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“Exposição de arte experimental que 
utiliza a ciência e a tecnologia para 
desenvolver novos meios de expressão 
artística.”

O projeto expositivo “Ao Sol” surgiu 
de um entendimento comum por parte 
da ATALAIA, da Câmara Municipal de 
Ourique em parceria com a Cultivamos 
Cultura, no que diz respeito a uma 
abordagem sobre o espaço público. 

A ATALAIA é uma associação sem fins 
lucrativos, criada em 2012, com sede 
em Ourique. Tem como objetivo geral 
desenvolver ações de divulgação e 
promoção cultural do Alentejo, sendo 
a sua atuação centrada no campo da 
cultura, do património e das artes.

Assim, pareceu-nos importante sustentar 
a possibilidade de desenvolver o seu 
sentido, bem como a sua consequente 
organização e gestão de recursos, tendo 
como objeto de trabalho esse mesmo 
espaço público e, acima de tudo, 
uma tentativa de aproximação a um 
público cada vez menos familiarizado e 
acostumado a ter acesso a Arte. 

Tentou-se compreender e estruturar a 
diferença entre comunicação/mediação 
e um conceito/ideia/temática que 
possa interferir, interagir ou passar 
completamente despercebido aos 
utilizadores desses espaços/instituições.

Daí resulta uma mostra expositiva 
de obras nacionais e internacionais 

que utilizam meios que incorporam 
processos químicos, fenómenos físicos e 
biológicos, eletrónica e informática, bem 
como ambientes virtuais. 
Serão expostas instalações, robótica, 
videoarte, arte digital e ‘‘sound-art’’ 
de alguns dos artistas nacionais e 
internacionais mais influentes que 
exploram a relação entre artes visuais, 
ciência e tecnologia, bem como as 
questões sociais que emergem desta 
reflexão. 

A Cultivamos Cultura é uma associação 
sem fins lucrativos, criada em 2009, 
com sede em S.Luís, no concelho de 
Odemira. Tem vindo a promover projetos 
com a comunidade local, através do 
desenvolvimento de atividades criativas 
com forte ligação ao meio natural. 
Tem colaborado diversas vezes com 
o laboratório de arte experimental 
Ectopia na promoção de residências 
artísticas. Comissariou a exposição de 
novos media Emergências2012, que 
integrou a programação de Guimarães 
2012 Capital Europeia da Cultura. 

Criou-se assim entre 1 de Julho e 30 de 
Setembro de 2014 - em oito espaços 
públicos institucionais - um Roteiro 
Temporário de Arte Contemporânea, 
que contará com a participação dos 
artistas António Caramelo, Kira O’Reilly, 
Maria Lúcia Cruz Correia, Maria Manuela 
Lopes, André Cepeda, Yann Marussich 
e Marta de Menezes.



Artistas/Peças Espaços/Instituições 
Marta de Menezes: In the beginning there was the Word Biblioteca Jorge Sampaio, Ourique
 
António Caramelo: Untitled #1 Caixa Geral de Depósitos, Ourique

Maria Lúcia Cruz Correia: Ontological ecology of Echoes Escola EB2, 3/S, Ourique

Kira O’Reilly: Coluna do Mira Piscina, Ourique  

Maria Manuela Lopes: The Aproach Tribunal, Ourique

Marta de Menezes: Decon Câmara Municipal, Aljustrel 

André Cepeda: Rien Fórum Cultural, Almodôvar

Yann Marussich: Bleu Remix 2 Unidade de Cuidados Continuados, Garvão
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Marta de Menezes: In the beginning there was the Word Biblioteca Jorge Sampaio, OuriqueImagem: Ana Nobre 5/15Ao Sol



António Caramelo: Untitled #1Imagem: Ana Nobre Caixa Geral de Depósitos, Ourique 6/15Ao Sol



Maria Lúcia Cruz Correia: Ontological ecology of EchoesImagem: Ana Nobre 7/15Ao Sol Escola EB2, 3/S, Ourique



Imagem: Ana Nobre 8/15Ao Sol Kira O’Reilly: Coluna do Mira  Piscina, Ourique



Maria Manuela Lopes: The Aproach Tribunal, OuriqueImagem: Ana Nobre 9/15Ao Sol



Marta de Menezes: DeconImagem: Ana Nobre 10/15Ao Sol Câmara Municipal, Aljustrel



André Cepeda: RienImagem: Ana Nobre 11/15Ao Sol Fórum Cultural, Almodôvar



Yann Marussich: Bleu Remix 2Imagem: Yann Marussich 12/15Ao Sol Unidade de Cuidados Continuados: Garvão
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consolidar e nunca fazer desaparecer uma 
realidade despida, transparente. Não se 
deixando ver, vive do paradoxo de não 
mostrar ou ocultar os artifícios e as técnicas 
da imagem, mesmo quando dela se serve, 
propondo um afastamento crítico do que se 
desenvolve diante dos nossos olhos.

