
1. Como definiria a sua obra?  — 1. How would you define your work?
2. O que é para si a esperança?  — 2. What is Hope for you?
3. Como vê o seu futuro? — 3. How do you see your Future?

Maria Albergaria
www.mariaalbergaria.com

1. O meu trabalho tem vindo a revelar-se uma viagem 
cronológica. Comecei pelo restauro e pela pintura 
mural, onde o conhecimento e a aplicação destas artes 
permitiu-me, além do saber fazer, o entendimento do 
seu tempo e da sua importância. Deste movimento de 
recuar para voltar ao presente, trouxe comigo o domí-
nio do trabalho com a folha de ouro. Esta matéria-pri-
ma muito forte e com carácter estético desafia-me não 
a destruir, mas a desconstruir o seu peso histórico, atri-
buindo-lhe novos destinos e linguagens, quer através do 
papel, quer através do tecido.
2. A esperança permite-me aceder à liberdade ilimitada 
da crença de que algo em que acredito possa vir a acon-
tecer ou a existir. É ter conteúdo interior para perseverar 
nos objectivos traçados, sem medo da dificuldade ou do 
trabalho no seu alcance. Em poucas palavras, esperan-
ça é nunca desistir de mim.
3. Vejo sempre o futuro ligado ao presente, aquilo que 
faço hoje traz sempre colheita no amanhã e, por isso, 
independentemente de ter uma finalidade objectiva ou 
um propósito definido, nunca negligencio nem a expe-
riência, nem o desafio, e menos ainda a atitude que 
coloco no meu trabalho. Não vivo preocupada com o 
tempo que demora a chegar, nem com a exposição que 
possa vir a ter, mas acredito que, cada vez que o meu 
trabalho desperta o interesse de alguém na mesma 
medida que me move a mim a criá-lo, então, com toda 
a certeza, vejo um futuro gratificante.  

(1980, Lisboa) Integrou o curso de Pintura Decorativa na FRESS, em 

Lisboa, seguido do curso de Peintre en Décors, no IPEDEC, em Paris. 

Regressa a Lisboa e começa a trabalhar no restauro de igrejas. Em 

2006, acrescenta à sua formação o curso de Restauro de Pintura Mural, 

no IADE. Em 2014, inicia o curso regular de Pintura do AR.CO, e depois o 

curso avançado. Do seu percurso no restauro, a sua paixão pela folha 

de ouro foi tão grande ou suficiente para a transportar da Idade Média 

para a Arte Contemporânea.

HOPE
 JOVENS ARTISTAS  / YOUNG ARTISTS

Nesta centésima edição da Attitude, e partindo de um editorial que propõe espe-
rança, Alda Galsterer e Verónica de Mello olham para o futuro através de uma 
selecção de jovens artistas portugueses, da década de 80-90, apresentando aqui 
o seu trabalho. As perguntas feitas a cada um deles relacionam-se com a espe-
rança e com o seu trabalho, mas sobretudo com o renovar da vontade de viver e 
da forma como vêem o futuro, depois de um ano tão difícil como todos tivemos.

In this hundredth edition of Attitude and drawing upon an editorial that 

expresses hope, Alda Galsterer and Verónica de Mello look to the future through 

a selection of young Portuguese artists from the 80s and 90s, presenting their 

work here. The questions posed to each of these artists are related to hope and 

their work but, especially, to the renewal of their zest for life and view of the 

future in the wake of this tough year we’ve all been through.

Maria Albergaria

www.mariaalbergaria.com

1. My work has proven to be a chronological journey. I started 

with restoration and mural painting, where the knowledge 

and application of these arts allowed me, not only to develop 

the know-how, but also to understand the time they require 

and their importance. Through this process of looking back 

in order to return to the present, I also acquired a mastery of 

working with gold leaf. This very powerful raw material with 

an aesthetic character challenges me not to destroy, but to 

deconstruct its historical weight, giving it new purposes and 

languages, either through paper or fabric.

2. Hope allows me access to the unlimited freedom of be-

lief that something I believe in may come about or that it 

exists. It is having the inner content to persevere in goals 

I’ve defined, without fearing the difficulty or work involved 

in achieving them. In other words, hope is never giving up 

on myself.

