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O Acontecimento Singular _ Visões e Enigmas na Imaginação do Real 

Teresa Henriques, Carlos Carreiro, Fernando José Pereira, Mattia Denisse e Pedro Cabral Santo 

 

No Sábado dia 17 de Março às 16h inaugura na Galeria Pedro Oliveira no Porto a exposição colectiva O 
Acontecimento Singular _ Visões e Enigmas na Imaginação do Real. Nela participam os artistas Teresa 
Henriques, Carlos Carreiro, Fernando José Pereira, Mattia Denisse e Pedro Cabral Santo e conta com a 
curadoria de Eduardo Matos. 

 

Breve nota: 

As exposições colectivas trazem consigo imensos desafios que esta nota não pretende de todo tratar, isto 
porque não é esse o assunto que me traz aqui mas sim o de partilhar algumas ideias sobre o processo em 
que estive envolvido na preparação desta exposição. 

As minha escolhas para esta exposição são subjectivas e desde que organizo exposições que assim o é.  
Esta liberdade permite tecer relações improváveis e aguardar por surpresas. Não se trata de deixar tudo 
ao acaso, mas antes criar um contexto onde, e apesar dos constrangimentos, os artistas possam imaginar 
e projectar o seu trabalho. 

Pensar obras e discursos artísticos distintos para um mesmo espaço exige a capacidade de imaginar um 
lugar de experiência comum, onde coisas menos óbvias, como relações entre tempo, espaço e ritmo, 
assumem particular relevância. Exige imaginar um lugar onde forma, matéria e discurso, constroem 
sentidos muitas vezes aleatórios, muitas vezes opacos e exige saber viver com isso.  

Esta exposição encontrou-me num momento de fadiga relativamente  a  ideias de proximidade, diálogo e 
metáforas disto e daquilo, que como bem sabem, circulam  e povoam não só o espaço artístico mas 
também o político mediático.  Em parte, ambiciono um lugar menos óbvio, onde as rotinas do ver não se 
repitam, porque disso estamos todos fartos. 

Imaginar isto é um processo algo secreto e difícil de partilhar. Não me façam perguntas pois não tenho 
resposta. Fazer exposições é construir um lugar novo, um lugar de dúvidas e de expectativas, um 
acontecimento singular.  

No dia da inauguração gostaria de sussurrar ao ouvido de cada visitante um segredo que guardo mas, 
como devem imaginar, nesse dia passo a palavra aos artistas. 

 

Sejam bem vindos. 
Eduardo Matos 

 
 
 

 

 

 

Patente: 20 Março a  5 Maio 2018 
Terça a Quinta-feira das 15h às 20h  
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