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Cristina Ataíde was born in Viseu in 1951. She has exhibited regularly since the 1980s. 
For the most part, her works are the result of journeys, which are a source of inspiration 
for the artist. It is in nature, landscape and places that the artist explores the unknown, 
which she seeks to absorb with her body, and experiences new emotions, in search of an 
understanding of nature, self and the world.

A sculptor by training, Cristina Ataíde has also worked with drawing, photography, 
video and installation. Using and exploring numerous materials in her work, she 
expresses her emotions in aesthetic, romantic and poetic exercises of great sensitivity 
and spirituality. Her work is a testament to our fragile human condition, our time on this 
earth, our growth, the transformations we undergo from birth through to death.

Embodying the void, curated by Sérgio Fazenda Rodrigues, was conceived and 
produced for the gallery where it is now on display, taking as starting point the work 
(Im)permanências, from 2003, Coll. Associação de Coleções, currently in deposit at 
Museu Coleção Berardo. This work provides the theme of the inner journey the 
exhibition proposes to us, which unfolds across fi ve rooms with no chronological 
sequence in which the artist invites us to travel with her and experience the places 
she has been, the places that have marked and inspired her. In communion with 
nature, which the artist looks to absorb, through her drawings, sculptures, videos and 
photographs, Cristina Ataíde seeks the essence of things, in an attempt to know and fi nd 
herself in a world that is constantly changing, in this ephemeral experience that is life. 
In her works, the artist uses various materials and diff erent scales, testing and exploring 
their limits and possibilities. She follows a romantic and poetic tradition, creating highly 
sensitive and visual works and transporting us to a state of enchantment, an exaltation of 
the senses, a duality between the real and the imaginary.

This exhibition would not have been possible were it not for the generous 
contribution of numerous collectors who agreed to lend and share their works with 
us and with the visiting public: our profound thanks to you all. I am also grateful to 
Artworks for their enthusiasm and for the generous support provided to the artist in 
the production of one of the works. I wish also to commend and express my gratitude 
for the magnifi cent work of the curator, Sérgio Fazenda Rodrigues, whose perspective, 
proximity and involvement made this exhibition so special. Finally, I must convey my 
heartfelt gratitude to Cristina Ataíde for her outstanding work, professionalism and 
dedication to this project. I would like to thank the artist for closely collaborating with 
our Museum and all the teams with which she worked.

Thus, I hope that, in this diffi  cult time of great uncertainty in which we are living, this 
exhibition can be a unique experience that transports us to magical places and provides 
us with a special moment to meditate and refl ect on ourselves and the world around us.
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 — José Berardo
Honorary President of Fundação de Arte Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo

“I cross rivers, climb mountains, walk in forests and travel around cities. 
From these unique moments, I construct works.”

Cristina Ataíde
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Cristina Ataíde nasceu em Viseu em 1951. Expõe regularmente desde a década de 
oitenta. Na sua grande maioria, as suas obras resultam de viagens, que são para a artista 
fonte de inspiração. É na natureza, na paisagem e nos lugares que a artista explora o 
desconhecido, que procura absorver com o seu corpo, e experiencia novas emoções, 
numa busca pelo entendimento da natureza, do eu e do mundo.

Escultora de formação, Cristina Ataíde tem desenvolvido as suas obras também 
através do desenho, da fotografi a, do vídeo e da instalação. Trabalhando com inúmeros 
materiais que gosta de explorar, traduz as suas emoções em exercícios estéticos, 
românticos e poéticos de grande sensibilidade e espiritualidade. A sua obra é um 
testemunho da nossa frágil condição humana, da nossa passagem pelo mundo, do nosso 
crescimento, das transformações por que passamos desde o nascimento até à morte.

Dar corpo ao vazio, com curadoria de Sérgio Fazenda Rodrigues, foi pensada e 
produzida para a galeria onde é apresentada a partir da obra (Im)permanências, 
de 2003, Col. Associação de Coleções, em depósito no Museu Coleção Berardo. Esta 
obra dá-nos o mote para a viagem interior que a exposição nos propõe, desenvolvendo-
-se em cinco salas sem sequência cronológica nas quais a artista nos convida a viajar 
com ela e a experienciar os lugares onde esteve, que a marcaram e a inspiraram. Em 
comunhão com a natureza, que a artista procura absorver, Cristina Ataíde, através 
dos seus desenhos, esculturas, vídeos e fotografi as, busca a essência das coisas, numa 
tentativa de se conhecer e de se encontrar num mundo em permanente mutação, nesta 
passagem efémera que é a vida. Nas suas obras, a artista utiliza diversos materiais e 
diferentes escalas, testando e explorando os seus limites e possibilidades. Fá-lo segundo 
uma tradição romântica e poética, criando obras de grande sensibilidade e plasticidade 
e transportando-nos para um estado de encantamento, uma exaltação dos sentidos, uma 
dualidade entre o real e o imaginário.

Esta exposição não teria sido possível sem o generoso contributo de inúmeros 
colecionadores que aceitaram emprestar e partilhar as suas obras connosco e com o 
público que nos visita: a todos, o nosso profundo agradecimento. Agradeço também 
à Artworks pelo entusiasmo e pela generosidade no apoio concedido à artista para 
a produção de uma das obras. Quero ainda louvar e agradecer o magnífi co trabalho 
do comissário da exposição, Sérgio Fazenda Rodrigues, cujos olhar, proximidade e 
envolvimento tornaram esta exposição tão especial. Por último, não quero deixar 
de expressar a minha sentida gratidão à Cristina Ataíde pelo trabalho notável, pelo 
profi ssionalismo e pela entrega a este projeto. Agradeço ainda a estreita colaboração 
que a artista teve com o nosso Museu e com todas as equipas com quem trabalhou.

Assim, espero que, neste tempo difícil e de grandes incertezas que vivemos, esta 
exposição possa ser uma experiência única que nos transporte a lugares mágicos e nos 
convoque para um especial momento de meditação e refl exão sobre nós próprios e 
sobre o mundo que nos rodeia.
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 — José Berardo
Presidente Honorário da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo

«Atravesso rios, subo montanhas, caminho em fl orestas, percorro cidades. 
Desses momentos únicos, construo obras.»
         Cristina Ataíde
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For the last three decades, Cristina Ataíde’s work has been a steadfast exploration of the 
intersections between drawing, sculpture, installation, photography, video and site-specifi c 
intervention. Her production reveals a thirst for experimentation and a fascination with 
discovery anchored in the experiences of travelling, in searching for diff erent thought 
systems and in  researching the expressive possibilities of matter. Indeed, her works are 
often associated with the experience of the diff erent places and moments that she intends 
to apprehend, as well as with the experiencing of a spirituality shared with the objects 
and entities that she encounters. The exhibition Embodying the void features a set of 
works that span various interlocking periods and media which, however, do not convey 
a chronological or retrospective gaze. Presented as a web of relations that intersects 
references which are transversal to the artist’s production, the exhibition enunciates the 
connection between individuals and the environment (reinforcing the dialogue between 
geography and culture), the nexus between travelling and knowledge (accentuating 
the link between discovery and identity) and the relationship between spirit and matter 
(speculating on the varied spectrum of states of existence). Thus, by proposing a gaze on 
density and dilution, a trajectory is engendered that operates by echo and impulse, 
as attention evolves from the high and compact to the low and fl uid.

The exhibition is announced by the presence of a piece shown in the building’s main 
hall that responds to the scale of the place with a wooden structure covered in red 
pigment. The wood dialogues with the thin layer of coloured dust, and its body suggests 
a movement that synthesises the logic imbuing the works.

The works that launch the trajectory across the exhibition rooms consist of sculptures 
and drawings in which the mountain, and its imaginary, is approached as a primordial, 
archetypal, sacred locus. Associated with the density of matter and loftiness, the world of 
the mountain takes on a special condition that, through the route it dictates and its height, 
romanticises the dialogue between the human plane and the sphere of the divine.

— Sérgio Fazenda Rodrigues

From the remotest past to the present, the mountain relates to nature as origin and to 
the fi rmament as transcendence. Looking back into Greek mythology, it is apparent 
that Gaia is seen as the personifi cation of Planet Earth accompanied by Uranus, which 
represents the expanse of Heaven. Moreover, the mountain is the expression of earthly 
energy, whose generative drive establishes a bond between worlds. This theme has 
been explored throughout history, across various geographies and cultures, including 
European romanticism, the aboriginal interpretation of the Australian territory, or the 
vision of Japanese Shintoism and ancient Mesoamerican cultures, for which geological 
transformations are associated with the body and the abode of the gods. 