António Caramelo é licenciado em 
Escultura pela Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. Atualmente 
é professor da Universidade de Évora no 
Departamento de Artes Visuais e Design.

Maria Lúcia Cruz Correia 
Ontological Ecology of Echoes
2013    

O.E.E. é uma experiência em curso que 
tenciona estabelecer estratégias para o 
dialogo e colaboração entre a ciência e 
a arquitetura. O objetivo é desenhar uma 
casa que seja um símbolo icónico de um 
lar, a imagem de segurança e família, mas 
também uma reflexão sobre as organizações 
e valores em falência. 
Foram criados modelos de casas em 
madeira que são esculturas feridas. As 
térmitas incorporadas nestes modelos 
representam a possibilidade de um 
contra-ataque da natureza, criando uma 
interferência simbólica que apresenta a 
doença do sistema uma metáfora, das 
deficiências e falhanços da sociedade.
 
Maria Lúcia Cruz Correia é uma artista 
formada em design gráfico e performance 
que integra nas suas propostas arte, 
ciência, ativismo político e social. 
Performances, instalações e intervenções 
públicas são parte do seu percurso artístico, 
como o projeto 
Eco-Political Construction from Nature to 
Nature onde defendia a cidade como um 
organismo doente devido aos seus órgãos 
sociais e ao metabolismo político. Impondo 
uma reflexão sobre o impacto das ações 
humanas no meio ambiente.

Kira O’Reilly 
Coluna de Mira
2013

Esta Coluna Winogradsky foi feita 
com lama e água dos bancos do rio 
Mira no Alentejo. Nesta solução de 
água lamacenta e salobra do rio, 
foram introduzidos bocados de velhos 
jornais, cal das paredes caiadas, 
cascas de ovos, algumas peças de 
ferro ferrugento, tudo com o objetivo de 
manter culturas de micro organismos 
vivas, a prosperarem e a multiplicarem-
se. As bactérias criam camadas que se 
tornam visíveis. 
Esta coluna é o resultado de um 
momento específico, de um gesto, de 
uma ação que se vai desenrolando 
lentamente, mas que continuará a 
desenvolver-se eternamente enquanto 
a diversidade microbiológica resistir e 
as suas surpreendentes relações de 
interdependência forem capazes de 
prosperar.

Kira O’Reilly é uma artista que vive 
no Reino Unido e que tendo sempre 
por base a sua formação em Artes 
Visuais, define o seu trabalho como 
um indisciplinado cruzamento de 

Marta de Menezes
In the Beginning there was the Word
2008

“Venho de uma família muito antiga que 
remonta à milhares de anos, desde o tempo 
em que os meus antepassados eram seres 
unicelulares. Através de um longo e lento 
processo de evolução, eu venho da biologia 
básica e sou hoje biologia complexa.
Venho de uma família católica, como a 
maioria das famílias do Sul da Europa. 
Venho de uma educação adquirida num 
colégio católico de freiras dominicanas. 
Venho de uma participação regular em 
práticas e rituais católicos, num país onde a 
religião tem uma importância significativa.
Venho de uma das zonas mais pobres e 
bonitas de Portugal. Venho de um lugar onde 
campos extensos de cereais e sobreiros 
encontram-se com o oceano Atlântico - onde 
as ondas do campo espelham as ondas do 
mar. Venho da arte e casei com a ciência.”

