[PT]
“10 / 40” é uma exposição coletiva que marca o início de várias atividades que a Kubikgallery vai desenvolver para celebrar os seus 10 anos de existência na cidade do Porto. A
Kubik conta com mais de 40 exposições individuais, participação em feiras de arte internacionais, parcerias e colaborações com outras galerias, nomeadamente no Brasil.
Neste momento de reflexão sobre o que foi o percurso de galeria nos últimos 10 anos, no
presente, e antes de pensar num futuro, pensamos naqueles que nos acompanham. Nesse
sentido, para esta exposição, desafiamos cada artista da Kubik, bem como, alguns
curadores e galeristas que contribuíram de alguma forma para o percurso da galeria,
convidar um outro artista para participar na coletiva, totalizando 40 artistas.
Esta mostra é mais do que uma celebração, é, também, uma forma de apresentar uma
série de artistas que acompanham a Kubik mas que nunca tiveram oportunidade de expôr
no espaço da galeria.
Interessa-nos explorar novas sinergias trazendo para o espaço da galeria um conjunto de
artistas, curadores e galeristas cujo trabalho é intrínseco ao panorama artístico atual. Um
momento para uma reflexão, um pensamento daquilo que é a arte contemporânea e por
fim, para celebrarem connosco estes 10 anos de existência.

[ENG]
“10 / 40” is a collective exhibition that marks the beginning of several activities that
Kubikgallery is going to develop to celebrate its 10 years of existence at the city of Porto.
Kubik presented more than 40 individual shows, participated in international art fairs,
maintains partnerships and collaborations with other galleries, namely in Brazil.
In this moment of reflexion about the gallery’s path over the last 10 years, in the present,
and before thinking about the future, we think about those that have been following us. In
this regard, for this exhibition, we’ve challenged each Kubik artist, as well as a few curators
and gallerists that contributed in some way to the gallery’s journey, to invite another artist to
participate on the collective, totalizing 40 artists.
This show is more than a celebration, it’s also a way to present a series of artists that have
been following Kubik but never had the chance to exhibit at the gallery space.
We are interested in exploring new synergies bringing to the gallery space a set of artists,
curators and gallerists whose work is intrinsic to today’s artistic panorama. A moment to
reflect, a thought about what is contemporary art and, finally, to celebrate these 10 years of
existence.

K U B I K G A L L E R Y
info@kubikgallery.com
www.facebook.com/kubikgallery
www.instagram.com/kubikgallery
www.twitter.com/kubikgallery
kubikgallery.com
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7.
Martin Derner
Toilet Faux Pas, 2009
Objeto, sabonete
[Object, Soap]
9 x 5 x 2 cm

17.
Ana Vidigal
Cada Cor Seu Paladar, 2018
Técnica mista sobre papel
[Mixed media on paper]
40 x 30 cm

39

8.
Fernando Marques Oliveira
Sem título, 2014
Técnica mista sobre papel
[Mixed media on paper]
30 x 40 cm

32

9.
Stefanie Pullin
Reflexo, 2019
Técnica mista sobre papel
[Mixed media on paper]
38 x 38 cm

18.
Javier Fernandez
Sem título, 2019
Fotografia Analógica grande formato (4x5)
B/N, impressão a jacto de tinta
[Analog photograph big format (4x5), inkjet
print]
15 x 18 cm
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Exposição Colectiva

[Collective Exhibition]

1.
Fernando Lanhas
Sem título, 1961
Óleo sobre platex
[Oil on platex]
75 x 90 cm
2.
Miguel Teodoro
Ensaio para monumento à sinalética #2, 2019
Chapa de alumínio acidulada, goma laca
[Acidulated aluminium plaque, shellac]
Dimensões Variáveis
[Variable Dimensions]
3.
Leda Catunda
Moça com flores, 2019
Acrílica sobre tela e tecido
[Acrylic on canvas and fabric]
30 cm Diamêtro [Diameter]
11.000,00€ + IVA

4.
Maria Trabulo
A reinvenção do esquecimento
[The Reinvention of Forgetting], 2019
Impressões em jacto de tinta sobre gesso,
montadas sobre esculturas de cimento
[Inkjet print on plaster, mounted on ciment
sculptures]
220 x 80 x 80 cm
5.
Andreia Santana
Study for stammering tool, 2018
Ferro e tinta
[Iron and paint]
36 x 35 cm
6.
Bárbara Moreira
Sem título, 2019
Iphone 7 plus
42 x 52 cm

10.
Hernâni Reis Baptista
Hard copy #1, 2018
Imagem impressa em mármore
[Printed image on marble]
58 x 80 cm
11.
André Silva
Sem título [série Apanha-me se Puderes],
2019
Grafite, acrílico e óleo sobre tela colado em
painel choupo
[Graphite, acrylic and oil on canvas gluded
on panel poplar]
30 x 34,4 cm
12.
Daniela Krtsch
Wald #1, 2018
Óleo sobre tela
[Oil on canvas]
30 x 40 cm
13.
Rita Gaspar Vieira
A expressão reta não sonha, 2017
Óleo sobre tela, perna de uma mesa
encontrada de pinho lacado de branco
[Oil on canvas, found pine table leg
lacquered in white]
170 x 6 x 6 cm (perna de mesa);
22,5 x 22 x 4 cm, 20 x 20 cm (pintura)
14.
Albuquerque Mendes
Sem título [série Oopart], 2017
Acrílico sobre tela
[Acrylic on canvas]
69 x 49 cm
15.
Cláudia R. Sampaio
O espanto de tudo isto, 2019
Canetas de tinta de água, canetas de tinta
da china, lantejoulas, pérolas e linha em
tecido
[Water ink pen, ink, spangles, pearls and
therad on fabric]
69 x 49 cm
16.
Inês Teles
Série Tinta seca sobre linha de horizonte, #1,
#2, 2019
Tinta sobre tint
[Paint on paint]
25 x 10 x 0,5 cm

