projecto e a lista de agradecimentos.
Um disco jóquei cria um DJ set incorporando as canções escolhi-
das pelas pessoas entrevistadas.

vista da instalação
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Where You End & I Begin II. 2003/ 4
instalação no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian,
livro de artista, vinil, mesa, mesa de mistura, som; instalação
nas janelas da Fundação Gulbenkian, vinil; dimensões variáveis.

Este projecto corresponde à sequela do primeiro. Aqui os entrevi-
stados são pessoas que trabalham para o Centro de Arte Moderna
da Fundação Gulbenkian. As histórias são expostas em janelas da
Fundação. Um  livro de artista, que inclui estas pequenas históri-
as,  foi publicado em colaboração com Daniel Gustav Cramer.

vista da instalação



detalhe
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The End, 2004
página de jornal, 40 x 28 cm

Suplemento Selecção  Nacional publicado no jornal Público.
Selecção Nacional é um projecto de Maria Lusitano e Pedro Valdez
Cardoso, no ambito da exposição colectiva Em Jogo/ On Side,
comissariada por Albano Silva Pereira e Miguel Amado, no CAV,
Coimbra

detalhe



Despertar, projecto de homenagem a Carlos Paredes. 2004
instalação na Cordoaria Nacional, luz solar, vinil, horário; dimen-
sões variáveis.

No espaço de exposição, na única janela voltada a este, a palavra
Despertar está escrita de forma invertida e translúcida. Quando a
luz do sol da manhã entra pela janela cria um feixe, o texto trans-
lúcido na janela gera uma sombra na parede.
Ao longo do dia, o feixe de luz solar move-se através da sala,
junto com a sombra da palavra.
Na  janela oposta, voltada a oeste, a mesma palavra está escrita de
frente. Durante a tarde a sombra projectada da palavra aparece no
outro lado da sala, e o observador pode contemplá-la até ao pôr-
do-sol.
Junto à janela voltada a este está um horário, que mostra a hora
exacta do nascer do sol, para o período da exposição.

vista da instalação
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Despertar Carlos Paredes Coimbra 1925, Lisboa 2004, 2005
Impressão digital, ediçao de 30 exemplares, p/b, capa dura,
design de Ana João Romana e David Gorjão, 22.7 x 16 x 3 cm
ISBN 972 9060 126

Despertar contém o horário do nascer do sol desde o dia que
Carlos Paredes nasceu, em Coimbra, até ao dia em que faleceu,
em Lisboa, quando o sol nascia.



detalhe



Chuvas de Meteoros 2005 
vinil sobre janelas, dimensões variáveis

Designa-se por meteoro o fenómeno luminoso resultante da
entrada na atmosfera da Terra de um corpo sólido proveniente do
espaço, e por meteoróide de um objecto sólido que se desloca no
espaço interplanetário de dimensões consideravelmente mais
pequenas do que as de um asteróide e bastante maiores do que as
de um átomo ou molécula. Os meteoróides que penetram na
atmosfera terrestre dão origem aos meteoros – estrelas cadentes.
in Almanaque do Observatório Astronomico de Lisboa

A descrição das 4 principais chuvas de meteoros esteve em exposi-
ção no Palácio da Galeria - Tavira. 



Projecto Centro Cultural Emmerico Nunes. 2007
Instalação nas janelas e montras em Sines, vinil; dimensões 
variáveis.

Projecto baseado na colecção de memórias de pessoas ligadas
aos 21 anos do Centro Cultural Emmerico Nunes, tornadas
breves estórias em exposição nos locais públicos da cidade, como
cafés, lojas, cinema, quartel de bombeiros, cabeleireiro, hotel,
sapateiro, relojoeiro, mercado e CCEN. Na inauguração foi 
apresentado um DJset constituído por músicas seleccionadas
pelos entrevistados.

vistas da instalação



Story of  one’s own. 2007
Vista da instalação na casa do coleccionador Carlos Bessa Pereira
vinil branco mate; dimensões variáveis

Uma explicação geral do mundo e da história antes de mais deve ter em

conta como estava situada a nossa casa.

