
 

 

 

  



In this void, the other side of the world 

 

The collective painting exhibition “In this void, the other side 

of the world”, brings to an end the Espaço Almad’Arte ‘s 2022 

programming cycle, which was inspired by the poem “Look 

and feel”, by Júlio Pomar, where the author explores the 

artists' absolute freedom of representing on canvas everything 

visible and its reverse, that which isn't evident. 

The verse “in this void, the other side of the world", extracted 

from the referred poem, was suggested as inspiration to the 

artists Alzira Relvas, Ana Fernandes, Aurora Bernardo and 

Idalina Rosa, whose works on the subject are here displayed 

for the first time. 

In abstract patches, either geometric or organic, but also in 

compositions of obvious or suggested figuration, these artists 

represent concepts related to the classic belief on basic 

elements that shape the reverse side of the world, but also 

concepts that represent a world upside down, chaotic, where 

the future seems labyrinthine, and happiness seems to be a 

passing effect of a pill, or a post in social networks, where 

people seek to show their success off "in this void” 

representation to get “likes”. 

 “In this void” the artists have immersed themselves in and 

shown their faces. 

Manuela Oliveira 

October 2022 

  



Nesse sem nada, o avesso do mundo 

 

A exposição coletiva de Pintura “Nesse sem nada, o avesso do 

mundo”, encerra o ciclo de programação de 2022 do Espaço 

Almad’Arte , inspirado no poema “Olhar e sentir”, de Júlio 

Pomar, em que o autor explora a ampla liberdade do artista 

expor na tela o que é visível mas também o seu “avesso”, o 

que não é evidente. 

O verso “nesse sem nada, o avesso do mundo”, extraído do 

referido poema, foi apresentado às artistas plásticas Alzira 

Relvas, Ana Fernandes, Aurora Bernardo e Idalina Rosa, 

cujos trabalhos inéditos reunimos nesta exposição. 

Em manchas abstractas, geométricas ou orgânicas, mas 

também em composições em que a figuração pode ser 

evidente ou apenas sugerida, as artistas apresentam 

trabalhos relacionados com a crença clássica dos elementos 

que compõem o avesso do mundo, mas também conceitos 

relacionados com um mundo do avesso, caótico, em que o 

futuro parece labiríntico, e em que a felicidade parece ser 

apenas o efeito passageiro de uma pílula, ou um “post” nas 

redes sociais, onde cada um procura espelhar o seu sucesso , 

“nesse sem nada” mais do que uma aparência, produzida para 

a obtenção de “likes”. 

E nesse sem nada, o artista se recolhe, e mostra a face. 

Manuela Oliveira 

outubro de 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Alzira Relvas 

 

“A geometria está em tudo. A geometria da repetição, contém o 

improviso das pinceladas. A variação maior entre as figuras e a cor, 

quando ocorre, acentua a estrutura rítmica e convida o observador 

a deslocar o olhar para longe e para perto. As grandes áreas, que 

atuam como cenários para pequenos versos narrativos, evidenciam 

um diálogo constante entre a linha e a mancha. Pretende ainda 

obter reações de perceção visual, com jogos de figura, fundo ou nas 

perspetivas opostas e de caracter ambíguo, pela colocação das 

cores. O movimento geral da composição é ritmado, por linhas e 

direções ascendentes e descendentes, que provocam efeitos óticos” 

  



 

 

UN(HAPPINESS) 
Acrílico sobre tela 

100 x 80 cm 

 
  



Ana Fernandes 

 

“Será o Mundo que vemos um avesso? 
Uma sombra dum Mundo redondo, sem arestas, que 
vislumbramos através de janelas imaginadas, para nosso deleite e 
fantasia?! 
Existirá um lado certo? Um avesso do avesso? 
Será um lugar e um não lugar, será um tudo e nada também?! 
 
Realidades... mundos... sob o único limite do olhar e do sentir! 
Sem direitos nem avessos!  
Sem certos nem errados! 
Sem feios nem bonitos! 
... 
Tão só belos! Mundos belos! 
Estejam ou não do avesso...como é o caso na pintura que agora 
apresento.” 
 
 
“Mergulhada no abstrato,  
Com total liberdade, 
como a água, meu elemento protagonista, pinto 
digo 
sinto 
crio 
este, o outro, os outros, o meu mundo... 
Sem limites, pois na água tudo se reflete, tudo é possível. 
Reconta-se a vida, com novo colorido, novas formas, em contínuo 
movimento… 
Ao desafio do espaço de uma tela, respondo com cores, formas e 
texturas, sempre pela mão da liberdade e ao sabor da fantasia. 
Por cada momento refletido, a possibilidade de ser outro e de 
olhar o que está além.” 
 