The mountains evoked by Cristina Ataíde are inextricable from the notion of the Earth 
as a foundational refuge and matrix—exemplifi ed in Mountain House #12 (2018)—but 
also from the idea of nature as source of life. It is equally important to stress how walking 
and being in touch with the landscape are seen as engines of physical and spiritual 
development in communion with the environment. Interestingly, in most cases the artist 
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Explorando caminhos que cruzam o desenho, a escultura, a instalação, a fotografi a, 
o vídeo e a intervenção site-specifi c, Cristina Ataíde desenvolve o seu trabalho 
ininterruptamente há mais de três décadas. A sua produção revela uma sede de 
experimentação e um fascínio pela descoberta que, entre outros, se ancora no impulso 
da viagem, na procura por outros sistemas de pensamento e numa busca pela expressão 
da matéria. Deste modo, é frequente perceber que as obras surgem associadas à 
experiência dos diferentes locais e momentos que a artista deseja apreender, assim como 
à vivência de uma espiritualidade partilhada com os objetos e as entidades com que se 
cruza. Partindo desse princípio, a exposição Dar corpo ao vazio apresenta um conjunto 
de obras que abarcam vários períodos e meios de produção, encadeando-se entre si 
sem formular um olhar cronológico ou retrospetivo. Dando-se a ver como uma teia de 
relações que cruza referências transversais à produção da artista, a exposição enuncia a 
ligação do indivíduo ao meio (reforçando o diálogo entre a geografi a e a cultura), 
a conexão da viagem com o conhecimento (sublinhando a articulação entre a descoberta 
e a identidade) e a relação entre o espírito e a matéria (especulando sobre a graduação 
dos vários estados de existência). Assim, propondo um olhar sobre a densidade e a 
diluição, engendra-se um percurso que funciona por ecos e impulsos, onde a atenção 
evolui de um lugar alto e compacto para um sítio baixo e fl uido.

A exposição anuncia-se com a presença de uma obra exibida no átrio principal do 
edifício, respondendo à escala do local com uma estrutura de madeira coberta por 
pigmento vermelho. A madeira dialoga com a fi na camada de pó colorido, e o seu corpo 
sugestiona um movimento que sintetiza a lógica presente nos trabalhos.

As obras que iniciam o percurso pelas salas de exposição dão-nos a ver um conjunto 
de esculturas e desenhos nos quais o imaginário da montanha é abordado como local 
primordial, arquetípico e sagrado. Associado à densidade da matéria e à sua posição 
altaneira, o mundo da montanha assume uma condição especial que, pelo caminho a 
que obriga e a altura a que se eleva, romantiza o diálogo entre a dimensão humana 
e a esfera do divino.

Do passado remoto ao tempo atual, a montanha vincula-se à natureza como origem 
e ao fi rmamento como transcendência. Se recuarmos à mitologia grega, percebemos 
que Gaia é tida como a personifi cação do planeta Terra, tendo por companheiro 
Úrano, que representa a expansão do Céu; e que a montanha surge como expressão da 
energia terrena, que, no seu impulso gerador, estabelece uma ligação entre mundos. 
Este é um tema explorado ao longo da História, em várias culturas e geografi as, com 
especial atenção no romantismo europeu, mas também na leitura aborígene do 
território australiano, ou ainda na visão do xintoísmo nipónico e nas antigas culturas 
mesoamericanas que discorrem sobre as transformações geológicas numa associação ao 
corpo e à morada dos deuses. 

As montanhas que Cristina Ataíde invoca surgem arreigadas à noção da Terra 
enquanto abrigo e matriz fundacional, veja-se o exemplo de Mountain House #12 

 — Sérgio Fazenda Rodrigues
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points to the reading of density that contains the void, or a complementary negative, 
within itself. A negative that takes the shape of a cave, hole or lake and functions as a 
counterpoint that upends or concludes the ascent, leading us to an inner sphere or to a 
world in reverse. 

In Montanha Suspensa [Suspended Mountain] (2012), the artist inscribes the names 
of mountains she has climbed and lists others that she would like to visit. Here, the 
written word is overlapped by a series of drawings that record the images of various 
slopes and the viable trails on their surface; however, elevations in the landscape seem 
to correspond to chasms in consciousness, thus generating an equilibrium in which 
travelling or walking are as structurally relevant to the experiencing of place and spirit as 
they are to the construction of the work. These questions are also explored in the work 
Montanha com Lagoa ao Meio #5 [Mountain with Lake in the Middle #5] (2020), in which 
drawing extrapolates the ascent by placing a lake at its centre. In this work, the written 
word moves across diff erent times, and away from the will to reinforce and list, to set an 
ancestral landscape against a series of terms that mark the present moment.

In the series Todas as Montanhas [All the Mountains] (2008–2020), the relationship 
between positive and negative remains bound to the interdependence of matter and 
spirit and acquires multiple readings. While in some cases the mountain appears as an 
inverted body, set above and below a reference horizon, in others the negative is merely 
shadow, outline and absence. The arrangement of these elements in space, across the 
fl oor and various walls, expands the transition moment (emphasised in all of them) and 
reinforces the thought on the notion of double. 

Along the same line of reasoning, works like Surge (1994) and Snapper (1994) examine 
the density of physicality. Pointing to the ideas of thickness and furrow, these works 
accentuate the dialogue with the void and shadow, amplifying the complementarity of 
matter and its absence. We seem to be in the presence of hybrid objects (between a body 
and an interlocking device), whose existence insinuates and resounds in other works 
across the following rooms.

1 Both “void” and “emptiness” translate the character  (kōng). However, readers and viewers are advised to 
further investigate the diff erence between the two, namely in light of the Buddhist notion of śūnyatā 
(Skt. शून्यता ), which should always be rendered as “emptiness.” [Translator’s note]

In Todas as Montanhas do Mundo [All the Mountains in the World] (2008–2020), Cristina 
Ataíde evokes the surface and base contour of a mountain, but also of a lake, focusing 
her attention around an imaginary topography that unfolds vertically in space. By using 
red (or blood-red) pigment, the artist summons the presence of the body and the 
intensity that animates it, as well as the notions of channel and circulation. As it reinforces 
the movement enunciated in the surrounding works, the idea of void no longer exists 
only as the shape of an absence, but is also asserted as a condition to receive and channel 
the spirit, the blood or the sap that animates an entity. 

Lao-Tze, the reputed author of the Tao Te Ching, says that the emptiness1 of the pot is 
what makes its very existence possible; the absence contained in it holds and shapes 
the liquid, which gives the pot its purpose. The void evoked by Cristina Ataíde is also a 
vehicle to contain, to put into circulation and to transform matter. One such example is 
the tree, a key reference for the understanding of her works, as well as for the expression 
of a whole world of veins, channels and circulations, which dictate the exterior as the 
consequence of an internal nature.
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Lao-Tsé, tido como presumível autor de Tao Te Ching, aponta nos seus escritos que o 
vazio interior da ânfora é aquilo que viabiliza a sua existência, sendo na ausência que 
ela contém que se alberga e enforma o líquido que lhe dá razão de ser. O vazio que 
Cristina Ataíde invoca é, também ele, veículo para conter, fazer circular e transformar 
a matéria. Repare-se no exemplo da árvore, que surge como uma referência-chave na 
compreensão das suas obras, e na forma como, também aqui, se debate a expressão do 
mundo de veios, canais e circulações, ditando o exterior como consequência de uma 
natureza interna.

(2018), mas também à ideia da natureza como fonte de vida. De igual modo, importa 
salientar a prática da caminhada ou o contacto com a paisagem como motor de um 
desenvolvimento físico e espiritual, em comunhão com o meio. Curiosamente, na maioria 
dos casos que a artista apresenta, somos remetidos para a leitura de uma densidade 
que alberga em si um vazio ou um negativo complementar. Esse negativo toma a forma 
de gruta, buraco ou lagoa e age como contraponto que inverte ou completa a subida, 
conduzindo-nos a uma esfera interior e a um mundo contrário.

Atente-se a Montanha Suspensa (2012), onde a artista inscreve os nomes de um conjunto 
de montanhas a que já subiu, listando ainda uma série de outras que gostaria de visitar. 
Aqui, à palavra escrita sobrepõe-se um grupo de desenhos que registam imagens de 
várias encostas e eventuais percursos por onde se trilha a superfície; mas dir-se-ia que a 
um ponto alto da paisagem corresponde uma profundidade na consciência e que, nesse 
equilíbrio, a importância da viagem ou do caminho é estruturante para a experiência do 
lugar, para a vivência do espírito e para a construção da obra. Repare-se ainda na obra 
Montanha com Lagoa ao Meio #5 (2020), onde as mesmas questões são exploradas e 
o desenho extrapola a subida ensaiando a marcação de um lago no seu centro. Nesta 
obra, a palavra escrita afasta-se da vontade de reforçar e elencar para, cruzando tempos 
distintos, contrapor uma paisagem ancestral a um conjunto de termos que marcam o 
momento presente.

Na série Todas as Montanhas (2008–2020), a relação entre positivo e negativo continua 
afeta à interdependência entre a matéria e o espírito, adquirindo múltiplas leituras. 
Assim, se em alguns casos a montanha surge como um corpo invertido, acima e abaixo 
de um horizonte de referência, em outros o negativo marca-se apenas como sombra, 
recorte e ausência. A disposição destes elementos ao longo do espaço, cruzando o 
pavimento e as suas diversas paredes, expande o momento de transição (que em todas 
se enfatiza) e reforça o pensamento sobre a ideia de duplo.