O projeto Decon procura utilizar métodos e 
materiais de biotecnologia como artmedia, 
para criação de quadros literalmente 
vivos que se desconstroem enquanto 
expostos. Serão pintadas réplicas de 
quadros geométricos de Mondrian em 
meio de suporte para crescimento de 
bactérias. As cores desses quadros serão 
progressivamente degradadas por bactérias 
Pseudomonas putida. Esta tecnologia 
baseia-se no trabalho da Professora Lígia 
Martins, no Instituto de Biologia Química e 
Biológica em Oeiras, onde o projeto tem sido 
desenvolvido. Neste laboratório investigam-
se formas de degradar corantes têxteis 
altamente poluentes utilizando bactérias 
inofensivas ao meio ambiente e ao Homem. 
Durante o período de desenvolvimento do 
projeto a artista e os seus colaboradores 
têm procurado formas de influenciar a 
atividade bacteriana, para controlar o tempo 
de degradação das imagens, de modo a 
que estas sejam lentamente decompostas 
ao longo da duração da exposição. A obra 
de arte será algo vivo, e como tal estará 
condenada a morrer e a se decompor, tal 
como todos nós.

Marta de Menezes tem vindo a explorar 
a intersecção da arte e da biologia, 
trabalhando em laboratórios de investigação 
de forma a provar que as novas tecnologias 
de biológicas podem também elas ser um 
meio para as belas artes.
O seu primeiro trabalho com o cruzamento 
destas duas disciplina data de 1999 e foi 
criada modificando o padrão das asas de 
borboletas – Nature?
Desde então tem utilizado diversas técnicas 
laboratoriais nas suas obras, como nucleArt 
de 2002 onde utilizava sondas de ADN 
flurescentes para criar micro esculturas no 
núcleo de células humanas, ou esculturas 
feitas com proteínas (Proteic Portrait 
2002-2007) ou ainda ADN em 2003 e 
2004 nas peças Innercloud ou The Family 
respectivamente.

António Caramelo  
Untitled #1
2013

Untitled #1 propõe-se a mascarar os 
processos produtivos com o objectivo de 
criar um efeito de ilusão mínimo, numa 
estratégia expressiva para reforçar, 

disciplinas entre a performance, 
a biotecnologia e a escrita, para a 
redefinição da percepção do corpo.
Desde que se formou em 1998 o seu 
trabalho tem sido apresentado de 
forma regular não só no Reino Unido 
como na Europa, Austrália, China e 
México, tendo também participado 
frequentemente em conferências 
e simpósios sobre arte, ciência, 
tecnologia e arte.

Maria Manuela Lopes 
The Approach
2011

The Approach surge a partir de imagens 
produzidas através de estudos da doença de 
Alzheimer e no estabelecer de uma ligação 
entre essas imagens e as artes plásticas. 
A investigação da artista dedica atenção 
à migração dos processos, materiais e 
imagens da área de investigação médica 
e biológica da perda de memória. Numa 
perspetiva próxima à dos etnógrafos explora 
a montagem, a circulação e a reconstrução 
de estratégias de representação dos 
laboratórios de neurociências.
Esta relação das fronteiras está implicada 
no processo de construção do trabalho onde 
se questiona o valor do objecto/imagem 
na sua alteração dentro e fora do contexto 
institucional e científico, na fruição subjetiva 
recorrendo a memórias, sensações e 
antecipações valorizando o mérito estético 
e a proximidade em detrimento da valia 
epistemológica e da estrutura de poder e 
legitimação. Se no laboratório as imagens 
são lidas dentro do discurso médico e da 
prática científica, no estúdio ou na exposição 
são reinterpretadas debaixo de pressupostos 
culturais.

Maria Manuela Lopes é uma artista 
plástica e investigadora que trabalha 
essencialmente em Portugal e no 
Reino Unido. A sua prática corrente é 
transdisciplinar investigando relações de 
memória e autoidentidade informadas pelas 
ciências biológicas e pela investigação 
médica e apresenta-se a público em formato 
de instalações multimédia ocasionalmente 
incluindo materiais biológicos. O seu 
trabalho tem sido mostrado nacional e 
internacionalmente. Estudou escultura na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
do Porto e fez um MA no Goldsmiths 
College em Londres.

Marta de Menezes
DECON
2007

O projeto Decon procura utilizar métodos e 
materiais de biotecnologia como artmedia, 
para criação de quadros literalmente 
vivos que se desconstroem enquanto 
expostos. Serão pintadas réplicas de 
quadros geométricos de Mondrian em 
meio de suporte para crescimento de 
bactérias. As cores desses quadros serão 
progressivamente degradadas por bactérias 
Pseudomonas putida. Esta tecnologia 
baseia-se no trabalho da Professora Lígia 
Martins, no Instituto de Biologia Química e 
Biológica em Oeiras, onde o projeto tem sido 
desenvolvido. Neste laboratório investigam-
se formas de degradar corantes têxteis 
altamente poluentes utilizando bactérias 
inofensivas ao meio ambiente e ao Homem. 
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Em Bleu Remix, Yann Marussich leva-nos, 
mais uma vez, numa viagem íntima através 
dos recantos do seu corpo. Na sua procura 
de uma espécie de ser humano universal, 
Yann recupera a essência do conceito de 
Bleu Provisoire, mistura e transforma os 
sentidos e revela ainda melhor a realidade 
secreta que habita em cada um de nós.

