
Penso e nesta convicção seguramente não estarei só, que o conjunto do público do que designamos por arte, muito raramente é homogé-

neo. Existe sempre uma tensão entre aqueles que se interessam, antes do mais, por aquilo que é dito, ou que num dado momento e para 

uma dada sensibilidade está sendo dito e aqueles que privilegiam o modo. Nem uns nem outros, poderão compreender no seu justo valor 

e tirar o máximo proveito da obra de arte. Entre estes dois extremos, há um público que é curioso, mas que não tem ainda opiniões definitiv-

as. É aí que encontramos pessoas que estariam prontas para reexaminar as suas posições provisórias.

Ainda assim, há obras que poderão ter um valor semântico mais esotérico ou complexo, no entanto, estas dirigem-se fundamentalmente a 

um publico mais restrito, constituído por especialistas, como é o caso das pessoas que frequentam as galerias. Evidentemente no meio 

artístico há um grande interesse pelas qualidades especificamente semânticas das obras, para não dizer estritamente visuais, indagando 

de como elas se inscrevem na história da arte e do desenvolvimento de novos processos. Seremos mais hábeis para decifrar as formas 

como significantes e existirá uma apreciação mais clara da utilização das várias tecnologias e processos.

Em todo o caso, mesmo quando se privilegia um dos dois aspectos, qualquer um sentirá ainda que confusamente, a presença do outro. 

Qualquer um terá apesar de tudo, o sentimento ainda que vago, de que através das formas se exprime uma mensagem; e que a mensagem 

não passaria se não houvesse uma forma adequada.

No entanto, sempre que utilizamos esta dicotomia privilegiando por exemplo aquilo que a que chamamos ainda que provisoriamente, de 

forma, operamos uma cisão sobre o próprio objecto. Que só não é irreparável, porque, quer o impacto de um dado objecto, quer a sua 

significação, não são fixados para toda a eternidade, dependendo dos mais variados contextos nos quais são examinados.

Por outro lado, como sabemos, os objectos que constituem a história da arte não foram produzidos num qualquer vazio social. Na verdade, 

os próprios artistas eram e são bem conscientes das determinantes político-sociais do seu tempo.

Todo o objecto está assim inevitavelmente investido de conotações simbólicas, e não menos ideológicas. Não é diferente aqui. Significativa-

mente, estes objectos problematizam o efeito do museu, que arranca cada obra de todo o seu contexto, exigindo o olhar puro. Não tanto 

porque pretendam forçosamente restabelecer qualquer tipo de ligação com o contexto, ou de qualquer modo, com o universo de possibili-

dades das suas múltiplas contextualizações, mas sim e antes de mais, porque são a própria evidência ou a prova evidente de uma fractura, 

ou melhor, de uma falha. Em todo o caso, não poderemos escapar todos à evidência de uma série de implicações, que inequivocamente 

reforçam o seu valor semântico, e que ainda mais nos impelem ao tipo de indagações que qualquer obra de arte exige aos seus destinatári-

os. Para além de fornecerem um (novo) contexto extraordinariamente operativo, no sentido de com muito mais probabilidades, permitir que 

possa ser (r)estabelecida uma ligação. 

O que aqui é dito, leva em conta as circunstâncias em que é dito. Isto porque a boa linguagem, é aquela que tem um propósito e vem a 

propósito para além da sua eficácia. 

in Joao Felino; Signature; Art Attack, Museu da Cerâmica; Caldas da Rainha; Jun 20 - Jul 19, 1998
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Tem vindo a apresentar um extensivo conjunto de projetos através de uma investigação levada 

a cabo com recurso aos mais diversos suportes. Desenvolve um corpo de trabalho fortemente 

enraizado num enquadramento histórico e conceptual que toma a arte também como uma 

categoria problemática, desde a sua criação e apresentação até à sua recepção.

Das suas exposições individuais mais recentes destacam-se Flags of the World, MUDE - 

Museu do Design e da Moda, Lisboa, 2014; newspaper paintings ‘ desenhos preliminares; A 

Montra, Lisboa, 2015 e Flaggen der Welt; Rosalux, Berlin, 2015, exposição durante a qual 

desenvolveu também a performance Sandwiched (in Berlin); Kreuzberg, Mitte e Wedding, 

durante o MPA-B, Month of Performance Art Berlin, na sua 5a edição antológica.

Destacamos das suas exposições colectivas Periplos - Arte Portugués de Hoy; com curadoria 

de Fernando Francés, Benetton Foundation, CAC - Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 

Espanha, 2016.