Na mesma linha de raciocínio, encontramos ainda obras como Surge (1994) e Snapper 
(1994), que indagam a densidade do lado físico. Dando leitura à espessura e à ideia 
de sulco, estas obras acentuam o diálogo com o vazio e a sombra, ampliando a 
complementaridade entre a matéria e a sua ausência. Dir-se-ia que estamos perante 
objetos híbridos que, entre o corpo e um mecanismo de encaixe, insinuam uma 
existência que se repercute num conjunto de outras obras, dispostas nas salas seguintes.
Em Todas as Montanhas do Mundo (2008–2020), Cristina Ataíde invoca a superfície e o 
contorno da base de uma montanha, mas também de uma lagoa, focando a atenção em 
torno de uma topografi a imaginária que se desdobra verticalmente no espaço. 
Ao utilizar pigmento vermelho, ou cor de sangue, a artista convoca a presença do corpo 
e a intensidade que o anima, ganhando paralelamente proximidade à expressão de canal 
e circulação. Reforçando o movimento enunciado nas obras circundantes, a ideia de 
vazio deixa de existir apenas na forma de uma ausência para, agora, se afi rmar também 
pela condição que permite acolher e conduzir o espírito, o sangue ou a seiva que anima 
uma entidade.
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In Mircea Eliade’s view, the tree is an image of the Cosmos, a cosmic theophany, the 
Centre of the World and the pillar of the Universe. There are multiple, diverse examples 
of cultures in which the fi gure of the tree expresses the evolution or development of a 
connection to knowledge and to the sacred: the Nordic Yggdrasil, the Sephirotic Tree in 
Jewish Kabbalah, the Tree of Life in the Judeo-Christian tradition, but also the Ashvattha 
in Hindu culture, the Kiskanu in Sumerian culture, or the symbolism of the sycamore in 
Egyptian culture. In all these instances, the tree is a symbol of the universe as a breath of 
life and fecundity that embodies the movement of a vital energy.

Like in the case of the mountain, the tree is seen as an element of connection and 
transcendence across innumerable cultures, as well as the manifestation of a cycle of life 
and fertility. As it reaches into diff erent worlds, the tree illuminates birth, growth and 
ageing, both through its spatial existence between the earth (into which its roots plunge) 
and the sky (where its canopy expands), and through its temporal existence between the 
cycle of its deciduous leaves and the mutation of its fruits, which ripen and eventually rot.

For Cristina Ataíde, the idea evoked by the tree is also linked to the manifestation of an 
energy that fl ows inside its channels to promote a state of growth or expansion. Seeking 
for an understanding of the tree as object and process of a certain development, the artist 
looks into the expression acquired by matter as the result of Anima, whose Latin root points 
to the spiritual principle or divine power capable of breathing life into all material things.

In these works, the artist focuses on an excerpt, manipulates the perception of scale 
and examines the relationship between part and whole in all its multiple dimensions. 
The series Ficus (2004), for instance, enunciates the relationship between the human 
body and the tree trunk, emphasising the relationship between the void and the 
notion of circulation; and the series Angelim Ferro (2020)2 is also an investigation of 
the connections between the exterior and the interior of matter. In both cases, density 
loses its compact aspect to become multi-layered. In Angelim Ferro, the artist fi xes and 
reorganises fragments of tree bark to try to recreate a new body. The same notion of 
stratifi cation reverberates in the series Frágil [Fragile] (2020), in which a set of paper 
sheets are covered in diff erent sedimentations of pigment. Here, the vibration of light is 
perceived at the back and front of the support, and materiality acquires a new degree of 
subtlety conveyed by something which is no longer entirely physical. 

2 “Angelim ferro” (Dinizia excelsa) is a particularly dense Amazonian hardwood (thence “ferro,” Portuguese for 
“iron”). The term “angelim” may derive from the Tamil “añjili” (அஞ்ஜிலி), used for another majestic hardwood 
species (Artocarpus hirsutus) found in Asia. [Translator’s note]

Continuing along her process of element-dematerialisation, Cristina Ataíde also presents 
a set of works based on a privileged relationship with water and light. In the third room, 
the artist has conceived an installation made of two videos projected on diff erent sides of 
the same screen, thus deepening the reading of the surface and the idea of layer, which 
are now revealed as permeable. The images merge, the colours suff er alteration, and the 
entanglement of the various strata that form the body of Rio Negro, Amazónia (2020) is 
accentuated.

Water also has a strong presence—both allusive and direct—in various of the artist’s 
works. The water convoked by Cristina Ataíde is that which shapes channels, rivers and 
seas, as it incorporates the strength of movement and current, but also the water that 
expresses the refl ection and animation of the surface as it returns the external world. 
One could say the latter registers the nature of events in an internal plane and mirrors 
the world that surrounds it. Analogously, by alluding to the presence of the spirit and 
the body, the images refer to individual action and contemplation to reveal an existence 
that is always fl uid and impermanent. While water is something that carries and refl ects, 
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Na perspetiva de Mircea Eliade, a árvore surge como imagem do Cosmos, como teofania 
cósmica, ou ainda como Centro do Mundo e suporte do Universo. Os exemplos das culturas 
que tomam a fi gura da árvore como expressão de evolução ou desenvolvimento numa 
ligação ao conhecimento e ao sagrado são múltiplos, e variados. Atente-se no caso nórdico 
de Yggdrasil, na referência da Árvore Sephirótica, da cabala judaica, ou ainda na fi gura da 
Árvore da Vida, da tradição judaico-cristã. Olhe-se também para a importância de Ashvattha 
na cultura hindu, para a relevância de Kiskanu na cultura suméria, ou para a expressão 
do sicómoro na cultura egípcia. Em todos estes casos, a árvore é um símbolo do universo 
enquanto sopro de vida e fecundidade que corporiza o movimento de uma energia vital.

Tal como no caso da montanha, a árvore é encarada como elemento de ligação e 
transcendência em inúmeras culturas, traduzindo também, de forma acrescida, um 
ciclo de vida e fertilidade. Dir-se-ia que a árvore permite entender o que nasce, cresce e 
envelhece, tocando em mundos distintos: quer na sua existência espacial, entre a terra 
onde afunda as raízes e o céu onde expande a copa, quer na sua existência temporal, 
entre o ciclo de caducidade das folhas e a mutação dos frutos que nascem e apodrecem.

Para Cristina Ataíde, a ideia que a árvore invoca prende-se, de igual modo, com a 
manifestação de uma energia que fl ui no interior dos seus canais, viabilizando um 
estado de crescimento ou expansão. Procurando o entendimento da árvore como 
objeto e processo de um dado desenvolvimento, a leitura que a artista induz olha para a 
expressão que a matéria adquire como consequência de uma Anima; Anima, entendida 
na origem do termo latim, que nos aponta o princípio espiritual ou força divina capaz de 
avivar todas as coisas materiais.

Nas várias obras que apresenta, a artista centra-se num excerto, manipula a perceção da 
escala e investiga a relação entre o todo e a parte, nas suas múltiplas dimensões. Tome-
-se como exemplo a série Ficus (2004), que articula a aproximação do corpo humano 
ao tronco de uma árvore, enfatizando a relação do vazio com a ideia de circulação, ou a 
série Angelim Ferro (2020), que, de igual modo, pesquisa as ligações entre o exterior e o 
interior da matéria. Em ambos os casos, a densidade vai perdendo o lado compacto para 
se transformar em algo que se afi rma por múltiplas camadas. Na deposição que caracteriza 
Angelim Ferro, a artista fi xa e reorganiza partes da casca de uma árvore para ensaiar um 
novo corpo. A mesma ideia de estratifi cação repercute-se na série Frágil (2020), na qual um 
grupo de folhas de papel são cobertas por diferentes sedimentações de pigmento. Aqui, 
a vibração da luz torna-se percetível na frente e no verso do suporte, e a materialidade 
ganha outro grau de subtileza, afi rmada por algo que já não é inteiramente físico.

Dando continuidade a um processo de desmaterialização dos elementos, Cristina 
Ataíde apresenta-nos, também, um conjunto de obras que assentam numa relação 
privilegiada com a água e com a luz. Assim, na terceira sala, a artista concebe uma 
instalação composta por dois vídeos projetados em diferentes faces de um mesmo 
ecrã, aprofundando a leitura da superfície e a ideia de camada, que agora se revelam 
permeáveis. As imagens fundem-se, as cores alteram-se,  e acentua-se o entrosamento 
dos vários estratos que dão corpo à obra Rio Negro, Amazónia (2020).

De modo alusivo, mas também de forma direta, a água revela uma forte presença em 
várias obras da artista. A água que Cristina Ataíde convoca é a que enforma canais, rios e 
mares, incorporando o vigor do movimento ou da corrente, mas também a que expressa 
o refl exo e a animação da superfície pela devolução do mundo exterior. Dir-se-ia que esta 
acusa a natureza do que acontece num plano interior e espelha o mundo que persiste ao seu 
redor. Analogamente, aludindo à presença do espírito e do corpo, as imagens reportam-se 
à ação que o indivíduo toma e ao modo contemplativo que este adota, dando a ver uma 
existência que é sempre fl uida e impermanente. Se a água é algo que transporta e refl ete, 
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it is also the metaphor of a process of cleansing and dissolution; a vehicle for the fading 
of things, the erasure of the ego and the reconstruction of being. Indeed, water plays a 
fundamental role in baptism and spiritual awakening.