3. I always see the future as being linked to the present, what 

I do today always brings rewards tomorrow, and so, regard-

less of having an objective target or a defined purpose, I nev-

er neglect either the experience or the challenge, and even 

less the attitude I bring to my work. I don’t spend my time 

worrying about how long it will take, or how much exposure 

I might eventually receive, but I do believe that every time 

my work sparks someone’s interest to the same extent that 

it spurs me to create it, then I most certainly see the future 

as rewarding.

(1980, Lisbon) took the Decorative Painting course at FRESS, in Lisbon, 

followed by the Peintre en Décors course at IPEDEC, in Paris. She returned 

to Lisbon and started working on church restorations. In 2006, she then did 

further training in Mural Painting Restoration at IADE. In 2014, she began 

the regular Painting course at AR.CO, followed by the advanced course. As a 

result of her trajectory in restoration, her passion for gold leaf has been pow-

erful enough to transport her from the Middle Ages to Contemporary Art.

+  Verónica de Mello / www.veronicademello.com

▼“Jardim de Camões”, 2019. Monotipia e folha de ouro 
sobre papel/ Monotipia and gold leaf on paper. Colecção 
da Fundação do Oriente / Fundação Oriente Collection.

► Sem título/Untitled, 2017. Folha de ouro sobre papel / 
Gold leaf on paper. 8×8 cm.

Sem título/Untitled, 2020. Monotipia e folha de ouro sobre 
pano crú / Monotipia and gold leaf on raw canvas. 80×70 cm

Maria Albergaria
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João Rosa Narciso
www.joaorosanarciso.tumblr.com

1. O trabalho que tenho vindo a desenvolver desdobra-
-se sobre uma prática de experimentação económico-
-automática de materiais e médiuns pseudo-tradicio-
nais, questionando o papel do artista enquanto parte 
de uma sociedade que se move através de super-algo-
ritmos, alienação social, mal-estar e falta de empatia. 
Ou, então, às vezes são apenas aquecimentos de mãos 
e de pulsos; estudos de cor ou toalhinhas de óleo sujas 
que acho igualmente interessantes. À procura do senti-
do do risco no século XXI — o Atelier como Laboratório.
2. Um sentimento muito bom! Normalmente quem tem 
não se suicida.
3. Vejo-o lá ao longe e digo olá! 

(1996, Rio Maior) Formado em Design pela University of the Creative 

Arts, Londres. Realiza a sua primeira exposição individual na Galeria 

Diferença “Duas pedras na mão”, em 2020. 

João Rosa Narciso

www.joaorosanarciso.tumblr.com

1. The work I have been developing revolves around the 

practice of economic-automatic experimentation with 

pseudo-traditional materials and media, questioning the 

role of the artist as part of a society that is subject to su-

per-algorithms, social alienation, malaise and lack of empa-

thy. Or sometimes it’s just hand and wrist exercises; studies 

of colour or dirty oil wipes that I find equally interesting. In 

search of the sense of risk in the 21st century – the Studio as 

a Laboratory.

2. A very good feeling! Normally those who have hope don’t 

commit suicide.

3. I see it in the distance and say hello! 

(1996, Rio Maior) Graduated in Design at the University of the Creative Arts, 

London. He had his first solo exhibition at Galeria Diferença “Duas pedras 

na mão”, in 2020.

Diogo Bolota 
www.diogobolota.com

1. Que não cabe a mim defini-la mas sim fazê-la. Uma 
omissa e trágico-cómica categoria.
2. Algo dependente do meu estar, que varia de dia para 
dia. Hoje, ao acordar, posso afirmar que é preciso espe-
rança para viver. 
3. Planeio o futuro, perspectivando a longo prazo. 
Contudo, desejava que esse controlo se evaporasse, a 
fim de viver em plena liberdade no usufruto natural que 
a vida proporciona. 

(1988, Lisboa) Forma-se pela Faculdade de Arquitectura e conclui 

o MA Drawing na University of Arts of London. Tem vindo a expor 

o seu trabalho desde 2014. Individualmente expôs Defeito Desfeito 

(2020), no Quartel da Arte Contemporânea de Abrantes, Sinalefa 

(2016), no Mu.sa, Esgaravatar (2016), na Casa-Museu Medeiros 

e Almeida, Objectar (2016), no Museu Geológico e Sabotagem 

(2015), n’A Ilha no Maus Hábitos, Porto. Em 2017, foi nomeado para 

o Novo Banco Revelação, Fundação de Serralves. É representado 

pela Galeria UMA LULIK__ desde 2020.

