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O atelier, lugar de incerteza e oscilações imponderáveis, mas também de uma procura 
entusiasmada e positiva, de força e vulnerabilidade, é também um ponto de liberdade, inspiração 
e respiração. É, na verdade, enquanto espaço onde as coisas acontecem, condição primária para 
que essa liberdade exista: ter um espaço para produzir surge, inevitavelmente, como impulso 
primordial de um processo continuado de pensamento, ação, experimentação e subsequente 
transformação. Surge, por isso, como ar livre, ar de liberdade, ar novo e leve, ainda que adensado 
pela espessura do simples ato de fazer, decidir, tentar, errar, dar forma, refazer e criar. 

Ar livre reúne um conjunto significativo de trabalhos produzidos durante um ano e 
meio de residência artística no Fórum de Arte e Cultura de Espinho, apresentando o culminar 
de uma vivência física, efetiva e afetiva desse novo atelier, que recebeu, relançou e transformou 
o próprio trabalho. Por outro lado, a exposição coloca em conversa estes novos trabalhos com 
aqueles que, de modo mais significativo e expressivo, representam distintos momentos de um 
percurso de doze anos. 

Este percurso e este possível caminho para a pintura procurou, ao longo dos anos, 
falar da experiência íntima de habitar um lugar e da forma como percecionamos espaços 
eventualmente familiares, reconhecidos, onde entram os afetos, a nossa experiência e a nossa 
individualidade. A pintura foi surgindo como um atlas geográfico ficcional de casas, paisagens 
e refúgios que apelam a uma ideia de lugar para ficar, sentir e morar, embora se impusesse a 
componente imaginária, ficcional e disfuncional de uma arquitetura impossível. E, ainda que 
desconstruída, a casa ganhou, na minha pintura, protagonismo enquanto motivo, ponto de 
partida, conceito, tema ou realidade indissociável e definidora da natureza do ser humano e da 
sua fragilidade. Associou-se a um proporcional interesse e fascínio pela cor enquanto elemento 
visual e expressivo com um enorme potencial transformador, extremamente universal e, em 
simultâneo, absolutamente particular. Desenvolvi esse fascínio pelo seu carácter aparentemente 
disruptivo, aleatório, inconstante e não confiável, simultaneamente estranha e sedutora, não 
verificável e ilimitada. 
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Ar Livre, 2017 | Acrílico s/ tela e contraplacado marítimo | 200x280 cm



CURRICULUM

Ana Pais Oliveira (1982, Sandim, Vila Nova de Gaia) vive em Arcozelo e trabalha em Espinho. É 
licenciada em Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto 
(2005) e doutorada em Arte e Design – Pintura pela mesma faculdade (2015), com o projeto A 
cor entre o espaço pictórico e o espaço arquitetónico: processos relacionais nas práticas artísticas 
contemporâneas. Encontra-se em residência artística no FACE – Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho, desde abril de 2016. É membro colaborador do núcleo de investigação em Arte e Design 
no Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade e integra o projeto de investigação Bases 
Conceptuais da Investigação em Pintura (2014-2019). Foi bolseira da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT) entre 2011 e 2015. É também membro do AIC Study Group on Environmental 
Colour Design e da APcor – Associação Portuguesa da Cor. Fez parte da seleção portuguesa para a 
Bienal Jovem Criação Europeia 2013/2015, itinerante por nove países europeus, foi selecionada para 
a XV Convocatória da Galeria Luis Adelantado em Valencia (2013) e venceu o Kunstpreis Young Art 
Award <33 [colour] da Galeria Art Forum Ute Barth em Zurique, Suíça, onde expôs individualmente 
no Verão de 2014. Foi nomeada, entre 30 artistas de vários países, para o Pegase International Art 
Award, Genebra, Suíça. Foi também selecionada para a longlist do Solo Award 2016 / London Art 
Fair 2017, promovido pela Wilson Williams Contemporary Art Gallery, Londres, e para o Premio de 
Pintura Fundação Focus-Abengoa 2017, Sevilha. 
Obteve o Prémio Aquisição dos Amigos da Biblioteca-Museu de Amarante na 9ª Edição do Prémio 
Amadeo de Souza-Cardoso (2013), o 1º Prémio Aveiro Jovem Criador (2009), o 1º Prémio Engenho 
e Arte (2009), o 3º Prémio no 1º Prémio Jovem de Artes Plásticas da Figueira da Foz (2009), o 1º 
Prémio Arte XXI 10 (2009) e o 1º Prémio Eixo Atlântico na VIII Bienal Eixo Atlântico do Noroeste 
Peninsular (2008). 

Entre as principais exposições destacam-se as individuais: A Cor é o Assunto, na Galeria S. Mamede 
em Lisboa (2017); O Bairro, no Fórum da Maia (2016); Pintura fora de si (ou algumas soluções de 
habitação), no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso em Amarante (2015) e as coletivas 
Uamo Art Festival, Einstein Kultur, Theater Musik Wort Bild, Munique (2016), Mostra’16 Lisboa, 
Edifício Vasco da Gama (2016), Kunst Zürich Art Fair 15, Stand Art Forum Ute Barth, Zurique, Suíça 
(2015), #Best of... 20 Jahre, Art Forum Ute Barth, Zurique (2015) e Arte & Negócios 2015, projeto 
com a organização da We Art, Agência de arte, Porto Business School, Porto (2015). 