Mais recentemente destacam-se ainda, a line is a li e is alive, Porta 14, Calçada do Correio 

Velho e a exposição individual Faites vos Jeux,... na galeria Cristina Guerra Contemporary Art, 

2017.

Apresentou, na ARCO Lisboa 2018, Emergency Exit, pré-apresentação do projecto Jack 

presents The Plinth, e newspaper paintings ' preliminary drawings series, Rosalux, the 

Berlin-based art space, Drawing Room, Sociedade Nacional de Belas Artes, 2018.

Joao Felino
Emergency Exit

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

CV



Joao Felino
Emergency Exit

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

I think and in this conviction for sure I will not be alone, that the whole of the public of which we designate by art, very rarely is homogeneous. 

There is always a tension between those who are interested first and foremost in what is said, or what is being said at a given moment and 

for a given sensitivity and those who favor mode. Neither one nor the other will be able to understand at their fair value and take full advan-

tage of the work of art. Between these two extremes, there is an audience that is curious, but that does not have definitive opinions yet. This 

is where we find people who would be ready to reexamine their provisional positions.

Even so, there are works that may have a more esoteric or complex semantic value, however, these are fundamentally directed to a more 

restricted public, made up of specialists, as in the case of the people who frequent the galleries. Of course, in the artistic world there is a 

great deal of interest in the specifically semantic qualities of the work, not to mention strictly visual ones, as to how they are inscribed in the 

history of art and the development of new processes. We will be more adept at deciphering forms as signifiers and there will be a clearer 

appreciation of the use of various technologies and processes. In any case, even when one of the two aspects is favored, one will still feel 

confusedly the presence of the other. Anyone will have, despite everything, the still vague feeling, that through forms a message is 

expressed; and that the message would not pass if there were no proper form.

However, whenever we use this dichotomy to privilege for example what we call form, even though provisionally, we operate a split on the 

object itself. That it is not irreparable, because the impact of a given object and its significance are not fixed for all eternity, depending on the 

most varied contexts in which they are examined.

On the other hand, as we know, the objects that constitute the history of art were not produced in any social void. In fact, the artists 

themselves were and are well aware of the political-social determinations of their time.

Any object is thus inevitably invested with symbolic, and not less ideological, connotations. It's no different here. Significantly, these objects 

problematize the effect of the museum, which pulls each work from its entire context, demanding the pure look. Not so much because they 

want to reestablish any kind of connection with the context, or in any way, with the universe of possibilities of their multiple contextualization, 

but rather, first and foremost, because they are the very evidence or the evident proof of a fracture, or better put, of a fault. In any case, we 

cannot all escape the evidence of a series of implications that unequivocally reinforce its semantic value, and which further impel us to the 

kind of inquiries that any work of art demands of its recipients. In addition to providing a (new) extraordinarily operational context, in the 

sense that it is much more likely to allow a connection to be established.

What is said here takes into account the circumstances in which it is said. This is because good language is one that has a purpose and 

comes on purpose beyond its effectiveness.

in Joao Felino; Signature; Art Attack, Museu da Cerâmica museum; Caldas da Rainha; Jun 20 - Jul 19, 1998
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Joao Felino has been presenting an extensive group of projects in an ongoing research driven 

by diverse mediums. The artist develops a body of work strongly rooted on a historical and 

conceptual framework that takes art also as a problematic category from its creation and 

presentation to its reception.

Joao Felino was born in 1962 and he llives and works in Lisbon. His solo exhibitions include 

Flags of the World, MUDE - Design and Fashion Museum, Lisbon, 2014; newspaper paintings' 

preliminary drawings, A Montra, Lisbon, 2015 and Flaggen der Welt, Rosalux, Berlin, 2015, an 

exhibition during which he showed the performance Sandwiched (in Berlin), Kreuzberg, Mitte 

and Wedding, during the MPA-B, Month of Performance Art Berlin in its anthological 5th 

edition.

We highlight the group shows Periplos - Portuguese Art Today, curated by Fernando Francés; 

Benetton Foundation, CAC - Centro de Arte Contemporáneo de Málaga / Contemporary Art 

Center of Málaga, Spain, 2016.

Most recently he presented, a line is a li e is alive, Porta 14, Calçada do Correio Velho and the 

solo exhibition Faites vos Jeux,... at Cristina Guerra Contemporary Art gallery, 2017.

Also, at contemporary art fair ARCO Lisboa 2018, he presented Emergency Exit, pre-presenta-

tion of the project Jack presents The Plinth and newspaper paintings ' preliminary drawings 

series, Rosalux, the Berlin-based art space, Drawing Room, Sociedade Nacional de Belas 

Artes, Lisboa, 2018 .


