
No dia 28 de Novembro, pelas 16h, no KUBIKULO (Rua da Restauração nº12, 
Porto) inaugura a intervenção “See Through” de Miguel Teodoro.

See Through reflete sobre a realidade transitória e complexa da paisagem 
urbana. Estabelece-se como uma exploração sobre dispositivos efémeros 
que interrompem a visão e subvertem a natureza fluída e contínua do espaço.
A fragilidade da condição intermitente das fronteiras na cidade revela a potên-
cia poética de uma abordagem crítica às discrepantes temporalidades e 
matérias inerentes à regulação da cidade. Olhar torna-se extensão da 
presença do próprio corpo.
A transparência da arquitetura denuncia dobras e desgaste nas películas 
instáveis e perecíveis que se colocam entre o corpo de quem olha, o seu 
reflexo e o objeto olhado. São superfícies de transferência e comunicação 
entre realidades distintas.
A prática artística de Miguel Teodoro explora a relação entre a ambiguidade 
da paisagem, as possibilidades latentes no território e a poética do quotidiano, 
refletindo sobre as implicações políticas e sociais do espaço.

Miguel Teodoro (1997, Viana do Castelo, Portugal)
É licenciado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universi-
dade do Porto (2019), tendo estudado também na Akademie der Bildenden 
Künste em Viena (2018/19). Desenvolve uma prática artística que intersecta 
várias disciplinas, centrando o seu pensamento nas relações entre corpo, 
território e matéria. Trabalha principalmente com escultura, instalação, desen-
ho, gravura e fotografia.
Participa frequentemente em exposições coletivas, projetos coletivos, 
publicações, residências artísticas e projetos de investigação em Cabo Verde 
e no Brasil. É co-autor do projeto Mnemonic e membro do Coletivo Lab.25.
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