Diogo Bolota

www.diogobolota.com

1. That’s not for me to define, but rather to carry out. An 

omissive and tragi-comic category.

2.  It’s something that depends on my state of being, which 

changes from day to day. Upon waking up today, I can say 

that it takes hope to live. 

3. I plan the future, envisioning the long term. However, 

I would prefer that this control evaporated, so as to live in 

complete freedom, naturally making the most of what life 

has to offer.

(1988, Lisbon) He graduated from the Faculty of Architecture and com-

pleted his MA in Drawing at the University of Arts of London. He has been 

exhibiting his work since 2014. Individually, he has exhibited Defeito Desfeito 

(2020), at Quartel da Arte Contemporânea de Abrantes, Sinalefa (2016), at 

Mu.sa, Esgaravatar (2016), at Casa-Museu Medeiros e Almeida, Objectar 

(2016), at Museu Geológico and Sabotagem (2015), n’A Ilha at Maus Hábitos, 

Porto. In 2017, he was nominated for the Novo Banco Revelação (Revelation), 

at the Serralves Foundation. He has been represented by UMA LULIK__ 

Gallery since 2020.

João Rosa Narciso: Auto-retrato digital com re-
curso ao erro / Digital self-portrait using error.

▲ “I want to print love”, 2020. Poemas à maqui-
na s/ toalhitas de limpar mãos durante pintura. 
/ machine poems on hand wipes during painting.

► “Sofrer com os números”, 2020. Labaredas. 
Pastel de óleo s/ papel Fabriano / Flames. Oil 
pastel on Fabriano paper. 19.5×14.5 cm

◄ “Post poetic dreams”, 2020. Desenho de pre-
go s/ barro colhido na praia / Drawing of nail on 
clay collected on the beach. 22×16×3.5cmcm

“The Air-Conditioned Nightmare” vista da exposição/ exhibition view © Bruno Lopes
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Maria Appleton

www.maria-appleton.com

1. I don’t work just for myself. I work in order to build connec-

tions between myself and the world and between others and 

the world. I realise that the act of observing has become haz-

ier and I like to offer other perspectives or effects that can 

be both virtual and real. Colour is one of the most powerful 

tools and results of relationships between objects, people, 

light and space. I work with fabrics in spaces, fabrics that 

often provide us with a “double vision” of everything that 

appears behind or in front of them. By working with trans-

parencies and colour, I hone my view of the world, making it 

less unilateral or biased, and hopefully, I can also have this 

effect on others.

2. Hope is one of the most important things in life. It often 

appears not so much as something that is present, but as 

something that one would like to be present. It is difficult 

to always feel hopeful, but the pleasure of being able to 

get close to it is sometimes the driving force behind the 

machine. Hope dictates everything else. And it very much 

stems from the contrast with the shadows that some days 

can cast over us. A sense of hope is what spurs us to work, it 

is the certainty that we are still alive and keen to be so.  More 

than being beautiful, hope is disruptive, revolutionary and 

it likes me. 

3. The future. This thing we don’t know is the object of much 

speculation. For this reason, I’d like to see my future as a 

meaningful life, with what I bring to the world really serving 

a purpose that I am often unaware of but already have some 

clues about. In which I carry out a variety of small and large 

projects beyond my comfort zone. In which I share it with 

people I like and meet different people, who I can connect 

with in the sphere of ideas and projections. Perhaps I see a 

future as less mysterious than the present, which is why we 

call it future. Something that, despite all attempts to control 

it, will always remain truly unknown. And it will continue to 

be so.

(1988, Lisbon) He graduated from the Faculty of Architecture and com-

pleted his MA in Drawing at the University of Arts of London. He has been 

exhibiting his work since 2014. Individually, he has exhibited Defeito Desfeito 

(2020), at Quartel da Arte Contemporânea de Abrantes, Sinalefa (2016), at 

Mu.sa, Esgaravatar (2016), at Casa-Museu Medeiros e Almeida, Objectar 

(2016), at Museu Geológico and Sabotagem (2015), n’A Ilha at Maus Hábitos, 

Porto. In 2017, he was nominated for the Novo Banco Revelação (Revelation), 

at the Serralves Foundation. He has been represented by UMA LULIK__ 

Gallery since 2020.