The condition of a transient existence fi nds correspondence in the apprehension of a 
moving image. Therefore, the videos in this exhibition celebrate the delicate nature of 
perception as they intersect blurs and images whose chromatic vibration employs the 
room where the work is featured as a place of transition.

This aspect is continued in the installation (Im)permanências [(Im)permanences] (2003), 
whose midsize wooden boat occupies a crucial place in this exhibition. The boat is an 
element that moves on water and simultaneously points to the transformation of the spirit. 
Hovering above the fl oor without touching it, the work reinforces the notion of route, in the 
relationship between humankind and the environment, but particularly in the navigation 
between two diff erent worlds. Moreover, the formal affi  nity of this structure with the human 
body, both in terms of shape and colour, reinforces the notion of inner journey.

In various cultures, the crossing of the waters is associated with rites of passage or 
transformation, as well as with birth, death and the continuous transit, or cycling between 
the two states. Thus, crossing the water marks an inner dislocation, a journey from one 
shore to the other, or from the source to the sea, that calls for transition and overcoming.

For Cristina Ataíde, the importance of the journey has a double meaning. It is anchored 
not only in external dislocation, which allows her to discover diff erent places and 
ways of viewing the world, but also in an inner movement that questions the nature of 
being and the transmutation of identity. (Im)permanências operates on perception by 
manipulating the boat’s body and position and reviewing their inherent scale, colour 
and gravity, as well as the expressivity of the light and shadow that make it stand out. 

The fi fth and fi nal room features a set of large-scale photographic images that capture 
the refl ection of the world mirrored on the surface of the moving water. Photography 
problematises the capturing of the instant and the nature of something that is vague and 
in process of dislocation as it manifests in the transience of forms. The plasticity of the 
images emerges from the light, the colour and the illusory outlines of the fi gures, as well 
as from the relationship with the written word, which lists multiple states of existence, 
as indicated by the transcriptions “Dust of my body” / “My body in dust,” in Auto-retrato 
[Self-portrait] #5 and #6 (2006).

The reduction of the body to its refl ection, to dust and to the word is anchored in the 
dilution of matter. While dust is the reduction of the physical body to the smallest particles 
that can be touched, light is the element that allows for the manifestation and perception 
of its existence. Light appears as the subtlest vibration in constructing the expression of an 
identity. It should be noted that the most intense affi  rmation of matter emerges through 
the highest degree of subtlety. The existence of things is thus revealed or hidden by the 
expression of light, as it bathes or sculpts, as it smooths out or dramatises.

Cristina Ataíde’s works could be said to develop a connection between spirit and matter, 
celebrating the relationship between the individual and the environment, anchored in 
the notion of journey as external and internal transformation. Moreover, the exhibition 
deepens the intersection of diff erent periods in her work and the relationship with 
various media, materials and types of intervention. However, all of this is only activated 
when the works themselves awaken us to an intuitive synchronicity of perception in 
which experience is an act of attention, albeit not fi xed, delayed or crystallised.
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À condição de uma existência em trânsito corresponde a apreensão de uma imagem em 
movimento. Por isso, os vídeos exibidos celebram a delicadeza da perceção, cruzando 
manchas e imagens onde a vibração da cor trabalha a sala em que a obra se apresenta 
como local de transição.

note-se ainda que ela é, também, metáfora de um processo de limpeza e dissolução; um 
veículo que leva ao esbater das coisas, ao apagar do ego e à reconstrução do ser. Tome-se 
como exemplo a importância da água no batismo ou no despertar espiritual.

Na continuidade do ponto anterior, a instalação (Im)permanências (2003), composta por 
um barco de madeira de média dimensão, ocupa um lugar de destaque na exposição. 
O barco é o elemento que se move sobre a água e que, em paralelo, nos remete para a 
transformação do espírito. Ao não tocar o pavimento, a obra reforça a ideia de percurso 
na relação fi rmada entre o homem e o meio, mas sobretudo na navegação entre dois 
mundos diferentes. Note-se, igualmente, a aproximação formal desta estrutura ao corpo 
humano, pela forma e pela cor, reforçando a noção de viagem interior.

Em inúmeras culturas, a travessia das águas surge associada a um rito de passagem ou 
transformação, afi rmando o nascimento, o perecimento e a contínua passagem entre 
ambos os estados, ou a ciclicidade entre a vida e a morte. Assim, cruzar a água marca 
uma deslocação que é interior, numa viagem que, de uma margem para a outra, ou da 
nascente à foz, requer uma transição e uma consequente superação.

Para Cristina Ataíde, a importância da viagem adquire um duplo sentido, estando 
ancorada não só à deslocação exterior, que lhe permite descobrir outros lugares e formas 
de pensar o mundo, mas também a um movimento interior que indaga a natureza do 
ser e a transmutação da identidade. Assim, (Im)permanências opera sobre a perceção, 
manipulando o corpo e a posição do barco, revendo a escala, a cor e a gravidade que lhe 
são inerentes, mas também a expressividade da luz e da sombra que o destacam.

A quinta e última sala marca-se pela apresentação de um conjunto de imagens 
fotográfi cas de grande dimensão que captam o refl exo do mundo, espelhado na 
superfície da água em movimento. A fotografi a problematiza a captação do instante e 
a natureza de algo que é indefi nido, que se encontra em deslocação, manifestando-se 
pela transitoriedade das formas. A plasticidade das imagens emerge da luz, da cor e dos 
contornos ilusórios das fi guras, bem como da relação com a palavra escrita que elenca 
múltiplos estados de existência, como nos indicam as transcrições «Dust of my body» / 
«My body in dust», patentes em Auto-retrato #5 e #6 (2006).

A redução do corpo ao refl exo, ao pó e à palavra assenta na diluição da matéria. Se o pó 
é a redução do corpo físico às mais pequenas partículas que podemos tocar, a luz é o 
elemento que permite a manifestação e a perceção da sua existência. A luz surge como 
a mais subtil vibração que constrói a expressão de uma entidade. Atente-se que é num 
maior grau de subtileza que emerge a mais intensa afi rmação da matéria. É, pois, pela 
forma como a luz se pronuncia, banhando ou esculpindo, amaciando ou dramatizando, 
que se revela ou ofusca a existência das coisas.

Pode então dizer-se que as obras de Cristina Ataíde desenvolvem uma articulação do 
espírito com a matéria, celebrando a relação do indivíduo com o meio, ancoradas à 
viagem como processo de uma transformação exterior e interior. Pode também referir-
-se que a exposição aprofunda o cruzamento de diferentes períodos de trabalho, numa 
relação com vários suportes, materiais e tipos de intervenção. Contudo, dir-se-á, por 
fi m, que tudo isso só se ativa quando, por via das obras, despertamos para uma sincronia 
intuitiva da perceção: onde a experiência é atenta, mas não se fi xa, demora ou cristaliza.



1918



20 211. Sem título | Untitled, 2020 
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AFRICA
Ahaggar Mountains (2918 m), Algeria 
Auasberge (2484 m), Namibia 
Azbine, Niger 
Chappal Waddi (2419 m), Nigeria 
Drakensberg Cathkin Peak (3650 m), Lesotho-South Africa 
Emi Koussi (3415 m), Chad 
Kompassberg (2500 m), South Africa 
Moco (2610 m), Angola 
Mount Baker (4844 m), Congo-Uganda 
Mount Cameroon (4075 m), Cameroon 
Mount Elgon (4321 m), Kenya-Uganda 
Mount Emin (4798 m), Congo-Uganda 
Mount Gessi (4715 m), Congo-Uganda 
Mount Kadam (also known as Debasien) (3054 m), Uganda 
Mount Karisimbi (4507 m), Rwanda-Congo 
Mount Kenya (5195 m), Kenya 
Mount Kilimanjaro (5895 m), Tanzania 
Mount Kinyeti (3187 m), Congo-Uganda 
DJ. Ighil M’Goun (4070 m), Atlas, Morocco
Jbel Toubkal (4167 m), Morocco 
Tisuka (2030 m), Morocco
Le Dahra (550 m), Morocco
Mont Zaccar (1550 m), le Dahra, Morocco
DJ. Ighil M’Goun (4070 m), Atlas, Morocco
Le Moyen Atlas (3356 m), Jbel Bou Naceur, Morocco
L’Anti-Atlas (3305 m), Jbel Sirwa, Morocco
Mount Zulia (2149 m), Uganda 
Adwa Mountains (1733 m), Ethiopia
Mount Ayalu (2145 m), Afar Region, Ethiopia
Erta Ale Vulcano (613 m), Ethiopia
Simien Mountains (4533 m), Ethiopia 
Ras Dejen (4533 m), Ethiopia 
Rungwe (3175 m), Zambia 
Table Mountain/Tafelberg (1088 m), South Africa 
Mount Mulanje (3002 m), Malawi