Participa regularmente em conferências e seminários, tendo recentemente apresentado o seu 
trabalho em conferências em Génova, Newcastle, Valencia, Lisboa, Monção e Porto. 
A sua obra está representada nas coleções da Fundação Focus-Abengoa (Sevilha), Banco BPI, Eixo 
Atlântico, Casa da Cultura/Casa Barbot, Grupo Nautilus, Museu Municipal de Espinho e Museu 
Municipal de Amarante. 

Nesta exposição, a pintura pede gramáticas e modos de dizer emprestados à escultura, 
ao desenho e à arquitetura, assumindo diferentes formas de apresentação, estratégias, escalas, 
materiais e processos para dar forma a essa ideia recorrente e quase obsessiva: a de casa e, mais 
recentemente e quase ao encontro de uma ideia de ar livre, a de casa da árvore. Esta surge 
como uma espécie de derivação utópica do conceito de casa, um contexto vivencial alternativo 
e sedutor, ao qual podemos aspirar enquanto refúgio, abrigo, fortaleza ou, em última instância, 
um novo ponto de vista sobre o mundo: as casas das árvores elevam-se do chão e traduzem-se, 
aqui, numa espécie de metáfora da ação de escalar, subir, avançar e crescer, de abraçar novas 
perspetivas e novos espaços. 

É por isso que estas casas da árvore ficcionais, onde se respira verde, madeira e liberdade, 
são também metáfora dessa fortaleza muito particular que é o atelier, o verdadeiro ponto de 
partida para esta exposição.

Em última instância, o atelier, lugar onde existe o desejo e a convicção de que algo 
extraordinário pode surgir a cada dia, surge como uma espécie de casa da árvore elevada do 
chão, onde procuro insistentemente adquirir e adensar novas perspetivas e ângulos de visão 
sobre o mundo.

Espaço de decisões, escolhas, informação que se mistura e se contamina, espaço onde 
se pensa o fazer e onde ganham significado o peso ou fluidez da tinta, o impasse do tempo das 
secagens, a textura dos materiais, a volatilidade das relações cromáticas, a cor como veículo 
poderoso na função de captar a atenção, estimular os sentidos e dar a ver, os problemas com 
a luz, os problemas com o tempo, as esperas, a dúvida, o entusiasmo, a imprevisibilidade de 
algumas escolhas, a ação  do acaso, as tentativas e o erro como motor essencial do fazer, o 
acumular de coisas e experiências. É este ar que quero respirar.

Ana Pais Oliveira
Outubro de 2017



De uma forma muito clara #2, 2014 | Acrílico s/ tela | 80x110x10 cmDe uma forma muito clara #1, 2014 | Acrílico s/ tela | 80x110x10 cm



Desired Shelter #11, 2011 | Acrílico e colagem s/ tela | 100x100 cmDesired Shelter, 2011 | Acrílico e colagem s/ tela | 100x100 cm



Desired Shelter #6, 2011 | Acrílico e colagem s/ tela | 70x70 cmDesired Shelter #3, 2011 | Acrílico e colagem s/ tela| 70x70 cm



Floating tree houses, 2016 | Acrílico s/ tela | 100x180 cmNeighborhood #4, 2013 | Acrílico s/ tela | 70x260 cm



Entrar às horas de silêncio, 2015 | Acrílico s/ tela | 80x200x10cmSolução de habitação #6, 2016 | Acrílico s/ tela | 80x250x10 cm



Estudos de cor para unidade habitacional #2, 2015 | Acrílico s/ MDF | 170x70x40 cm Solução de habitação #3, 2015 | Acrílico s/ tela | 80x110x10 cm



Maquete #10, 2016 | Acrílico s/ madeira | 23x23x11 cm

Maquete #6, 2015 | Acrílico s/ madeira | 20x80x15 cm

Estudos de cor para unidade habitacional #4, 2015 | Acrílico s/ MDF | 170x40x60 cm Maquete #11, 2016 | Acrílico s/ madeira | 23x23x12 cm



Heavy drawing #4, 2016 | Técnica mista s/ cartolina | 42x30 cmHeavy drawing #3, 2016 | Técnica mista s/ cartolina | 42x30 cm



Heavy drawing #9, 2016 | Técnica mista s/ cartolina | 42x30 cmHeavy drawing #7, 2016 | Técnica mista s/ cartolina | 42x30 cm



Heavy drawing #11, 2016 | Técnica mista s/ cartolina | 42x30 cmHeavy drawing #10, 2016 | Técnica mista s/ cartolina | 42x30 cm



Heavy drawing #32, 2017 | Técnica mista s/ cartolina | 50x70 cmHeavy drawing #16, 2016 | Técnica mista s/ cartolina | 42x30 cm



Heavy drawing #33, 2017 | Técnica mista s/ cartolina | 50x70 cmHeavy drawing #31, 2017 | Técnica mista s/ cartolina | 50x70 cm



Tree house #5, 2016 | Acrílico s/ tela | 150x100 cmTree house #4, 2016 | Acrílico s/ tela | 140x100 cm



New strange place to live #5, 2009 | Técnica mista s/ tela | 120x210 cmNew strange place to live # 3, 2009 | Técnica mista s/ tela | 100x150 cm



New strange place to live #12, 2009 | Técnica mista s/ tela | 100x170 cmNew strange place to live #16, 2011 | Acrílico s/ tela | 130x230 cm



Floating-memory houses #2, 2009 | Técnica mista s/ tela | 120x150 cmNeighborhood #8, 2013 | Acrílico e colagem s/ tela | 100x150 cm




