
EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS
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Galeria Municipal Vieira da Silva | Sala Multiusos
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Galeria Municipal Vieira da Silva
Parque Adão Barata
2670 Loures

211 150 662 / 211 150 663  |  dc_galerias@cm-loures.pt

TERÇA-FEIRA A SÁBADO: 10:00 > 13:00 | 14:00 > 18:00
Encerra domingos, segundas-feiras e feriados

ENTRADA LIVRE

Integrada na programação da Rede de Galerias Municipais de Loures e 
na prossecução de um dos grandes objetivos do executivo municipal - o 
apoio às artes e à produção artística contemporânea - o Município de 
Loures tem o prazer de apresentar a exposição Solid Mater de Mónica 
Capucho, uma exposição na qual a palavra assume a dianteira no 
processo da criação artística e se revela simultaneamente como ponto de 
partida, processo e objetivo final.

Patente na Galeria Municipal Vieira da Silva, toda a exposição vive em 
perfeita consonância com o lugar que habita. Na galeria, espaço mais 
tradicionalista e cumpridor dos normativos museais, Mónica Capucho 
apresenta-nos um conjunto de pinturas sobre tela.

O contraponto a esta realidade surge na sala multiusos, espaço 
inacabado, onde a opção por materiais como o cimento, o tijolo, a 
madeira e o vidro, reforça o diálogo óbvio entre a obra artística e o 
próprio espaço, dando, ainda, resposta ao ímpeto da artista por uma 
estética de maior cariz contemporâneo.

Permita-se à leitura e interpretação deste lugar tão singular! Seja muito 
bem-vindo!

Sejam bem-vindos!

O vice-presidente

Paulo Piteira

MÓNICA CAPUCHO
Palavra, matéria, espaço. Na construção de uma (re)leitura do lugar.

SOLID MATTER  Mónica Capucho
Junho 2018  |  www.monicacapucho.com

Galeria Municipal Vieira da Silva e Sala Multiusos

Solid Matter é uma exposição de pintura e escultura, onde a palavra é a 
protagonista destacada e recorrente em todos os trabalhos.

A construção de uma linguagem estética simples e depurada é 
vincadamente acentuada nesta exposição “site specific”. Esta vertente 
contemporânea, em que na criação artística a palavra é tão ou mais 
importante do que a imagem, é nesta exposição posta em evidência. O 
conceito surge como a ideia orientadora de todo o processo criativo, sem 
no entanto esquecer os suportes, as estruturas geométricas,
as cores, as texturas ou os materiais que o sustenta.

Nesta exposição pretende-se criar um elo de ligação entre o espectador 
e a mensagem transmitida pelos trabalhos, mas também estabelecer 
uma união entre as obras e os espaços expositivos, tão distintos como nos 
casos da Galeria Municipal Vieira da Silva e Sala Multiusos.

A escolha dos materiais e das palavras foram fundamentais nesta 
“dupla exposição”. Enquanto na Galeria Municipal Vieira da Silva foram 
escolhidas principalmente pinturas sobre tela crua com conjuntos 
de palavras com significados pertinentes, na Sala Multiusos são 
apresentadas esculturas em diversos tipos de materiais de construção 
como o cimento, tijolo, vidro, madeira e tela. Nas obras expostas neste 
espaço as palavras são conjugadas aleatoriamente mas estabelecendo 
uma dialéctica com o espaço e os materiais existentes.

Em Solid Matter o processo da escolha das palavras baseou-se num 
“instinto racional”, onde uma visão interiorizada sobre a criação artística 
e a objetividade da construção sólida e concreta de cada obra foram os 
elementos orientadores e geradores das peças expostas.

Brick (pormenor)
Técnica mista sobre vidro, tijolo e betão
19 x 29 cm
2018

Glass (pormenor)
Técnica mista sobre vidro e betão
19 x 29 cm
2018

Stone (pormenor)
Técnica mista sobre pedra e betão

19 x 29 cm
2018


