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Continuando a exploração de materiais, técnicas e processos, opto 
maioritariamente por séries de trabalhos de grande formato sobre 
tela.Transformo telas em paisagens abstratas que carregam ecos do ambiente em 
que foram produzidas. cobrindo extensões de tecidos com matéria orgânica e 
pigmento, deixando-os expostos às intempéries. Após a intervenção da geada, 
chuva ou sol e a retirada da matéria orgânica, as silhuetas e padrões 
residuais impressos na tela retêm as qualidades físicas do lugar. Por cima 
destes efeitos ainda há espaço para intervir com mais pigmentos. 

Inspirada no mundo natural,a 
materialidade é parte integrante 
deste trabalho. É através das 
texturas, cores e formas que vou 
projetando as minhas vivências e 
memórias. Fazendo uso de uma 
variedade de objetos genéricos e 
têxteis, como folhas, flores, ramos, 
restos de tecidos, lençóis e mantas, 
tento explorar o potencial estético 
dos padrões climáticos e das 
condições ambientais.bem como, das 
alterações da paisagem nas 
diferentes estações. Um regresso aos 
nossos parâmetros existenciais 
básicos, mostrando novas formas de 
nos reconectarmos com a natureza e 
com o mundo. Estes trabalhos surgem 
inseridos num momento histórico de 
afastamento e desconecção 
progressiva consequente das 
condições definidas pelo tempo e 
espaço e perpetuadas pelo crescente 
uso de dispositivos digitais. 
Uso também técnicas fotográficas 
para criar trabalhos que investigam 
as ideias opostas de abstração e 
representação. 



FORMAÇÃO 

2021-Residencia Artistica. MART. 
2020/2021-Curso Avançado de Artes Plásticas. Ar.Co  
2018/2020-curso regular de pintura. Ar.Co   
2013/2015-Mestrado em Gestão e Marketing Estratégico. U. Católica  
1998/2003-Licenciatura em Artes Plásticas pela Universidade de Évora; 
2003-Bolseira na Faculdade de Belas Artes de Barcelona, 
1995/1998-Curso de Pintura, FRESS, 
1997-Financiamento de Projectos Culturais através de Mecenato e Patrocínios, 
SLP 
1996-Comunicação Através de Diários Gráficos FBAUL 
1994-Curso de Desenho, SNBA 
1993-Formação em Joalharia 

EXPOSIÇÕES 

2020 - ARCO finalistas 
2014 - Via Idea, Art and Creativity Space, Azeitão 
2013 - Open Day, Atelier da Quintinha, Lisboa 
2012 - A Arte vai ao Mercado, Cascais 
2012 - Colectiva, Galeria Quatro48, praça das Flores, Lisboa 
2005 - "Reflexos", Com Alma, Lisboa 
2005 - "Caminhos cruzados", coletiva de Joalharia, Aeroporto de Lisboa 
2005 - "Jóias e outros", Palácio da Póvoa, Portalegre 
2004 - "Alunos FBAB", Espaç Di Creativitat, Barcelona 
2004 - “Os Figurinos de Barcelona”, Maratona Fotográfica, Barcelona 
2004 - 4ª Exposição de Artes Visuais da Universidade de Évora, CAME, Évora 
2004 - “INSTALAÇÃO”, Galeria Espaço Aberto, Évora 
2003 - “MUSEU DO ESQUECIMENTO”, Colectiva SNBA, Lisboa 
2003 - III Bienal Internacional De Vila Verde, Biblioteca Municipal De Vila 
Verde 
2002 - VII Mostra Union Fenosa, La Corunha 
2002- XII Bienal de Arte Internacional de Vila Nova de Cerveira 

PRÉMIOS 

•1º Prémio, Criatividade, Siemens Awareness Campaign-Turn Your City Pink 
•1º Prémio Edição, IV BIENAL INTERNACIONAL DE GRAVURA, Évora 
•1º Prémio de Desenho AMI 
• Prémio Pintura PETROGAL 

nota curricular



WALKING ON SUNSHINE| oleo sobre varias camadas de tela e papel | 210X150cm 



LIFE IS A HIGHWAY| oleo sobre varias camadas de tela e papel | 145X185cm 



BOSQUE| gesso e carvão sobre papel | 120X100cm 



WE GROW | gesso, acrílico e papel sobre tela | 150X100cm 



sem titulo | pastel, acrílico, fita cola e papel sobre parede | 50X40cm 



THE FOREST IN ME | carvão sobre papel japonês | 150X100Cm



into the light| carvão sobre papel | 70X50cm



Across The Universe| carvão sobre juta | 120X100cm (cada)



vista do estúdio | carvão sobre papel pardo | 120X100cm



web mail inst

https://www.instagram.com/isabel_vc/
mailto:vacasdecarvalho.isabel@gmail.com
http://www.isabelvacasdecarvalho.com