ALGERIA
Monts Aurès (2328 m), Djebel Chélia 
Amour (2008 m), Djebel Ksel 
Trara (1136 m), Djebel Fellaoucene
Monts de Tlemcen (1843 m), Djebel Tenouchfi 
Monts du Tessala (1061 m), Djebel Tessala 
Monts des Beni-Chougrane (932 m) 
L’Ouarsenis (1985 m)
L’Atlas Blidéen (1629 m)
Le Djurdjura (2308 m), Lalla-Khadîdja
Les Bibans (1845 m), Djebel Mansoura
Les Babors (2004 m) 
L’Edough (1008 m), Bou Zizi
Jbel Toubkal (4167 m), Haut Atlas
Jbel Ouanoukrim (4089 m), Haut Atlas
Ighil M’Goun (4071 m), Haut Atlas
Afella (4043 m), Haut Atlas
Jbel n’Tarourt (4001 m)
Ouaougoulzat (3763 m)
Jbel Ayachi (3757 m)
Jbel Bou Naceur (3356 m), Moyen Atlas
Jbel Sirwa (3304 m), l’Anti-Atlas
Gourza (3280 m), Haut Atlas
Jbel Saghro (2712 m), l’Anti-Atlas
Djebel Chélia (2328 m), les Aurès

Lalla-Khadîdja (2308 m), Djurdjura
Jbel Tanourdi (2250 m), Moyen Atlas
Tassemit (2247 m), Haut Atlas
Djebel Babor (2004 m), les Babors
Djebel Antar (1953 m), l’Atlas Saharien
Djebel Mansoura (1845 m), Bibans
Djebel Grouz (1835 m)
Thaletat (1638 m) Djurdjura
Koudiat Sidi Abdelkader (1629 m) 
Djebel Chambi (1544 m), Tunisia 

CAPE-VERDE
Montanhas de São Nicolau
Monte Verde (774 m) 
Monte Cara (460 m)
Madeiral (675 m) 
Tope de Caixa (531 m) 
Topona
Montanhas de Santo Antão
Topo da Cova (1979 m)
Gudo de Cavaleiro (1811 m)
Pico da Cruz (1584 m)
Caldeira do Pico do Fogo

ANTARCTICA
Mount Erebus (3794 m) 
Mount Fridtjof Nansen (2740 m) 
Mount Jackson (3050 m) 
Mount Kirkpatrick (4528 m) 
Mount Markham (4350 m) 
Mount Terror (3230 m) 
Mount Tyree (4852 m) 
Vinson Massif (4897 m) 

ASIA
Annapurna (8091 m), Nepal 
Annapurna II (7937 m), Nepal
Arunachala, Red Mountain, (800 m), Tamil Nadu, India 
Cho Oyu (8201 m), Nepal-Tibet, China
Chomo Lhari (7314 m), Bhutan-Tibet, China 
Dhaulagiri (8167 m), Nepal 
Everest (8848 m), Nepal-Tibet #1 in the world 
Gangkhar Puensum (7570 m), Bhutan
Gyala Peri (7294 m), Tibet, China
Gyachung Kang (7952 m), Nepal -Tibet, China 
Gurla Mandhata (7694 m), Tibet, China 
Hilmalchuli (7893 m), Nepal
Kailas (6638 m), Tibet, China
Kamet (7756 m), Indianear 
Krâvanh (Cardamom Hills), between Tamil Nadu and Kerala, India
Kula Kangri (7554 m), Tibet, China
Laila Peak (Rupal Valley) (5971 m), Pakistan 
Lhotse (8516 m), Nepal-Tibet, China 
Machhapuchhre (6993 m), Nepal
Makalu (8462 m), Nepal-Tibet, China 
Manaslu (8156 m), Nepal 
Melungtse (7181 m), Tibet, China 
Mount Everest (8848 m), Nepal-Tibet, China
Namcha Barwa (7756 m), Southeast Tibet, China 
Kangchenjunga (8586 m), Nepal-Sikkim, India
Nanda Devi (7816 m), India 
Palitana, Gujarat, India

montanhas 
do mundo

world’s 
mountains
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30 314. Montanha com Lagoa ao Meio #5, 2020
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5. Surge, 1994

6. Snapper, 1994
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9. M #10, 2013 

10. Deriva #11, 2016 8. Sem título | Untitled, 2020



world’s words

   fast food   vergonha  blackness  incapacidade  

besimi  assassinato  guerra  Übelkeit  solução    

repulsa  cobiça  Independência  clemência  histeria  

  ansiedade  dudas  terrorismo  investigação  covid 19  

resistência  Streetwear   quarentena  приветливый  frustração  

 anarquismo  snipers  náusea  luta  suite  besimi  

co-work    prosí  mestiçagem  ανισότητα  secret  cyborg 

  confi ança       empire  gentrifi cação  neveri  sobrevivência  

haste   alienação  мігрантів  cura  решительный  diáspora  

quarantäne  fúria  teletrabalho  covid 19  ןויווש      isolamento 

 simple  consumismo  простой  html refugees  clarividência  

independente  یتابث یب  água   confi namento  intriga  

Übelkeit  הרדה  austeridade  queixume  restrições  cupiditas 

 tortura  necessidade     black lives matter  essência 

 inevitabilidade  oroare  apatia  fragilidade   cumplicidade 

 isuus   rejeição  led  prosí  radiações  acuerdo  

beschränkung  clemência  riots  razlika  perversidade  rap  

reformas  solidariedade  confl icts  convicção  niestab  

imobilismo  gorliwo               desconfi namento  skihead  escuridão   

 serenidade  یتابث یب    vistos gold  misogenia   uber 
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harmonia  vähemuste  subtileza  mainstram   Übelkeit 

 invisibilidade avidez  discrimination  ferida   medo   

 circuncisão  vähemuste  برحلا  pandemia  adiar  

devoção  زآ و صرح   histeria   весёлый  independência 

 interrogação  attentive  внимательный “cool”  mægling  

καταπατήσεις tenacidade climate change  miséria  immigrant  

estagnação covid 19  dreadlock  παγκοσμιοποίηση gentrifi cação vingança  

plug-in abundância  spam  desinformação coronavírus   fragilidade true   й 

interrogação I can’t return home  globalisation suuteen  grunge  histeria 

 chciwość  rival   یتابث یب        Big brother  caricia  přežití  

derrota spoilers  liberdade  frihet  crescer  puzel  

війни  robot  política  گنج banned  misogenia vírus 

ingenuidade  ןויווש  kind  добрый  violentado  vulnerabilidad 

 felicidade  fake news defesa  надёжный   investigação  resolute 

 alienação  aff able  mudança  Очарование      crise  

renuncia   izguba  resgate  risco  αδιαφορία  liberdade 

 life  clone  ghettos  regeneracija   controle  

sınırlar  gratidão  máscara  zombie  manipulação  

status   sadismo  fronteiras  escravidão  sonsuzluk  

língua  freedom  gorliwość  armadilha  smartwatches sex 

palavras 
do mundo
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6564 39. (Im)permanências, 2003
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o meu 
corpo em pó