Yann Marussichascido é uma personagem 
isolada na dança contemporânea e 
performance. Desde 1989, assinou cerca 
de trinta performances e coreografias 
apresentadas por toda a Europa.
Em 2001, Yann Marussich cria Bleu 
Provisoire, a sua primeira obra 
totalmente imóvel. Desde então, tem-se 
dedicado à introspeção e ao controlo 
da quietude enquanto confronta o seu 
corpo com diversas solicitações ou, 
até, agressões. É aqui que se localiza 
o espaço poético do artista – num 
contraste frequentemente violento entre 
o que o seu corpo experiencia e uma 
impassividade absoluta.
As suas duas últimas obras são solos, o 
que ele considera um género de pleno 
direito. foram apresentadas em diversos 
festivais na Suíça e no estrangeiro.
Em 2008, recebeu o prémio Ars 
Electronica na categoria de arte híbrida.

Durante o período de desenvolvimento do 
projeto a artista e os seus colaboradores 
têm procurado formas de influenciar a 
atividade bacteriana, para controlar o tempo 
de degradação das imagens, de modo a 
que estas sejam lentamente decompostas 
ao longo da duração da exposição. A obra 
de arte será algo vivo, e como tal estará 
condenada a morrer e a se decompor, tal 
como todos nós.

Marta de Menezes tem vindo a explorar 
a intersecção da arte e da biologia, 
trabalhando em laboratórios de investigação 
de forma a provar que as novas tecnologias 
de biológicas podem também elas ser um 
meio para as belas artes.
O seu primeiro trabalho com o cruzamento 
destas duas disciplina data de 1999 e foi 
criada modificando o padrão das asas de 
borboletas – Nature?
Desde então tem utilizado diversas técnicas 
laboratoriais nas suas obras, como nucleArt 
de 2002 onde utilizava sondas de ADN 
flurescentes para criar micro esculturas no 
núcleo de células humanas, ou esculturas 
feitas com proteínas (Proteic Portrait 
2002-2007) ou ainda ADN em 2003 e 
2004 nas peças Innercloud ou The Family 
respectivamente.

André Cepeda  
Rien
2010

Becos escuros e blocos de cimento, corpos 
nus e cansados, fios que não nos levam a 
lugar nenhum. Imagem após imagem, somos 
conduzidos para o vazio, onde tudo morre, 
suspenso no tempo.
São paisagens construídas, enquadramentos 
exatos que nos fazem sentir o espaço, voltar 
a ver o quotidiano e ser novamente sugados 
para o interior das imagens.

André Cepeda é um artista português que 
tem vindo a desenvolver projetos sobre 
a paisagem contemporânea portuguesa. 
Utiliza a câmara de grande formato, 4X5 
inch o que lhe impõe um trabalho lento e 
rigoroso e que se envolva e se relacione 
emocionalmente com o objecto ou 
paisagem a fotografar.
Cepeda constrói  novas formas de 
olhar para a realidade e para o espaço, 
procurando espaços e momentos 
esquecidos ou rejeitados. Coisas que nos 
pertencem e que estamos habituados a 
olhar. Concentrando-se apenas na luz, no 
espaço e no tempo, cria novos contextos 
para as imagens, num registo escultórico 
que lhes devolva uma dignidade esquecida 
ou negligenciada.

Yann Marussich 
Blue Remix
2007

No seu espetáculo-instalação Bleu Remix, 
Yann Marussich regressa ao tema já 
explorado em 2001 no espetáculo Bleu 
Provisoire, no qual um misterioso líquido 
azul exsudava como sangue através das 
camadas da sua própria pele, tal como 
se se tratasse do efeito final ou de um 
subproduto dos processos internos do 
seu corpo. O artista abria, desta forma, os 
caminhos entre o mundo interior e o mundo 
exterior – passagens secretas que ligam o 
inconsciente directamente ao consciente.
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