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A galeria Pedro Oliveira tem o prazer de apresentar uma nova série de trabalhos fotográficos de 

Augusto Alves da Silva. 

 

Augusto Alves da Silva vem trabalhando desde a década de 90. Consolidando neste percurso a 

sua importância, é considerado pelo público e crítica especializada um dos mais aclamados 

artistas portugueses da actualidade. 

Não trabalhando unicamente com a fotografia (os seus vídeos são igualmente importantes como 

parte integrante da sua obra), é porém nesse suporte que mais se tem destacado no contexto 

artístico das duas últimas décadas. 

Augusto Alves da Silva é exímio na técnica fotográfica, apresentando imagens de clara nitidez, 

mesmo no difícil trabalho de grandes formatos em que o artista se sente particularmente à 

vontade. Neste contexto são conhecidas as mais recentes séries, Die Schönste Fahne der Welt (A 

Mais Bela Bandeira do Mundo), apresentada nesta mesma galeria em Setembro de 2006, ou 

Paisagens Inúteis vista em Outubro desse mesmo ano no espaço Chiado 8 em Lisboa. 

Também e já no que respeita à sua abordagem conceptual, o artista serve-se da ilusória 

neutralidade da fotografia enquanto terreno de expectante deceptividade, especialmente em 

regimes de imagens como a paisagem ou o retrato, para subtilmente os descodificar com 

pequenos registos ou sobressaltos, sendo que como resultado final, o excepcional nunca salta à 

vista cabendo ao espectador descobrir por diferimento, aquilo que em dada imagem realmente a 

redefine como um todo. 

 

Nesta série agora exposta na galeria Pedro Oliveira, intitulada 5 Dias em Veneza, o artista 

explana uma vez mais este seu registo de trabalho sendo que a cada uma das 5 imagens 

apresentadas corresponde um dia e respectivamente horas diferentes. 

 

Informamos ainda que Augusto Alves da Silva inaugura no dia anterior, 23 de Outubro, pelas 22h, no Museu de 

Serralves Porto, a sua primeira grande retrospectiva. 

 
 
 
Para imagens ou mais informações contacte Nuno Lapa através dos contactos da Galeria Pedro Oliveira ou (+351) 918 494 794 