  1.   dust  of  my heart                             2.  my heart  in dust
  3.   dust  of  my blood                               4.  my blood in dust
  5.   dust  of  my body                                  6.  my body in dust
  7.   dust  of  my desire                                8.  my desire in dust
  9.   dust  of  my transformation               10.  my transformation in dust
 11.  dust  of  my si lence                             12.  my si lence in dust
 13.  dust  of  my abyss                              14.  my abyss in dust
 15.  dust  of  my sol itude                           16.  my sol itude in dust
 17.  dust  of  my absence                        18.  my absence in dust
 19.  dust  of  my shout                                  20.  my shout in dust
 21.  dust  of  my coldness                             22.  my coldness in dust
 23.  dust  of  my gift                                    24.  my gift  in  dust
 25.  dust  of  my isolation                        26.  my isolation in dust
 27.  dust  of  my journey                            28.  my journey in dust
 29.  dust  of  my inside                              30.  my inside in dust
 31.  dust  of  my is land                                 32.  my is land in dust
 33.  dust  of  my wrinkles                         34.  my wrinkles in dust
 35.  dust  of  my history                           36.  my history in dust
 37.  dust  of  my dream                                38.  my dream in dust
 39.  dust  of  my evasion                           40.  my evasion in dust
 41.  dust  of  my threads                               42.  my threads in dust
 43.  dust  of  my chi ld                          44.  my chi ld in dust
 45.  dust  of  my change                       46.  my change in dust
 47.  dust  of  my l i fe                                48.  my l i fe  in dust
 49.  dust  of  my vaci l lat ion                         50.  my vaci l lat ion in dust
 51.  dust  of  my web                                52.  my web in dust
 53.  dust  of  my pain                                 54.  my pain in dust
 55.  dust  of  my intimacy                     56.  my intimacy in dust
 57.  dust  of  my soul                               58.  my soul  in dust
 59.  dust  of  my identity                      60.  my identity  in dust
 61.  dust  of  my bl indness                        62.  my bl indness in dust
 63.  dust  of  my nakedness                         64.  my nakedness in dust
 65.  dust  of  my renouncement                  66.  my renouncement in dust
 67.  dust  of  my treasure                            68.  my treasure in dust
 69.  dust  of  my wound                            70.  my wound in dust
 71.  dust  of  my sadness                         72.  my sadness in dust
 73.  dust  of  my uncertainty                      74.  my uncertainty in dust
 75.  dust  of  my hope                    76.  my hope in dust
 77.  dust  of  my power                              78.  my power in dust
 79.  dust  of  my secret                            80.  my secret  in dust
 81.  dust  of  my joy                         82.  my joy in dust
 83.  dust  of  my offering                          84.  my offering in dust
 85.  dust  of  my love                                86.  my love in dust
 87.  dust  of  my compassion                   88.  my compassion in dust
 89.  dust  of  my difference                     90.  my difference in dust
 91.  dust  of  my red                         92.  my red in dust
 93.  dust  of  my veins                         94.  my veins in dust
 95.  dust  of  my hesitat ion                     96.  my hesitat ion in dust
 97.  dust  of  my survival               98.  my survival  in  dust
 99.  dust  of  my skin                            100.  my skin in dust
101.  dust  of  my hands                     102.  my hands in dust
103.  dust  of  my tears               104.  my tears  in dust
105.  dust  of  my seed                   106.  my seed in dust
107.  dust  of  my ovaries                    108.  my ovaries in dust
109.  dust  of  my bewail                   110.  my bewail  in  dust
111.  dust  of  my hunger                        112.  my hunger in dust
113.  dust  of  my semen                         114.  my semen in dust
115.  dust  of  my panic                         116.  my panic in dust
117.  dust  of  my ecstasy                        118.  my ecstasy in dust
119.  dust  of  my loyalty                  120.  my loyalty in dust
121.  dust  of  my jealousy                         122.  my jealousy in dust

my body 
           in dust

  1.  pó do meu coração    2.  o meu coração em pó
  3.  pó do meu sangue    4.  o meu sangue em pó
  5.  pó do meu corpo    6.  o meu corpo em pó
  7.  pó do meu desejo    8.  o meu desejo em pó
  9.  pó da minha transformação  10.  a  minha transformação em pó
 11.  pó do meu si lêncio  12.  o meu si lêncio em pó
 13.  pó do meu abismo  14.  o meu abismo em pó
 15.  pó da minha sol idão  16.  a  minha sol idão em pó
 17.  pó da minha ausência  18.  a  minha ausência em pó
 19.  pó do meu grito  20.  o meu grito em pó
 21.  pó do meu fr io  22.  o meu fr io em pó
 23.  pó do meu dom  24.  o meu dom em pó
 25.  pó do meu isolamento  26.  o meu isolamento em pó
 27.  pó da minha viagem  28.  a  minha viagem em pó
 29.  pó do meu interior   30.  o meu interior  em pó
 31.  pó da minha i lha  32.  a  minha i lha em pó
 33.  pó das minhas rugas  34.  as  minhas rugas em pó
 35.  pó da minha história   36.  a  minha história em pó
 37.  pó do meu sonho  38.  o meu sonho em pó
 39.  pó da minha evasão  40.  a  minha evasão em pó
 41.  pó dos meus f ios   42.  os  meus f ios  em pó
 43.  pó da minha criança  44.  a  minha criança em pó
 45.  pó da minha mudança  46.  a  minha mudança em pó
 47.  pó da minha vida  48.  a  minha vida em pó
 49.  pó do meu vaci lar   50.  o meu vaci lar  em pó
 51.  pó da minha teia  52.  a  minha teia em pó
 53.  pó da minha dor  54.  a  minha dor em pó
 55.  pó da minha intimidade  56.  a  minha intimidade em pó
 57.  pó da minha alma  58.  a  minha alma em pó
 59.  pó da minha identidade  60.  a  minha identidade em pó
 61.  pó da minha cegueira  62.  a  minha cegueira em pó
 63.  pó da minha nudez  64.  a  minha nudez em pó
 65.  pó da minha renúncia  66.  a  minha renúncia em pó
 67.  pó do meu tesouro  68.  o meu tesouro em pó
 69.  pó da minha ferida  70.  a  minha ferida em pó
 71.  pó da minha tr isteza  72.  a  minha tr isteza em pó
 73.  pó da minha incerteza  74.  a  minha incerteza em pó
 75.  pó da minha esperança  76.  a  minha esperança em pó
 77.  pó do meu poder  78.  o meu poder em pó
 79.  pó do meu segredo  80.  o meu segredo em pó
 81.  pó da minha alegria  82.  a  minha alegria em pó
 83.  pó da minha dádiva  84.  a  minha dádiva em pó
 85.  pó do meu amor  86.  o meu amor em pó
 87.  pó da minha compaixão  88.  a  minha compaixão em pó
 89.  pó da minha diferença  90.  a  minha diferença em pó
 91.  pó do meu vermelho  92.  o meu vermelho em pó
 93.  pó das minhas veias   94.  as  minhas veias  em pó
 95.  pó da minha hesitação  96.  a  minha hesitação em pó
 97.  pó da minha sobrevivência  98.  a  minha sobrevivência em pó
 99.  pó da minha pele 100.  a  minha pele em pó
101.  pó das minhas mãos 102.  as  minhas mãos em pó
103.  pó das minhas lágrimas 104.  as  minhas lágrimas em pó
105.  pó da minha semente 106.  a  minha semente em pó
107.  pó dos meus ovários 108.  os meus ovários em pó
109.  pó da minha sal iva 110.  a  minha sal iva em pó
111.  pó da minha fome 112.  a  minha fome em pó
113.  pó do meu sémen  114.  o meu sémen em pó
115.  pó do meu pânico 116.  o meu pânico em pó
117.  pó do meu êxtase 118.  o meu êxtase em pó
119.  pó da minha lealdade 120.  a  minha lealdade em pó
121.  pó do meu ciúme 122.  o meu ciúme em pó
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72 73 40-41. Auto-retrato #1-2, 2006



74 7542-43. Auto-retrato #3-4, 2006 44-45. Auto-retrato #5-6, 2006



76 7747-48. Sem título | Untitled #1-2, 2020



78 7946. My body in dust, 2020



81

A red hibiscus
                          (to Cristina Ataíde)

In the dust  of your catharsis

I off er the red hibiscus of my passion.

The long whirling lines of your dreams

cross the sacred space of silence.

I search for the black and white water body

at the foot of the mountain of stillness

deep inside the pink forest of atonement.

Birds fl y up in the evening sky,

look for a foothold

in the empty cliff s

where words are only questions,

“who am I?”, “who are you?”

“can you go beyond the persona,

embody the eternal truth?”

ananda surya, tiruvannamalai, india, 16th november 2020
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21. Todas as Montanhas do Mundo #3, 2020
Ferro, pigmento, cabos de aço | Iron, 
pigment, steel wire ropes
5 x 175 x 110 cm

22. Todas as montanhas #4, 2020
Ferro, pigmento, cabos de aço | Iron, 
pigment, steel wire ropes
5 x 140 x 100 cm

23. Todas as Montanhas do Mundo #5, 2020
Ferro, pigmento, cabos de aço | Iron, 
pigment, steel wire ropes
5 x 190 x 110 cm

24. Frágil #1, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

13. M #4, 2010
Bronze 
9,0 x 44,0 x 14,5 cm
Coleção Manuel Falcão Collection

14. M #2, 2008
Bronze 
20 x 46 x 14,5 cm
Coleção Manuel Casimiro Collection

15. Ficus #1, 2004
Bronze, pigmento | Bronze, pigment 
43 x 46 x 24 cm

16. Ficus #2, 2004
Bronze, pigmento | Bronze, pigment 
44 x 46 x 26 cm

17. Ficus #3, 2004
Bronze, pigmento | Bronze, pigment
42 x 44 x 22 cm

18. Ficus #4, 2004
Bronze, pigmento | Bronze, pigment
56 x 32 x 14 cm

19. Todas as Montanhas do Mundo #1, 2008
Ferro, MDF, pigmento | Iron, MDF, pigment
4 x 250 x 140 cm

20. Todas as Montanhas do Mundo #2, 2020 
Ferro, pigmento, cabos de aço | Iron, 
pigment, steel wire ropes
5 x 270 x 130 cm

9. M #10, 2013
Bronze 
20 x 28 x 17 cm 

10. Deriva #11, 2016
Bronze 
20 x 28 x 17 cm

11. M #9, 2008
Bronze 
20,0 x 46,0 x 14,5 cm 
Coleção particular | Private collection 

12. M #1, 2008
Bronze 
19,0 x 46,0 x 14,5 cm
Coleção Benjamim Araújo Collection
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5. Surge, 1994
Madeira pintada | Painted wood
74 x 121 x 56 cm

