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Nesta primeira exposição 
individual da Joana da 
Conceição na galeria Carlos 
Carvalho Arte Contemporânea 
poderemos acompanhar as 
várias linhas de trabalho da 
artista que podem ser vistas em 
articulação.  
Apresentar uma obra de arte é 
interferir directamente no 
cosmos das formas já existentes 
trazendo considerações outras, 
quer seja através dos 
significados introduzidos ou pela 
utilização de axiomas estéticos 
diferenciados. Por isso, não se 
focando apenas na introdução 
de formas que acrescentam 
outra linguagem ao mundo, o 
trabalho de Joana da Conceição 
alarga-se ao modo de criação de 
princípios definidores que situam 
o seu trabalho na fronteira entre 
o figurativo e o abstracto. E é 
nesta bipolaridade que 
poderemos inserir aquilo que a 
artista define como a gramática 
secreta, uma concepção criada 
para apreender e representar o 
real. É o ponto de contacto do 
observador com o mundo, um 
artifício da consciência que 
regula e constrói a 
representação.   
Mais longe da intuição e 
improvisação do que da 
sistematização, Joana da 
Conceição pinta o que tem 
índice na experiência sensível, 
indissociável da autoria, e que 

por isso enforma um espaço 
inteligível exclusivo - criado e 
manipulado - pela própria artista. 
Esta ordem de conflito entre dois 
pólos dissemelhantes que a 
artista utiliza para expandir o seu 
próprio inconsciente óptico, 
constitui um campo de 
possibilidades em que 
referências artísticas convivem 
com narrativas simbólicas e 
concepções holísticas.  



In her first first solo show 
at Carlos Carvalho Arte 
Contemporânea, Joana 
da Conceição enables a 
wide field of view on her 
work.   
Presenting a work of art 
in the cosmos of existing 
forms interferes directly 
with the artistic universe 
and brings other 
considerations by 
introducing meaning or 
using distinct aesthetic 
axioms. Besides of being 
focused on trying to add 
another language to the 
world, Joana da 
Conceição’s work 
extends to this artistic 
universe certain 
principles that situate her 
work on the border 
between the figurative 
and the abstract. This 

bipolarity is way to 
define a secret grammar, 
a concept created to 
seize and to represent 
the real. This link 
between the observer 
and reality is shown here 
as an artifice of 
consciousness that 
regulates and builds 
representation.  
Using intuition and 
improvisation rather than 
systematization, Joana 
da Conceição paints 
what has a reference in 
perception and reality 
and can’t be separable 
from the experience of 
the author. This sense of 
the personal experience 
of the viewer creates an 
exclusive intelligible 
space - created and 
manipulated - by the 
artist herself. The conflict 

between two dissimilar 
poles is used by the artist 
to expand her own 
optical unconscious. This 
creates a field of 
possibilities where 
artistic references coexist 
with symbolic narratives 
and holistic conceptions 



JOANA DA CONCEIÇÃO 
(Rebordões, 1981) Vive e trabalha em Lisboa. Lives and works in Lisbon.  
Concluiu a Licenciatura em Artes Plásticas – Pintura em 2004, e o Mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas 
em 2008, ambos pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Em 2005 recebeu o Prémio 
Anteciparte. She graduated in Fine Arts- Painting in 2004 , holding a Master degree in Contemporary Artistic 
Practices concluded in 2008 , both from the Faculty of Fine Arts, University of Porto. She received the Award 
Anteciparte in 2005 .   

 
Exposições (selecção) | Exhibitions (selection) 

2015  Bora Puxar Atrás pa ver Melhor (Museu Bernardo, Caldas da Rainha)  

Pinturas (Edifício Amparo, Lisboa Lisbon) 

 Universos Latentes (Centro de Arte e Imagem – Galeria IPT, Tomar) 
 Laboratório das Artes 10 Anos – Território de Trabalho, (Centro Cultural Vila Flor, Guimarães)  
2014 Ouvertures D’Ateliers D’Artistes, 16th edition (Marselha, França France) 

 Pinturas (Uma Certa Falta de Coerência, Porto, 2014)  
2013  Lagamas Artist’s Residency Open Day (Lagamas, França France) 

 
2011  Guimarães Arte Contemporânea, (Centro Cultural Vila Flor, Guimarães) 

 
2010 Australia (Rock Gallery, Lisboa Lisbon)  
2009  4X (Carpe Diem, Lisboa Lisbon) 

Australia (Ateliers do Matadouro, Alvito) 

 
2007  Sexto Sentido (Galeria do Jornal de Notícias, Porto) 

PACK (Reitoria da Universidade do Porto, Porto) 

 Paisagem Australiana (20M3, Lisboa Lisbon)  
2006  Opções e futuros # 2_2006 (Arte Contempo, Lisboa Lisbon) 

Teleférico 1 – Cais de Embarque, (Teleférico de Guimarães) 

 Encontro de Arte Jovem (Bienal de Arte, Chaves) 
 Urbanismo, linhas e contornos (Galeria 24B, Oeiras) 
 Natureza Assistida (Centro Cultural de Vila das Aves, Vila das Aves)  
2005  Anteciparte 2005 (Estufa Fria, Lisboa Lisbon) 

Projectos Transportados (Laboratório das Artes, Guimarães) 
  



                                      
Imagens Images: 

Color Beginning, 2014 
Acrílico s/ tela-Acrylic on canvas 
140 x 160 cm   
Treva Densa, 2014 
Acrílico s/ tela-Acrylic on canvas 
140 x 160 cm   
Imagens do atelier da artista Studio Views     



CARLOS CARVALHO ARTE CONTEMPORÂNEA 
Rua Joly Braga Santos, Lote F R/C | 1600 – 123 Lisboa Portugal 

Tel.+(351) 217 261 831 
carloscarvalho-ac@carloscarvalho-ac.com 

www.carloscarvalho-ac.com 
Artistas / Artists: Ricardo Angélico | José Bechara | Isidro Blasco 

Daniel Blaufuks | Isabel Brison | Carla Cabanas | Manuel Caeiro Mónica Capucho | Alexandra do Carmo 
Paulo Catrica | Roland Fischer | Javier Núñez Gasco | Susana Gaudêncio | Catarina Leitão 

José Lourenço | José Batista Marques | Mónica de Miranda | Antía Moure 
Álvaro Negro | Luís Nobre | Ana Luísa Ribeiro | Richard Schur | Noé Sendas | Eurico Lino do Vale | Manuel Vilariño   

Horário Seg-Sex 10h00-19h30 Sáb 12h00- 19h30 
Open Mon- Fri 10am-7:3 0pm Sat 12am-7:30pm Google Map A galeria no / Follow us on 

Facebook | Flickr | Issuu