“A beleza da abstração reside na perceção do espectador e só os 

sonhadores podem interpretar sonhos”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TALVEZ O MEU MUNDO 
Técnica mista sobre tela 

80 x 100 cm 
 

 

 



 

 

 

 

Aurora Bernardo 
 

“Esta coleção que foi realizada para participar na exposição “Nesse 
sem nada, o avesso do mundo”, teve como ponto de partida a 
atualidade pouco favorável, instável e com situações extremas, de 
doenças, fome, guerra, em que a natureza é levada ao extremo e os 
seus recursos esgotados e/ou desperdiçados.  
Decidi, todavia, enveredar por uma visão mais otimista, olhando do 
exterior para o interior, no sentido de libertar e revelar a essência 
do planeta, e para tal usei os 4 elementos da natureza.  
Assim, a partir de um primeiro trabalho representativo desses 4 
elementos enclausurados numa moldura/janela, 
predominantemente negra, desenvolvi individualmente a 
exploração de cada elemento (Terra, Fogo, Água e Ar), usando as 
suas cores predominantes, e sobrepondo tonalidades, texturas e 
transparências, layer by layer, com formas geométricas ou livres, na 
tentativa de os libertar.  O último trabalho é o colmatar dessa 
libertação: os 4 elementos interagem e misturam-se livremente, 
numa catarse de toda a tensão que estamos a viver.” 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR 
Acrílico sobre tela 

120 x 90 cm 

 



 

 

 

 

Idalina Rosa 

 

“Imagino-me observadora desta bola gigante, onde vivemos. 

Situada fora da linha envolvente, observo minuciosamente tudo o 

que acontece: 

O stress do dia a dia, o caos, os gestos e as palavras obscenas. 

A tentativa de chegar cada vez mais rápido e mais além.  

Correrias, que fazem da vida um labirinto, desconhecendo por vezes 

o ponto de partida e de chegada. 

Vidas confusas e vazias, onde não se pensa, porque não se tem 

tempo, sendo a única preocupação possuir sempre mais e melhor. 

A vida fica virada do avesso. O mundo dentro de casa. O medo 

dentro de nós.  

Falta de ar. Nó no peito. Corações atados e apertados.  

Terra selvagem e poderosa, onde o instinto pesa tanto como a 

inteligência e onde uma carícia pode ganhar uma batalha.” 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BURNOUT 
Acrílico sobre tela 

100 x 100 cm 

 
 
 
 
  



 

  Alzira Relvas 

 

Nasceu em Espinho. Licenciada em Artes Plásticas pela Escola 

Superior de Belas Artes da Universidade do Porto, tem dedicado a 

sua atividade profissional ao ensino das Artes, lecionando 

atualmente na Escola secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, 

em Espinho.  

Com incursões noutras formas de expressão plástica, é 

fundamentalmente na pintura que tem desenvolvido o seu 

percurso artístico. Os quadros apresentados, na corrente do 

abstracionismo geométrico, revelam ”estruturas” que 

proporcionam várias camadas de leitura, várias pistas de sentidos, 

registados com um domínio de técnicas impressionante. 

A sua pintura evoca vetores de tempo, de espaço, de circulação 

urbana, de rede tecnológica, de máquinas, de fluxos, de 

movimentos, que associamos à contemporaneidade: esta é a 

sociedade da velocidade, de padrões, de excesso de informação, 

que ainda assim resulta muitas vezes em desencontros, sem 

esperança de intersecções.  



 

  Ana Fernandes 

 

Com formação em engenharia, desde muito cedo manifestou 

grande interesse pelas artes, tendo como referência os trabalhos 

executados pela mãe, de pintura a óleo, carvão e pastel. (…). 

Realizou exposições no Funchal, de onde é natural, e teve dois 

trabalhos selecionados para o” Festival Montanhas d’arte” em 

Oliveira do Hospital. Está também representada em algumas 

coleções particulares. 

Recentemente expôs em Braga na Galeria da Biblioteca Lúcio 

Craveiro da Silva, e em Amares 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Aurora Bernardo 

 

Com formação em Artes Plásticas- Pintura na Escola Superior de 

Belas Artes da Universidade do Porto. No seu percurso artístico, 

interessou-se e experimentou várias formas de expressão plástica, 

como a fotografia, a animação, a vitro-fusão, etc., no entanto 

exprime-se principalmente através da pintura.  

O seu trabalho flui pelo abstracionismo orgânico, por vezes 

interligado com elementos geométricos e a 

representação/desenho figurativo. Em constante procura e 

experimentação, de técnicas e materiais contemporâneos, conjuga-

os com frequência com os tradicionais. Sendo adepta das técnicas 

mistas, mistura as resinas à pintura em acrílico, de onde pode surgir 

o desenho a carvão ou pastel ou mesmo as aguarelas. 

Expõe individual e coletivamente desde 2017 em Portugal, Espanha 

e Itália. 

Prémios e Representações: 

2018 – 1º Prémio na secção de Neurociência da Arte na “Terza 

Edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno” no 

Palazzo Fruscione, Salerno – Italia.  

2019 - Representada no European Art Museum-Dinamarca, e com 

”Arte em Lata” no Museu Face-Espinho  

 

 



 

   Idalina Rosa 

 

Nasceu no Porto, em 1961. 

Idalina Rosa é licenciada em Artes Plásticas - Pintura, pela 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Curso de Artes 

do Fogo-Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis. Curso de 

Modelação-Escola de Moda Gudi. Curso de Vitrinismo-escola 

comercial, Associação dos Comerciantes do Porto. 

É Professora do Quadro de Escola a lecionar a disciplina de 

Educação Visual e Oficina de Artes do 3º Ciclo. É também Professora 

de Artes Plásticas da USE - Universidade Sénior de Ermesinde - 

2012/ 2013 (voluntariado) 

Expõe desde 1990, em Portugal e Espanha. 

Prémios 

2000 - III Bienal de Artes Plásticas - Rotary Club da Maia - 3º Prémio 

de Pintura - Menção Honrosa 

2003 - IV Bienal de Artes Plásticas - Rotary Club da Maia - 1º Prémio 

de Pintura 

  



 

 


