
No nosso mundo industrializado, sempre e cada vez
mais, a mecanização abafa os mais simples movimen-
tos humanos, a força de braços substituída pela
mecânica, o suspiro de cansaço pelos espasmos
hidráulicos das engrenagens que tomam conta do
nosso espaço do nosso ar.

Esta mudança, por nós instalada, terá um fim quando a
matéria inerte se sobrepuser à orgânica a humanidade acabar
substituída e as máquinas tomarem o lugar dominante que
parece lhes estar destinado. ...e depois? ...pergunto-me, irá a
matéria orgânica reconquistar a sua posição? ...haverá capaci-
dade para essa reconquista?

A matéria orgânica terá pela frente uma odisseia, uma batalha
titânica na reconquista do seu espaço, num mundo de metal,
frio insensível e negro.

Estaremos longe desta realidade?

As imagens que vos proponho em ‘ORGANIC’ são a minha
visualização desse tempo em que a matéria orgânica, sabe-se
lá em que forma, emerge por baixo do frio e tumular metal e
tentará ganhar de novo o seu lugar no nosso mundo.

Paulo Canilhas percorre um imaginário de constantes e consistentes
inquirições. De um pensamento estético profundamente actual,
Paulo Canilhas demonstra as potencialidades humanas frente a um
material estático, tentando “domesticá-lo” recriando outros campos
através das caracteristicas inerentes àquela matéria, compondo
assim um encantamento em que o jogo ou os jogos de luz reflecti-
da se tornam objecto de indagação, interpondo-se entre o especta-
dor e a obra criada.

Nesse mesmo sentido lúdico de uma superfície recriada, Paulo Canilhas
propõe-nos o imaginário da reconquista do Orgânico sobre o Inorgânico. Um
tempo futuro mas provavelmente não tão longe quanto se pode esperar e
desejar.

Na sua intervenção joga com elementos inorgânicos, cuja organicidade é sim-
plesmente aparente, uma vez recriada, em primeiro lugar pelo autor, que a
remete para o espectador como entendimento da força da sua expectativa.

Ainda, a fisicidade da luz na sua “inconstância”, resultante dos vários jogos
relativos e matéricos, propõe ao autor a dúvida exaustiva, objecto de
pesquisa que Paulo Canilhas persegue.
Como nomear essa mistura entre um objecto aparentemente inerte e um
“sujeito” vivo, animado e luminoso?

A realidade é, em Paulo Canilhas, um conceito inquietante. Virtualizada, está
sujeita a múltiplas possibilidades dos processos mediados pela expressão
que, de certa maneira, escapam ao controle daquilo que vive sob a alçada da
matéria. O trabalho que nos propõe, exemplo das perenes misturas entre
Natureza e Tecnologia, goza hoje de um estatuto misto de entidade ao
mesmo tempo natural e artificial, sendo o seu estado uma permanente meta-
morfose.

As questões que Paulo Canilhas aborda fazem-nos entender um ser sensível,
inteligente e atento às mutações constantes do homem, das sociedades e do
ou dos vários universos.
Um leitor assíduo, eficaz e solidário das vidas e das coisas com que nos
defrontamos e confrontamos.

A forma e o simples e desinteressado empenho com que tem contribuído ulti-
mamente no intuito de divulgar o MAC, prestando-se a colocar parte do seu
tempo à nossa disposição faz de Paulo Canilhas um colaborador consideráv-
el de que o MAC se orgulha, pela qualidade e pesquisa da sua obra e pelo
seu modo de estar como cidadão e autor.

8 de Dezembro de 2009
Álvaro Lobato de Faria

GALERIA MAC sol ao rato
Rua do Sol ao Rato, 9C - 1250-260 Lisboa
Tel 213 850 789

GALERIA MAC álvares cabral
Av. Álvares Cabral, 58/60 - 1250-018 Lisboa
Tel 213 867 215

www.movimentoartecontemporanea.com
mac@movimentoartecontemporanea.com

Colecção Organic
Serie_B_#2 (pormenor) 

2009
Alumínio, acrílico, resina e outros materiais 
sobre madeira
122x160cm



EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
(resumo)

