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JANEIRO DE 2017 

 

 “PENSAMENTOS SINGULARES” 
Exposição Individual de Pintura de CARLOS DOS SANTOS 
 
Patente de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2017 

MAC - Rua do Sol ao Rato 9C, 1250-260 Lisboa 

Segunda a sexta entre as 15h e as 20h - sábados entre as 15h e as 19h 

 

 

 

Pela profunda exploração da realidade, que nos propõe a nível existencial, material, 

sociológico e plástico, Carlos dos Santos é um artista que nos atrai intensamente. Nesta perspetiva, 

ele nunca dissociou o ético do estético, foi sempre exigente e crítico consigo próprio, com os outros 

e com as circunstâncias.  
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No fundo, a sua obra é reflexo dum processo intelectual e moral que Carlos dos Santos, 

com personalidade radical e inconfundível, exprime através dos instrumentos próprios da arte. 

A sua técnica caracteriza-se pela perfeita harmonia das cores e na sobriedade dos 

encantamentos que nos revela, fazendo-nos parceiros da beleza que cria, levando-nos ao mundo 

alegórico das fantasias que busca na incessante faina de criador, traduzindo toda a sua criatividade 

nos trabalhos que nos apresenta. 

As suas telas são reveladoras de um mundo bem exposto, imaginativo, impetuoso e 

criativo que nos convida à meditação. 

Imagens de impacto visual, formas recorrentes, a alimentar um desejo de comunicações 

construtivas, que, parecendo figurativas, mas ultrapassando com sabedoria essa fronteira, 

transportam em si a enorme força que só é possível quando o que está em causa é a pintura na 

verdadeira acepção da palavra e à qual Carlos dos Santos tão bem se dedica. 

O MAC- Movimento Arte Contemporânea congratula-se com esta sua exposição a que o 

artista chamou “Pensamentos Singulares”, dotada de uma boa técnica, de observação 

enriquecedora. 

Álvaro Lobato de Faria 

Diretor-Coordenador do MAC    

Movimento Arte Contemporânea     
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Curriculum Vitae  

Carlos dos Santos 

Carlos dos Santos, nascido em outubro de 1968.  
Natural de Lisboa e residente na mesma cidade.  
Estudei Filosofia e desenvolvo desde então pensamentos sobre a Arte segundo o meu 
conceito. No que respeita às artes, efetuei o meu primeiro auto-retrato com dez anos de 
idade.  
Durante toda a minha vida me dediquei ao retrato, elaborados tanto a óleo, pastel, 
grafite e carvão, quer ao vivo quer através de fotografia.  
Tive o privilégio de obter conhecimento com algumas aulas privadas no âmbito do 
retrato, com os Artistas, Luís Pinto Coelho e Henrique Medina.  
Tenho retratos espalhados pelo mundo inteiro.  
De 1986 a 1990, trabalhei em parceria com o cirurgião plástico, Dr. Bernardo Lacerda, 
onde fazia os retratos dos seus pacientes com as zonas a serem intervencionadas, de 
forma a obter uma antevisão dos resultados cirúrgicos.  
Em 1992 e durante 5 anos, desenhei e pintei cartazes para o cinema e para o teatro em 
conjunto com outros artistas.  
Participei em algumas exposições coletivas.  
Faço restauro de pintura a óleo.  
Desde 2012, em paralelo com o retrato, iniciei um novo projeto, de onde resultou um 
corpo de trabalho, onde constam várias obras, nas técnicas, hiper-realista, realista e 
impressionista em óleo, pastel, carvão e grafite.  
Participei na exposição coletiva de pintura, Infante D. Luís às Artes Salvaterra de Magos 
em setembro 2016; Bienal da Vidigueira em outubro 2016.   

 

 