Italo Calvino, O caminho de San Giovanni

Breves estórias de quotidiano onde nos podemos rever. Destinadas 
a janelas do espaço doméstico. Estas estórias podem ser traduzidas
para qualquer língua.

vistas da instalação



Matinha. 2009
Colaboração com Susana Anágua • fotografia Eduardo Ribeiro
música "8551120 Assemblage Project" • voz off  Bob Grisp
Boxset, 28,5x31,6x9cm • Contém portfolio com 9 fotografias
(26x29cm) e vídeo (6’09’’) com leitor de DVD portátil 

Projecto em colaboração entre Ana João Romana e Susana Anágua
que combina referentes próprios ao trabalho de cada uma: industria,
memória e lugar.  Deste exercício resulta o objecto expositivo 
- um conjunto de fotografias e um vídeo percorrem um gasómetro
(desactivado) de Lisboa onde foi criada uma intervenção site-specific.
Uma caixa/arquivo simultaneamente encerra e desvenda 
a documentação fotográfica e o vídeo num leitor DVD.

boxset





Bartolomeu. 2009/2010
12 placas de cobre, 19.6 x 27 cm • 24 fotografias s/ papel fine art,
16.6 x 24 cm • fotografia Eduardo Ribeiro

A casa tem sido feita e refeita. Aos 77 anos achei que a casa não era

minha. Estava cheia de peças magnificas do meu pai e do meu avô. 

E quando as pessoas chegavam aqui à sala diziam : “ Ai que bonito, parece

um museu!”. E eu ia aos arames com isso. 

Foi nesta casa que conversei longamente com Bartolomeu Cid dos
Santos, sobre as memórias que ele tinha desse lugar. Essas memórias
tornaram-se estórias que são apresentadas juntamente com 
as fotografias realizadas na sua casa, mas já sem a sua presença.



Story of  one’s own. Caldas da Rainha. 2010
Vinil branco mate sobre vidro de janelas • Dimensões variáveis

Projecto incluído na exposição O mundo, visto da Terra, aqui à volta 

de casa, com curadoria de Carolina Rito. Este projecto esteve 
instalado no Museu Bernardo e em montras de locais públicos
adjacentes, como cafés e lojas.

vistas da instalação



Moinhos de Santa Iria. 2011
Colaboração com Susana Anágua para o livro de artista 
Da minha língua vê-se o mar, concepção de Mia Degner e Luísa Santos

Artistas de várias nacionalidades foram convidados a trabalhar 
a partir da questão: Será que o que eu entendo por mar é o mesmo 

que a tua ideia de mar?

As páginas da publicação são compostas por materiais encontrados
nas ruínas da fábrica Moinhos de Santa Iria, em complemento
com o vídeo realizado no mesmo local e um texto sobre o dia
das filmagens com os horários do nascimento da lua, baixa 
e preia-mar, raiar da aurora, ocaso da lua e escurecer.



Metal de sacrifício. 2011
Colaboração com Susana Anágua
Projecção vídeo, chapa de zinco, vinil, tinas com sulfato de cobre

Partindo do principio químico do aparelho de produção de água
gaseificada - o Alka-Seltzer, da fusão de dois elementos resulta
um terceiro elemento diferente. “Metal de sacrifício” é uma 
escultura/instalação composta por um vídeo projectado sobre
uma chapa de zinco suspensa e, debaixo desta chapa tinas com 
a solução liquida de sulfato de cobre. 
O zinco é utilizado em estruturas como metal de sacrifício, 
para preservar por exemplo o ferro da corrosão. Mas esta chapa
de zinco, que nos possibilita o acesso á imagem vídeo, dissolve 
se mergulhar nas tinas com sulfato de cobre, estando assim 
em constante eminência o seu sacrifício.

vistas da instalação
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