2010
“ORGANIC”
Galeria MAC movimento Arte 
Contemporânea 
Lisboa

2009
Descobrimentos Hotel Altis
Lisboa

2006
"TEMPO"
Galeria Lugar Comum
Lisboa

2004
"Estruturas"
Galeria Idea
Lisboa

2000
"P25A"
Universidade do Monte
Monte

1996
"Tudo uma questão de números"
Galeria Cor Pura
Almada

1990
"Instalação"
Casa Municipal da Juventude
Almada

1989
"Novo Espaço"
Casa Municipal da Juventude
Almada

EXPOSIÇÕES COLECTIVAS
(resumo)

2009
Exposição Colectiva de 
fim de ano MAC. 
Galeria MAC movimento Arte
Contemporânea 

Fiz ARTE_09 
Galeria MAC movimento Arte
Contemporânea 
Colégio Militar

Bienal de arte de Coruche
Coruche

Bienal de Arte do Avante Atalaia
- Seixal

FILAN Art’s II
Galeria Filantrópica 
Póvoa do Varzim

Something Different
APW Gallery 
Nova York

World of Imagination
APW Gallery 
Nova York

"Rotary 1ªMostra de Pintura"
Galeria J.F. Portimão 
Portimão

"Viver d’art"
Galeria 74 
Porto

Colectivas Anteriores (resumo)
2008 "Madonna" El Salon - Lisboa • 2007 "Festival do Amor" Museu Jorge Viera - Beja
• 2003 "Prémio Rothschild" Palácio do Correio Velho - Lisboa • 1990 - "Galeria da
Cooperativa Árvore" Concurso de Desenho a grafit - Porto • 1989 - "III Encontro
Nacional Juventude - Tróia • 1989 - Galeria Aberta "Galeria Municipal de Almada"  •
1989 - “Tomar a Iniciativa" - Loures  • 1988/89/90 "Exposição anual do NAP"  Galeria
M. Bica - Almada 1988 - Semana da Juventude" - Almada • 1988 - "IMARGEM" 
(convite do pintor Zagalo)

Paulo Canilhas
29 de Julho de 1969
Almada

Em 89, com o apoio do Professor/Escultor António
Júlio e em conjunto com colegas das artes forma 
o "Núcleo de Artes Plásticas do Laranjeiro"
(NAP)cuja abordagem temática se centrava nas
capacidades artísticas dos seus elementos 
resultando daí uma série de mostras bastantes
interessantes e catapultadoras para aquilo que 
é actualmente o seu trabalho artístico.

Desenvolve a actividade artística sempre no sentido de
encontrar a sua própria corrente e a sua própria imagem,
tendo por norma e principal objectivo comunicar com
quem vê o seu trabalho. Artista multidisciplinar, os seus
campos de expressão desenvolvem-se nas áreas da 
pintura, desenho, instalação e digital. 

O seu processo de trabalho, automático, não é estudado
nem planeado. Tomando como exemplo as séries em
chapa, todo este trabalho resulta do manuseamento do
material, da sua resistência à torção e impacto, da sua
acomodação à base de suporte, da sua capacidade de 
brilhar ou mesmo cortar. É a matéria que manda no artista.

Raramente inicia um trabalho isolado, preferindo sempre
trabalhar em séries que vai desenvolvendo em conjunto
formando "famílias" artísticas com laços bastante fortes
entre si.

Curriculo e mais informação actualizada 
sobre Paulo Canilhas em:

www.movimentoartecontemporanea.com

www.paulocanilhas.org

www.sir4you.blogspot.com

Colecção Organic
Serie_A_#5 e 6

2009
Alumínio, acrílico, resina e outros materiais 
sobre madeira
122x100cm

Colecção Organic
Serie_B_#1 

2009
Alumínio, acrílico, resina e outros materiais 
sobre madeira
122x160cm

Colecção Organic(escultura)

2009
Alumínio, acrílico, resina e madeira 
Medidas variáveis

Colecção Organic
Serie_A_#7 e 8

2009
Alumínio, acrílico, resina e outros materiais 
sobre madeira
122x100cm

2009
- Convite para expor na Bienal de Florença - Itália

- Finalista no concurso 'London Calling' em Londres - Inglaterra 
com júri composto por:

• Vanessa DesClaux, Assistant Curator of Performance, The Tate Modern, London
• Tom Morton, curator at the Hayward Gallery, London and contributing 
editor at Frieze
• Francesco Manacorda, Curator, the Barbican Art Gallery, London


