
PRESS-RELEASE / CONVITE 
10 de Julho de 2006 

Sala Poste-ite: Suso Fandiño 
Direcção artística: Galeria Pedro Oliveira 

Inauguração: 15 de Julho às 16H00 
Até 16 de Setembro 
 
Sala Poste-ite / Edifício Artes em Partes 
R. Miguel Bombarda, 457 • 4050 Porto 

2ª feira – Sábado: 14H00 – 20H00 
GALERIA PEDRO OLIVEIRA 
Tel / Fax: +351 22 200 23 34 
Email: galpo@mail.telepac.pt 
URL: www.galeriapedrooliveira.com 

 

Suso Fandiño 

Fan Club. 
 
 
O artista Suso Fandiño apresenta-nos uma selecção de obras do seu projecto “Fan 

Club”, o qual foi o centro do seu trabalho durante o último ano. 

No espaço Poste-ite encontrar-nos-emos com uma intervenção onde o artista utiliza de 

modo activo o espaço reduzido e as condições específicas do “site” dirigindo-nos de 

um modo consciente a uma estética do casual dos “póster”, cartazes e imagens dos 

ídolos juvenis, a banda desenhada e em geral todo esse universo do imaginário de 

consumo mediático adolescente. 

O autor joga conscientemente e ironicamente com os pontos de contacto entre o 

fenómeno “fan” e a figura social do produtor de objectos artísticos, estabelecendo 

paródias e similitudes entre ambos os contextos. Por detrás destas propostas 

artísticas, o autor convida-nos a fazer uma reflexão sobre a figura do artista e por 

extensão à sua obra como fenómenos de consumo na sociedade actual. Estabelecem-

se a partir da ironia e do humor situações que vão mais além de uma simples leitura 

como imagens artísticas com um claro fundo ideológico. Para tal fim, o artista vale-se 

do meio mais simples, mas ao mesmo tempo mais imediato e directo, o desenho, 

mostrando-nos esboços de grande formato onde os personagens representados 

transmitem-nos uma mensagem através de curtos e contundentes textos, onde se 

ironiza, reflectindo sobre determinadas questões relativas à figura do autor ou ao 

contexto sócio-artístico em geral. 

 
Para imagens ou mais informações, contacte Nuno Lapa através dos contactos da Galeria Pedro Oliveira 