6. Snapper, 1994
Madeira pintada | Painted wood
47 x 74 x 100 cm

7. Linha do Horizonte #1, 2011 
Bronze, fi o de algodão | Bronze, cotton 
thread
25 x 19 x 17 cm

16

8. Sem título | Untitled, 2020
Bronze e recorte na parede | Bronze and 
wall cut
Dimensões variáveis | Variable dimensions
Coleção da artista | Artist’s collection

1. Sem título | Untitled, 2020 
Madeira e tinta vermelha | Wood and red 
paint 
900 x 70 x 170 cm
Apoio e produção | Support and 
production ARTWORKS 

2. Mountain House #12, 2018
Mármore de Estremoz, ferro, cabos de aço | 
Estremoz marble, iron, steel wire ropes
22 x 34 x 34 cm

3. Montanha Suspensa, 2012
Desenho a lápis Glasochrom em papel 
de aguarela, papel vegetal, aro em 
metal, cabos de aço, pinças | Drawing in 
Glasochrom pencil on watercolour paper, 
tracing paper, metal rim, steel wire ropes, 
tweezers
ø 415 x 182 cm 
182 x 1400 cm (desenho | drawing)

4. Montanha com Lagoa ao Meio #5, 2020
Desenho a lápis Glasochrom, acrílico 
e grafi te em papel de aguarela sobre 
madeira, 10 painéis | Drawing in 
Glasochrom pencil, acrylic, and graphite 
on watercolour paper on wood, 10 panels  
Conjunto | Set  240 x 500 x 5 cm 
Cada | Each 240 x 50 x 5 cm

LISTA DE OBRAS | LIST OF WORKS
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37. Angelim Ferro, 2020
Bronze, 10 elementos | Bronze, 10 elements
Dimensões variáveis | Variable dimensions
Coleção da artista | Artist’s collection

38. Rio Negro, 2020
Vídeo, PAL, 16:9, stereo, cor, 8’ 14’’(loop) 
| Video, PAL, 16:9, stereo, colour, 8’ 14’’ 
(loop)

39. (Im)permanências, 2003
Madeira, pigmento, cabos de aço | Wood, 
pigment, steel wire ropes
50 x 1050 x 120 cm
Associação de Coleções

40. Auto-retrato #1, 2006
Impressão pigmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper 
120 x 200 cm
Coleção Anne e António Castro Freire 
Collection

45. Auto-retrato #6, 2006
Impressão pigmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper
120 x 200 cm
Coleção Sousa Santos Collection
 

46. My body in dust, 2020
Vinil de recorte | Self-adhesive vinyl
800 x 1100 cm

47. Sem título | Untitled #1, 2020
Impressão pi gmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper
120 x 200 cm

48. Sem título | Untitled #2, 2020
Impressão pigmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper
120 x 200 cm

41. Auto-retrato #2, 2006
Impressão pigmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper
120 x 200 cm
Coleção Anne e António Castro Freire
Collection

42. Auto-retrato #3, 2006
Impressão pigmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper
120 x 200 cm
Coleção Hugo Matos Almeida Collection

43. Auto-retrato #4, 2006
Impressão pigmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper
120 x 200 cm
Coleção Hugo Matos Almeida Collection

44. Auto-retrato #5, 2006
Impressão pigmentada sobre papel 
fotográfi co | Pigment print on 
photographic paper
120 x 200 cm
Coleção André Ataíde Collection
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33. Frágil #10, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

34. Frágil #11, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

35. Frágil #12, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

36. Hide 08. 30H, 1995
Madeira pintada | Painted wood
37 x 48 x 18 cm
Coleção Alexandre Matos Almeida 
Collection

29. Frágil #6, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

30. Frágil #7, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

31. Frágil #8, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

32. Frágil #9, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

25. Frágil #2, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

26. Frágil #3, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

27. Frágil #4, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm

28. Frágil #5, 2020
Acrílico e pigmento sobre papel de 
algodão sobre alumínio | Acrylic and 
pigment on cotton paper on aluminium
100 x 70 cm
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Ethiopia Walkscapes, Hangar Residency, Etiópia (residência de pesquisa | research residency).
Geografi as — Nosso Lugar É Caminho (curadoria de | curated by Bernardo Mosqueira), SESC 
Santos, São Paulo (coletiva | group show).*
Nord/Sud/Est/Ovest, Interno 14, Roma | Rome, e | and Espacio BOP, Madrid (coletiva | group show).
Orientieren, Kunsttempel, Kassel (coletiva | group show).*

2016
  Under All of This, Galeria Belo-Galsterer, Lisboa | Lisbon.
Et Puis le Chemin, com | with Isabelle Dubrul, Tour Bidouane, Saint-Malo.
Até ao Abraço, Galeria Virgílio, São Paulo.
Na Palma da Mão, Galeria Ybakatu, Curitiba.
Portugal, Portugueses (curadoria de | curated by Emanoel Araújo), Museu Afro Brasil, Parque 
Ibirapuera, São Paulo (coletiva | group show).*
 O Subtil Flamejar das Pestanas (curadoria de | curated by Albuquerque Mendes), com | with Ana 
Vidigal e | and Graça Pereira Coutinho, Árvore, Cooperativa de Atividades Artísticas, Porto.

2015
Ser Linha Ser / A Line Being a Line (curadoria de | curated by João Pinharanda), Fundação Carmona 
e Costa, Lisboa | Lisbon.*
 Time and Weather, The Shed Space Gallery, Wave Hill, Brooklyn, Nova Iorque | New York. 
Percursos em Deriva  (curadoria de | curated by Priscila Arantes), Paço das Artes, São Paulo.
São Paulo 461, Museu Afro Brasil, São Paulo (coletiva | group show).
Une mer, deux rivages, itinérance du projet 4+1, Galerie Noir sur Blanc, Marraquexe (coletiva | 
group show).
El rumor de la montaña (curadoria de | curated by Marta del Corral), Sala Fundación Cruzcampo, 
Málaga (coletiva | group show).
Geografi as — Antologia de Omissões e Desvelos, SESC Jundiaí, São Paulo (coletiva | group show).*
Women: Experimental Films, BAX, Brooklyn, organizado por | organised by The Shed, Brooklyn, 
Nova Iorque | New York. 

2014
Esperando que nieve, Centro de Arte Alcobendas, Madrid.
Possibilidades de Passagem, Galeria Quattro, Leiria.*
Open Day, Glyndor Gallery, Wave Hill / Winter Workspace Program, Bronx, Nova Iorque | New York 
(coletiva | group show).
Da Cartografi a do Poder aos Itinerários do Saber (curadoria de | curated by Catarina Pires, Pedro 
Bernaschina, Emanoel Araujo), Oca do Ibirapuera, São Paulo (coletiva | group show).*
Verfl ixt und zugenäht: Der Fall Wittenberge, Eine Annäherung, ein Ausstellungsprojekt von 
Endmoräne e. V., Veritas Factory, Wittenberge (coletiva | group show).*
PE 15: Uma Viagem Integrada com a Arte, Recife (coletiva | group show).

2013
Deslocamento(s), com | with Isaque Pinheiro, Centro Cultural Sistema Fiep, Curitiba. 
Do barroco para o barroco — está a arte contemporânea (curadoria de | curated by Fátima 
Lambert e | and Lourenço Egreja), Casa da Parra, Santiago de Compostela e | and Cerveira (coletiva  
| group show).
ZeroPoint Art Gallery, Mindelo, Cabo Verde (coletiva | group show).

2012
Itinerário da Mente para a Luz (d’aprés São Boaventura) (curadoria de | curated by Fátima 
Lambert), com | with José Rufi no, Mosteiro de São Bento, São Paulo.
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CRISTINA ATAÍDE 
www.cristinataide.com

Nasceu em Viseu, 1951. Vive e trabalha em Lisboa. Licenciada em Escultura na Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa, onde também frequentou o Curso de Design de Equipamento. | Cristina Ataíde 
was born in Viseu in 1951. She lives and works in Lisbon. She completed a degree in Sculpture at 
Escola Superior de Belas Artes de Lisboa and attended the Equipment Design Course at the same 
school. 

 E XPOSIÇÕES INDIVIDUAIS, PROJETOS e EXPOSIÇÕES COLETIVAS (seleção) | 
SOLO EXHIBITIONS, PROJECTS AND GROUP SHOWS (selection)

2020
Dar corpo ao vazio (curadoria de | curated by Sérgio Fazenda Rodrigues), Museu Coleção Berardo, 
Lisboa | Lisbon.*
Live, para | for Andrea Rehder Arte Contemporânea, São Paulo, do projeto | from the project 
EmProcesso, 22/04/2020.
Paisagem com Interior, vídeo para o | video for Paço das Artes, São Paulo, para o projeto | for the 
project #paçoemtodolugar.
Dissonâncias, Coleção MNAC: aquisições e doações 2010–2020, curadoria de | curated by Adelaide 
Ginga & Emília Tavares; MNAC, Lisboa | Lisbon (coletiva | group show).

