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FEVEREIRO DE 2017 

 

 “ASK THE ANIMALS AND THEY WILL TEACH YOU” 
Exposição Individual de Pintura de RUI GERMANO 
 
Patente de 31 de Janeiro a 25 de Fevereiro de 2017 

MAC – Avenida Álvares Cabral 58-60, 1250-260 Lisboa 

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

 

 
“Eye of the tiger”, técnica mista s/ cartão, 2016, 100x70cm 

 

“ASK THE ANIMALS AND THEY WILL TEACH YOU”  apresenta-nos como personagem 

principal a vida animal e a sua luta contra o progresso humano.  

Com estas obras RG propõem-nos uma reflexão sobre as consequências devastadoras da 

invasão humana ao habitat animal. A produção industrial de alimentos, os desportos sangrentos e 

ou o abandono de animais de estimação. As novas tecnologias, a vida selvagem e os mitos urbanos 

e rurais. Como coabitam? 
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Nesta exposição RG cria uma Arca de Noé à sua maneira, levando-nos numa viagem por 

terras longínquas ou transportando-nos para um futuro próximo. Uma obra, acima de tudo, 

intemporal, mas cujo prazer de ver perdurará no tempo. 

Nuno Margarido Lopes 

 

 
               “Zebra dream”, técnica mista s/ cartão, 2016, 100x70cm 

 

        
“Stayin’ Alive”, técnica mista s/ cartão, 2016, 100x70cm    “Stayin’ Alive II”, técnica mista s/ cartão, 2016, 100x70cm 
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Todo o trabalho do pintor Rui Germano é como uma caligrafia do espírito, a transmissão 

direta de impulsos, de reflexões, de sentimentos que pouco a pouco se transformam em forma, em 

pensamento plástico. 

Um rico reportório simbólico, profundamente codificado, que encontra no espaço, nos 

sinais, na cor, o domínio de uma linguagem que desenvolve através de diferentes momentos e 

períodos, em que sempre manifesta uma unificadora coerência conceptual, apesar de apresentar 

manchas diferenciais. 

As suas obras, materializam, múltiplas possibilidades interpretativas. 

Por serem intrinsecamente livres, estimulam a liberdade imaginativa do observador, 

transportam um sentido. Este sentido é o do próprio movimento, da energia, núcleo central da 

vida. 

Todo o seu abstracionismo assenta na capacidade de recolocar no interior de uma pintura 

não figurativa, os elementos necessários á sua composição. 

Rui Germano é, essencialmente um emotivo, uma personalidade de um requintado mundo 

sensível, para quem a arte é um dos seus principais lenitivos. As suas obras refletem reminiscências 

que instigam a imaginação e afloram a lembrança de qualquer observador. 

A pintura de Rui Germano adquire uma extraordinária dimensão para a consciência 

emocional, criando um mundo de expressão, movimento e visualidade, onde as linguagens se 

encontram num místico prazer. 

A sua atual exposição intitulada “ASK THE ANIMALS AND THEY WILL TEACH YOU”, agora 

presente no MAC- Movimento Arte Contemporânea, é, sem dúvida, uma exposição de pintura que 

deve ser de visita obrigatória. 

Álvaro Lobato de Faria 

                                Diretor-Coordenador do MAC    

Movimento Arte Contemporânea     
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    “Stayin’ Alive”, técnica mista s/ cartão, 2016, 100x70cm           “Stayin’ Alive II”, técnica mista s/ cartão, 2016, 100x70cm 

Curriculum Vitae  

Rui Miguel do Casal Pinto Germano, RG como é conhecido, nasceu em Rio Maior em 
1971 e desde muito cedo mostrou gosto pelo desenho e pela pintura. 
Em 1989 muda-se para Lisboa para estudar direito. Enquanto estudante de leis, iniciou-se 
nos estudos da pintura com o curso livre de tecnologias da pintura na Escola Superior de 
Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva. 
  
Após concluir a licenciatura em direito em 1994, dedicou-se ao exercício da advocacia 
nunca tendo contudo deixado de explorar o seu lado mais criativo, designadamente 
através da pintura que explora a par da busca constante da descoberta de novos 
materiais, formas e composições. 
Influenciado pelo ambiente e cultura urbana que se vivia nos anos 90 em Lisboa, RG 
encontrou a liberdade necessária para encontrar uma linguagem onde desenvolve 
conceitos abstratos e o resultado é uma expressão de força baseada na simplicidade das 
formas e na energia das cores sempre patente nas suas obras. 
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Profissionalmente atua em áreas tão distintas como a advocacia, as artes plásticas, o 
teatro e a formação. 
Participou em inúmeras exposições individuais e coletivas com trabalhos e instalações, 
com destaque para as seguintes: 
 
Julho 2013 – Exposição individual “Over Views” Museu do Arroz, Comporta 
Julho 2014 – Exposição Individual, Casa da Torre, Comporta;  
Junho 2015 – Exposição coletiva - EST-RUPTURA 2 – no espaço SILOS - Contentor 
Criativo, Caldas da Rainha; 
Junho 2016 – Exposição individual “No Borders” Espaço Exibicionista em Lisboa;  
Outubro 2016 – Exposição Individual no Espaço Oficinas,  Aljustrel. 

 

 