Maria Appleton
www.maria-appleton.com

1. Não trabalho só para mim. Trabalho para criar liga-
ções entre mim e o mundo e entre os outros e o mundo. 
Vejo que o acto de observar tornou-se mais turvo e 
gosto de dar a conhecer outras perspectivas ou efeitos 
que podem ser tanto virtuais como reais. A cor é um dos 
maiores instrumentos e resultados de relacionamen-
to entre objectos, pessoas, luz e espaço. Trabalho com 
tecidos em espaços, tecidos que tendem a oferecer-
-nos uma “double vision” sobre tudo o que se apresen-
ta atrás ou à sua frente. Ao trabalhar as transparências 
e a cor, afino o meu olhar sobre o mundo, tornando-o 
menos unilateral ou partidário, e com sorte, o de outros 
também. 
2. A esperança é uma das coisas mais importantes da 
vida. Não vem muitas vezes como uma coisa que se tem 
presente, mas como uma coisa que se quer ter presen-
te. É difícil ter sempre esperança mas o gosto em poder 
vir a estar perto dela por vezes é o motor da máquina. A 
esperança dita tudo o resto. E vem muito pelo contraste 
com a sombra que alguns dias podem trazer. Um senti-
mento de esperança é o que leva a trabalhar, é a certe-
za de que continuamos vivos e com vontade de o estar.  
A esperança, mais do que bonita, é disruptiva, revolu-
cionária e quer-me bem. 
3. O futuro. Essa coisa que não conhecemos é alvo de 
muita especulação. Por isso, gostava de ver o meu futu-
ro como uma vida com significado, em que o que trago 
ao mundo serve realmente o propósito que muitas vezes 
desconheço mas que já vou tendo algumas pistas. Em 
que realizo projectos variados e fora da minha zona de 
conforto, grandes e pequenos. Em que o partilho com 
quem gosto e me cruzo com pessoas diferentes, a quem 
me poderei unir no campo das ideias e da projecção. 
Talvez veja um futuro com menos mistério do que o 
agora, e por isso lhe chamamos futuro. Algo que, apesar 
de todas as tentativas de o controlar, será sempre 
verdadeiramente desconhecido. E continuará a ser.  

(1997, Lisboa) Especializou-se em Design Têxtil através de um curso na 

Camberwell College of the Arts e da licenciatura na Chelsea College 

of Arts. Expõe desde 2015 e participou em residências artísticas como 

EMMA Kreativecentrum, na Alemanha. Ganhou projectos para com-

petições como Zara VIEW.S “live competition project” e para a Nike 

Inovações de Materiais. 

“Not a City that was” 2020. Photography © Winfried Reinhardt, Germany
Maria Appleton
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O Atelier Contencioso é composto pelas quatro artistas 
Ana Velez, Joana Gomes, Maria Sassetti e Xana Sousa. São 
talvez um dos mais promissores colectivos portugueses de 
jovens artistas, depois de vencerem, em 2019, a 3ª edição 
do Prémio PEA Emerge (Apoio: Instituto Camões/Mecenas: 
PLMJ), e, mais recentemente, em 2020, o Prémio “A Arte vai 
ao Colombo”, exibido em 2021 no Museu Coleção Berardo, 
em Lisboa. 

Fundado em Fevereiro de 2015, nasceu da necessidade 
de encontrar um espaço de trabalho e de partilha profis-
sional. Com trabalhos individuais e colectivos, perguntá-
mos a cada uma delas:

Atelier Contencioso is formed by the four artists Ana Velez, 

Joana Gomes, Maria Sassetti and Xana Sousa. They are proba-

bly one of the most promising Portuguese collectives of young 

artists, after having won, in 2019, the 3rd edition of the PEA 

Emerge Prize (Support: Instituto Camões/Mecenas: PLMJ), 

and, more recently, in 2020, the “Art goes to Colombo” Prize, 

shown in 2021 at the Berardo Collection Museum, in Lisbon. 

The studio was founded in February 2015, arising from their 

mutual need to find a space to work and share professionally. 

With individual and collective works to their name, we asked 

each of them in turn:

Ana Velez
1. Contemporânea, abstracta, minimalista, pessoal, univer-
sal. Estabeleci o desenho como ferramenta direccio-
nal, inquirindo acerca das suas múltiplas possibilidades 
materiais.
2. Algo inerente ao ser humano. A nossa capacidade de 
ver sempre algo positivo em tudo.
3. Com esperança, claro!