2019
O Caminho das Mãos, azulejos de | tiles by Cristina Ataíde, Galeria Ratton, Lisboa | Lisbon.
LABVERDE, Art Immersion Program in the Amazon (curadoria de | curated by Lilian Fraiji).*
Projeto Rizoma, Andrea Rehder Arte Contemporânea, São Paulo.
Metade do Céu / Half the Sky (curadoria de | curated by Pedro Cabrita Reis), Museu Arpad Szenes — 
Vieira da Silva, Lisboa | Lisbon (coletiva | group show).* 
Double Jeu, Jardins d’Étretat, França | France (coletiva | group show).
The 6th Baku Biennial of Contemporary Art, Aluminium (curadoria de | curated by Dilara 
Vahabova), Museum Center, Baku.

 2018
Através da Paisagem (curadoria de | curated by Douglas de Freitas), Andrea Rehder Arte 
Contemporânea, São Paulo.
Una Arruga en el Aire, Fundación Tres Culturas, Sevilha | Seville.
Geografi as Errantes (vistas) de dentro para fora, com | with Shirley Paes Leme (curadoria de | 
curated by Fátima Lambert), Palácio das Artes, Porto. 
 Água Vida, site-specifi c, ValdelArte, Arte e Natureza, Aracena, Espanha | Spain.
Observadores do Céu / Sky Gazers, Ciclo Ações Estéticas Quase Instantâneas #24 (curadoria de | 
curated by Fátima Lambert), Museu Nacional Soares dos Reis, Porto.
 Por Favor, Segue a Linha Vermelha / Follow the Red Line, Please, POLDRA, Public Sculpture 
Project, Viseu.
Quel Amour!? (curadoria de | curated by Éric Corne), Museu Coleção Berardo, Lisboa | Lisbon 
(coletiva | group show).

2017
 Voltar de vez em quando / Returning now and then (curadoria de | curated by Ana Cristina 
Cachola), Travessa da Ermida, Lisboa | Lisbon.*
 Del aire o una emanación, ALCultura, Algeciras.
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La Montaña Mágica / Der Zauberberg, Galeria Magda Bellotti, Madrid.
Lar, doce lar… /  Home, sweet home…, Carpe Diem, Arte e Pesquisa, Lisboa / Lisbon.
Fio Condutor, Galeria Graphos: Brasil, Rio de Janeiro (coletiva | group show).*
ARTBO, Feira Internacional de Arte de Bogotá com a | International Art Fair of Bogotá with Galería 
Magda Bellotti, Bogotá.

2011
Frames e mares (curadoria de | curated by Carlos Melo), SESC Caruaru, Pernambuco.
Global Stone Workshop, Mahabalipuram, Índia | India.
Fotógrafos-Viajantes & Viagens de Fotógrafos (curadoria de | curated by Fátima Lambert), 
Plataforma Revólver 2, VPF, Lisboa | Lisbon.

2010
Suspender o Ar (curadoria de | curated by Emília Ferreira), Casa da Cerca, Almada.*
Lugares de Deriva, Museu da Horta, Faial, e | and Museu dos Baleeiros, Lajes do Pico, e | and Recados 
/ Messages (instalação | installation), Av. Marginal, Lajes do Pico.
Home and Abroad, International Workshop, Triangle Arts Trust, Monte dos Ciprestes, Sintra.

2009
Walk with me, Galería Magda Bellotti, Madrid.
Intervalos do Real, Galeria NovaOgiva, Óbidos.*
Lugares de Deriva (curadoria de | curated by Paulo Reis), Galeria Fonseca Macedo, Ponta Delgada.
(Im)permanências II, instalação integrada na exposição | installation presented as part of the 
exhibition Corpo, Densidade e Limites (curadoria de | curated by João Pinharanda), Museu de Arte 
Contemporânea de Elvas, Paiol, Elvas.
 “… são bons ESTES LUGARES DE CINZA para a solidão dos pássaros” (curadoria de | curated by 
Fátima Lambert), Quase Galeria, Espaço T, Porto.
Memoria Percibida (curadoria de | curated by Eduardo Reboll), Museo de Arte Moderno Carlos 
Mérida, Guatemala, CCE Miami (coletiva | group show).*
* Exposições com catálogo | Including exhibition catalogue.

 REPRESENTAÇÕES EM COLEÇÕES PÚBLICAS | PUBLIC COLLECTIONS WHERE THE 
ARTIST IS REPRESENTED
Centro de Arte Moderna — Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa | Lisbon; Caixa Geral de 
Depósitos, Culturgest, Lisboa | Lisbon; Museu Coleção Berardo, Lisboa | Lisbon; MNAC, Lisboa | 
Lisbon; Fundação PLMJ, Lisboa | Lisbon; Fundação Vítor e Maria da Graça Carmona e Costa, Lisboa 
| Lisbon; António Cachola, Elvas; Figueiredo Ribeiro, Abrantes; Novo Banco, Lisboa | Lisbon; Casa 
da Cerca — Centro de Arte Contemporânea, Almada; Museo de Arte Contemporáneo Unión 
Fenosa, Corunha | A Coruña; Centre d’art contemporain d’Essaouira, Marrocos | Morocco; Museu 
Afro Brasil, Coleção Emanoel Araujo, São Paulo; Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, São 
Paulo; Biblioteca do Vaticano | Vatican Library, Roma | Rome.

ESCULTURAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS | SCULPTURES IN PUBLIC SPACES
2015: Parque dos Poetas, Oeiras; 2014: Parque da Corredoura, Santana, Sesimbra; 2013: Bartolomeu 
da Costa, Castelo Branco; 2012: Parque de Escultura Contemporânea de Vila Nova da Barquinha; 
2011: Rubik’s Cube, com | with Susana Anágua, Parque Público, Cascais; 2007: Gandarinha, Cascais; 
2007: Esculturas 1 e 2, Cepsa, Fundão; 2004: Homenagem a Ruy Belo, Biblioteca de Rio Maior | Rio 
Maior Public Library; 2003: Sem título / Untitled, Av. Marechal Carmona, Cascais; 2002: Av. Infante 
D. Henrique, Cascais; 1997: Fines, Espanha | Spain; 1997: Biblioteca Municipal de Alenquer | Alenquer 
Municipal Library; 1996: Painéis de azulejos e paredes | Walls and tile panels, Consultas Externas 
do Hospital de Ponta Delgada | Outpatient Clinic of Ponta Delgada Hospital, Açores | Azores; 1993: 
Caixa IV, Parque Central, e | and Caixa V, Parque Urbano, Amadora.
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SÉRGIO FAZENDA RODRIGUES (Lisbon, 1973) is an architect, curator, and pro-
fessor— Universidade dos Açores (2005–2012), Escola Universitária Vasco da Gama (2013–14), FBAUL 
(2019–20). He has dedicated himself to critique and curatorship on Architecture and the Visual Arts. 
He is a member of the Portuguese branch of the International Association of Art Critics (AICA), and 
sat on its Board in 2015. He is the author of A Casa dos Sentidos (ed. Uzina, 2013) and cofounder 
of the Palenque publishing project (2016), and was guest editor and regular collaborator for the 
art magazine Contemporânea. He was a cultural consultant for the Azores Regional Government / 
Direção Regional da Cultura (2010–2012). He was a consultant for Direção-Geral das Artes and jury 
for Ágora — Cultura e Desporto / Porto City Council. As an independent curator, he has worked 
with institutions, galleries, collectors, and independent spaces in Portugal (MAAT, Museu Coleção 
Berardo, Fundação Carmona e Costa, Fundação Leal Rios, Walk&Talk, Galerias Municipais de Lisboa, 
Appleton Square), Spain, Belgium, and the United Kingdom.

SÉRGIO FAZENDA RODRIGUES (Lisboa, 1973) é arquiteto, curador e pro-
fessor universitário — Universidade dos Açores (2005–2012), Escola Universitária Vasco da 
Gama (2013–14), FBAUL (2019–20). Dedica-se à crítica e curadoria de arquitetura e artes visuais. 
Integra a AICA, participando na sua direção (PT) em 2015. É autor do livro A Casa dos Sentidos 

(ed. Uzina, 2013) e cofundador do projeto editorial Palenque (2016), e foi editor convidado da 
revista de arte Contemporânea, com a qual colabora regularmente. Foi consultor cultural do 
Governo Regional dos Açores / Direção Regional da Cultura (2010–2012). Foi consultor para a 
Direção-Geral das Artes e júri para a Ágora — Cultura e Desporto / Câmara Municipal do Porto. 
Como curador, o seu trabalho é desenvolvido de forma autónoma, em articulação com institui-
ções, galerias, colecionadores e espaços independentes, em Portugal (MAAT, Museu Coleção 
Berardo, Fundação Carmona e Costa, Fundação Leal Rios, Walk&Talk, Galerias Municipais de 
Lisboa, Appleton Square), em Espanha, na Bélgica e no Reino Unido.
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FAZENDA, Sérgio Rodrigues — Dar corpo ao vazio: a viagem entre uma coisa e o seu contrário / 
Embodying the void: the journey between a thing and its opposite, in Dar corpo ao vazio / Embodying 
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