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O prometido é devido e de acordo com a afirmação de vontade expressa no texto do Relicário 2 do ano passado, aqui 

está o Relicário 3. 

 

Passou-se mais um ano de programação da galeria Pedro Oliveira. Um ano que teve tanto de penoso em termos 

económicos devido à crise instalada no país, como de motivação pelo querer muito forte de dar a volta, sendo que a 

resilência foi fator de estímulo tanto por parte dos artistas ao apresentarem os seus projetos sem tréguas 

desmerecedoras da qualidade das suas obras, como por mim próprio enquanto fiel depositário e agenciador dos 

mesmos. 

Alguns poucos mas bons colecionadores, souberam interpretar todo este esforço e por isso, para eles, também o meu 

respeito. 

Serve portanto este Relicário 3, não só para recolocar as anteriores questões relativas ao colecionismo em toda a sua 

extensão, mas numa altura de crise instalada reforçar a argumentação relativa à ideia de posse, seus mecanismos de 

aquisição  e manutenção temporal e a própria paixão de ver e dar a ver. 

Nunca como agora foi tão avisada a velha frase, “semear hoje para colher amanhã”. Basta olharmos para o mercado 

de arte internacional e suas vitrinas mais expostas, como são os grandes leilões, para verificarmos que se vai 

estabelecendo uma autêntica febre de corrida aos bens culturais e obras de arte contemporânea ou outras. 

Como sempre, uma das vertentes primordiais da série de exposições Relicário, tem a ver com registos, pegadas, 

revisitações, dando aos fruidores de cada edição um curto mas eficaz vislumbre de artistas cujas obras de algum modo 

marcaram o percurso histórico desta galeria. 

Assim teremos neste Relicário 3, nomes e obras que ressuscitando um espírito de época, tornam-se agora muito mais 

valiosos pela sua capacidade de fazer compreender melhor os anteriores porquês do móbil de suas investigações 

pictóricas, fotográficas ou escultóricas. 

Como habitualmente, serão quatro os artistas apresentados neste Relicário 3. Os fotógrafos Joan Fontcuberta (1955, 

Barcelona. Espanha) e Stephan Reusse (1954, Pinneberg, Holstein. Alemanha). O escultor Manuel Rosa (1953, Beja. 

Portugal) e o pintor Victor Pires Vieira (1950, Porto. Portugal). 

A estes quatro artistas que passaram por esta galeria em diversos momentos, agradeço a sua disponibilidade e 

colaboração. 

Uma vez mais aquela palavra de agradecimento para os colecionadores e de simpatia para o público visitante que 

apesar das nuvens cinzentas, proporcionaram-me as abertas necessárias ao prosseguimento do meu projeto no 

decorrer deste difícil ano.  

Como sempre a todos vós é dedicado este Relicário 3. 

 

                   Pedro Oliveira 

                     Junho 2013 

 
 

 

Horário de funcionamento – Terça a Sábado das 15h às 20h 

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