Joana Gomes
1. Em primeira instância como matéria-pintura. Mesmo 
quando assume outras formas e utiliza técnicas alheias 
à pintura, como o vídeo ou a fotografia. O império dos 
grandes formatos também é preponderante no meu 
corpo de trabalho, assume uma escala de paisagem 
contemplativa. […]
2. A esperança é essencial para continuarmos e não nos 
perdermos neste rizoma que é a vida. Sou uma pessoa 
muito positiva, incorrigível até. Não foi por falta de 
quedas que aprendi a ser menos ingénua. Continuo a 
ter muita fé nas pessoas, na superação, sobretudo em 
conjunto. 
3. Com esperança. 

Maria Sassetti
1. A minha obra oscila entre os processos do desenho e a 
procura de uma quase-abstracção com significado no 
contexto actual. Trabalho com métodos repetitivos, em 
séries que acrescentam à obra enquanto objecto indi-
vidual. A relação entre a obra e o lugar foi decisiva no 
início do meu percurso de exploração artística. […].
2. Saber que, apesar do período desafiante que esta-
mos a viver, temos, enquanto indivíduos e comunidade, 
as ferramentas para o ultrapassar.
3. É difícil imaginar o futuro. Há sonhos e percursos que 
sabemos levarem a algum lugar específico. Mas as 
variáveis são imensas. Apesar de tantas incertezas, vejo 
luz no futuro.

Xana Sousa
1. Construída a partir de memórias pessoais [...]. Os objec-
tos que utilizo vão sendo recuperados à medida que a 
vida vai decorrendo, objectos outrora com uma função 
determinada que deixaram de ter uso ou se tornaram 
obsoletos, como moldes de costura, tecidos e papéis plis-
sados,[...] entre tantos outros que conferem uma plasti-
cidade singular à obra de arte, carregando-a de signifi-
cado. Os desenhos ou pinturas que imprimo sobre estes 
objectos são também os registos do dia-a-dia, dos diálo-
gos, das inquietações, da contemplação.
2. Acreditar que aquilo que desejo pode acontecer, 
idealizando sempre a melhor das hipóteses, indepen-
dentemente do cenário. É apenas a capacidade de ver 
luz no mais escuro dos dias.
3. Um futuro calmo, onde haja tempo. A

Ana Velez

1. Contemporary, abstract, minimalist, personal, universal.

I have established drawing as a guiding tool, investigating its 

manifold material possibilities.

2. Something inherent to human beings. Our ability to al-

ways find something positive in everything.

3. With hope, of course!

Joana Gomes

1. In the first instance as painting-matter. Even when it as-

sumes other forms and uses techniques other than paint-

ing, like video or photography. The empire of large formats 

also prevails in my body of work, with it taking on a contem-

plative landscape scale. [...]

2. Hope is essential for us to continue and not get lost in this 

rhizome that is life. I am a very positive person, incorrigible 

even. It was not for lack of falls that I learnt to be less naïve. 

I still have a lot of faith in people, in overcoming, especially 

together. 

3. With hope. 

Maria Sassetti

1. My work oscillates between drawing processes and the 

quest for a meaningful quasi-abstraction in the present 

context. I use repetitive methods, in series that add to the 

work as an individual object. The relationship between the 

artwork and place was decisive at the start of my trajectory 

of artistic exploration. [...].

2. Knowing that, despite the challenging period we are living 

through, we have the tools as individuals and as a communi-

ty, to overcome it.

3. It’s difficult to imagine the future. There are dreams and 

paths that we know will lead us somewhere specific. But the 

variables are endless. Despite all the uncertainties, I see 

light ahead, in the future.

Xana Sousa

1. It’s built from personal memories [...]. The objects that 

I use are retrieved as life unfolds, objects that previously 

had a specific function but are no longer used or have be-

come obsolete, such as sewing patterns, fabrics and pleat-

ed papers, [...] along with so many other things that lend a 

unique plasticity to the work of art, filling it with meaning. 

The drawings or paintings that I impress on these objects 

are also the register of daily life, of dialogues, of restlessness 

and of contemplation. 

2. Hope is believing that what I wish for can happen, always 

envisioning the best of hypotheses, whatever the scenario. 

It’s simply an ability to see light even on the darkest of days.

3. A calm future, where we have time. A

ATELIER CONTENCIOSO

 Alda Galsterer     Ana Morais / Anita dos 7 Ofícios

Ana Velez, Joana Gomes, Maria Sassetti,  Xana Sousa.

www.ateliercontencioso.cargo.site
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