19.
Manuela Sedmach
Passare al Bosco-Go to the Woods, 2019
Acrílico sobre papel
[Acrylic on paper]
15 x 21 cm
20.
Felipe Cohen
Luz partida, 2017
Acrílico sobre madeira
[Acrylic on wood]
48 x 48 cm
21.
Filipe Cortez
Sem título, 2019
Óleo e acrílico sobre poliéster
[Oil and acrylic on polyester]
15 x 21 cm
22.
Juraj Kóllar
Sem título, 2018
Óleo sobre tela
[Oil on canvas]
25 x 11 x 5 cm
23.
Fernanda Fragateiro
Building block (Abitare), 2018
Aço inoxidável e revistas de arquitectura
Abitare cortadas
[Polished stainless steel and cut architectural magazines Abitare]
10,5 x 30 x 9,5 cm
24.
Sérgio Fernandes
Sem título, 2019
Óleo sobre tela
[Oil on canvas]
24 x 30 cm
25.
Diana Carvalho
Série de desenhos “Ruh!”, 2018
Tinta plástica e tinta da china sobre papel
[Plastic paint and ink on paper]
29,7 x 21 cm
26.
Dan Coopey
Untitled (Tubal), 2015
Vime, ferro , pastilha elástica, aguarela
[Rattan, iron, chewing gum, watercolor]
58 x 11 x 11 cm
27.
Maira Coelho
Abril de 2017 a Dezembro de 2018, 2018
DIU, linhas e agulhas
[DIU, therad and needles]
5 x 45 cm

28.
Vasco Futscher
Sem título (máscara), 2018
Grés
17 x 15 x 3 cm
29.
Manoela de Medeiros
Continente (série continua), 2019
Gesso e fragmentos de parede
[Plaster and Wall fragments]
30 x 21 cm
30.
Flávia Vieira
Abril de 2017 a Dezembro de 2018, 2018
DIU, linhas e agulhas
[DIU, therad and needles]
5 x 45 cm
31.
Ana Linhares
After L.C., 2017
Máquina de escrever sobre papel
[Typewriter on paper]
10 x 15 cm (cada) [each]
32.
Guler Ates
Red Lace Shroud III, 2013
Fotografia
[Photograph]
12 x 9,50 cm
33.
Pedro Vaz
Livenza #7, 2018
Acrílico sobre madeira
[Acrylic on wood]
69 x 43,5 cm
34.
Marina Weffort
Sem título, 2019
Tecido e alfinetes
[Fabric and pins]
46,5 x 41 x 3 cm
35.
Pedro Tudela
[L-7], 2018
Galho de madeira, catana velha, corrente
metálica e gancho metálico
[Wooden branch, old katana, metalic
current, metalic hook]
69 x 43,5 cm
36.
Francisco Oliveira
Sem título, 2019
Caixa de ressonância (madeira, instalação
sonora e bordão de tarola)
[Resonance box (wood, sound instalation
and snare drum throw-off system)]
45 x 10 x 22 cm
37.
Mariana Gomes
Sem título, 2011
Óleo sobre tela
[Oil on canvas]
30 x 24 cm
38.
Jabulani Maseko
Self Portrait (In my Shades), 2016
Gesso, pastel de óleo, papel de jornal do
financial times
[Flesh coloured plasters, oil stick, financial
times newspaper on canvas]
36 x 49 cm

39.
Carlos Azeredo Mesquita
Printer Stenography, da série Detailed
Close-Ups of Far Off Scenes, 2014
Impressão digital sobre papel Baryt
montada sobre Dibond
[Digital print on Baryt paper mounted on
Dibond]
80 x 100 cm
40.
Emmanuel Nassar
PB, 2018
Pintura sobre chapa e madeira
[Painting on plate and wood]
27 x 105 cm
41.
Ana Prata
A woman with nice hair, 2017
Óleo sobre tela
[Oil on canvas]
37 x 30 cm
42.
Ricardo Valentim Nunes
Sem título, 2019
Tinta à base de água sobre papel 150g
[Water based paint on paper 150g]
5 x 45 cm
43.
Nuno Cera
Sem título (Lido, Veneza), 2006
Impressão Lambda montada em Dibond
[Lambda print mounted on Dibond]
37,5 x 50 cm
44.
Valter Ventura
Flash, 2018
Fotografia impressa a jacto de tinta,
sobre papel EPSON Hot Press Brigh
White (300gr.)
[Inkjet print on EPSON Hot Press Brigh
White (300gr.) paper]
15x22cm
45.
Jiri Dokoupil
Untitled, 2018
Acrílico sobre papel
[Acrylic on paper]
70 x 50 cm
46.
Nuno Vieira
RSLTS04, 2018
C-Print
24 x 30 cm
47.
Carme Nogueira
A Propósito de Alvão, 2017
Caixa que contém: uma publicação
impressa a cores, 4 infografias sobre
papel e 4 fotografias
[Box with: a color publication, 4
infographics on papel and 4 photograph]
21 x 30 x 2 cm (Caixa) [Box]
48.
Beatriz Brum
Shine bright like a Diamond, 2019
Spray sobre placa de acrílico em caixa
de luz
[Spray on acrylic plaque on light box]
52 x 27 cm

