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Uma exposição com o título BELLS ARE STILL RINGING, inaugurada no mês de Janeiro, não é dissociável do 
Natal, embora a frase evoque outras referências, por exemplo filmes e canções. 

Uma exposição de grupo, com artistas muitos diferenciados, nunca seria uma exposição monolítica. 
Reunimos artistas oriundos das artes plásticas e do cinema, trabalhando com pintura, filme, escultura, 
desenho, objetos, imagens. Os temas são relacionáveis com o Natal de formas mais ou menos diretas ou, 
nalguns casos, puramente especulativas. 

A diversidade é particularmente apropriada a uma noção como Natal que, para além do seu significado 
religioso tradicional, remete hoje para uma série de figuras consagradas pelo imaginário popular, para uma 
dimensão económica e, sobretudo, para uma ideia de comunidade ou família, onde o essencial é a dinâmica 
de comunicação e a partilha de sentimentos e experiências.

Onde está o Pai ? Que paisagens, mensagens ou preces nos permitem imaginá-lo, ouvi-lo ou falar-lhe ? Vejam 
com atenção as obras de Gabriel Abrantes, Igor Jesus ou Vasco Araújo. Que casas sabemos construir para 
nós e para os nossos irmãos ? Passemos algum tempo com os trabalhos de Efrain Almeida, Flávio Gonçalves, 
João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira. Por quem dobram os sinos do video de Tiago Alexandre ? E já 
agora o que será que se põe em jogo e se arrisca nos objetos propostos por João Maciel ? E como se deve 
chamar ao que se acolhe e celebra na cor e na luz das pinturas de Nuno De Almeida e Silva ? 

Já falei de uma ideia de comunidade onde o essencial é a partilha de sentimentos. É uma maneira de definir 
o trabalho de cooperação que permite realizar uma exposição como esta : aberta a todos.

Alexandre Melo

An exhibition entitled BELLS ARE STILL RINGING, opening in January, is inseparable from Christmas, although 
the sentence also evokes other references (like films and songs). 

This group show has many different artists, and would never be a monolithic exhibition, as these artists are 
coming from visual arts and film, practicing painting, film, sculpture, drawing, objects, printmaking, ... and 
addressing themes related with Christmas more or less in a direct way or, in some cases, a purely speculative 
manner. 

This diversity is particularly appropriate to a notion like Christmas since, in addition to its traditional religious 
significance, it also refers to a series of figures consecrated in the folk imaginary, to an economic dimension, 
and, most importantly, to the idea of community or family, where the dynamics of communication and the 
sharing of feelings and experiences.

Where is the Father? What landscapes, messages or prayers allow us to imagine him, hear him or speak to 
him? Look carefully at the works of Gabriel Abrantes, Igor Jesus or Vasco Araújo. Which houses can we build 
for us and for our brothers? Let us pass some time with the work of Efrain Almeida, Flávio Gonçalves, João 
Pedro Vale and Nuno Alexandre Ferreira. For whom the bells are playing at Tiago Alexandre’s video? And even 
now I wonder what is at stake in the objects proposed by João Maciel? And how should it be called that, which 
welcomes and celebrates the colour and light paintings by Nuno de Almeida e Silva? 

I have already spoken of an idea of where the community is essential to share feelings. It is a way to set the 
cooperative work to perform such an exhibition: open to all.

Alexandre Melo

BELLS ARE STILL RINGING
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4. 
Gabriel Abrantes
Sem Título, 2011
Oleo sobre tela
200cm x 300 cm
!7.500

6.
Efrain Almeida
Raimundão, 2006
Madeira de Umburana, 
óleo e madeira de samba
92 x 43 x 30 cm
!15.000

2. 
Vasco Araújo
Estrelinha que te guie... , 2014
Instalação 
70 postais escritos a caneta e lápis de cor
Dimensões variáveis
!3.075

3.
Vasco Araújo
“O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes” , 2000
Vídeo, 3’58’’, loop
Ed. 3
!12.300

5.
João Pedro Vale + Nuno Alexandre Ferreira
There’s No Place Like Home, 2008
Sapatos, purpurinas, cabo de aço e tubo de borracha.
Dimensões variáveis.
!17.250

1.
João Maciel
Fantastic World, 2014 
Máquina de brindes amarela
!1.476
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8. 
D.A.E.S.
Ich werde im Olymp sitzen
óleo s/ tela s/ madeira
170 x 150
 !2.500  

7.
D.A.E.S.
Friedrich you Fucking Weirdo   
óleo s/ tela
190 x 170
!3.960

9.
D.A.E.S.
Rubens you Fucking Weirdo  
óleo s/ tela
190 x 170
!3.960

10.
Igor Jesus
Peso Morto, 2013 
Sapato, lata de coca-cola 
e elástico
23x13x16,3 cm 
!1.800

12.
João Maciel
Fantastic World, 2014 
Máquina de brindes laranja
!1476

11.
João Maciel
Fantastic World, 2014 
Papel de embrulho
!1.230
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14
D.A.E.S.
Untitled, 2014
Impressão s/ papel
100 x 70 cm
!920

15.
D.A.E.S.
Untitled, 2014
Impressão s/ papel
100 x 70 cm
!920

17.
Igor Jesus
Tu nunca viste a neve, 2013
Ténis, pastilha elástica e recados 
16,4x31x10cm
!1.800

13.
Efrain Almeida
Ex-voto
Madeira de umburana e tecido
20 x 28,5 cm
!8.000 

16.
Igor Jesus
O meu pai morreu no ano em que eu nasci, 2014
Video, som, cor, loop,
3´30’’
Ed. 3 + 1 PA
!2.215

18.
Tiago Alexandre 
Mickaela Dantas
Formato - Video Full HD em ficheiro
3min, Loop
250 x 140 cm
Ed. 3 + 1 PA
!2.215
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15.
D.A.E.S.
Untitled, 2014
Impressão s/ papel
100 x 70 cm
!920

21.
João Pedro Vale + Nuno Alexandre Ferreira
The Sign (burning house), 2011
Stencil s/ toalha.
100 x 150 cm.
!3.690

19.
João Pedro Vale + Nuno Alexandre Ferreira
The Storyteller, 2008/2013
Estrutura de ferro e impressão sobre tecido.
520 x 340 x 460 cm
!30.000 

20.
Flávio Gonçalves
As Flores do Mal, 2013
Filme, 18 minutos
Ed.3 + 1PA
!3.000 


