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Vinco
de by Pedro Quintas

 “A cor, especialmente e talvez até mais 

do que o desenho, é uma libertação.” 

Henri Matisse

Vincadamente isto é uma exposição de Pedro Quintas 

Acho que tudo começou com uma fotografia da mãe do artista, postada no seu instagram pessoal. ¹  A mãe, mulher bonita e carismática 
veste um vestido à anos 70, com largas riscas sobre fundo branco. As alças triangulares dão o mote para os vincos e respetiva dobra 
da peça de roupa que define um desenho meio assimétrico das linhas sobre o tecido. Além destas riscas existem mais: horizontais no 
babygrow do bebé nos seus braços (o artista?) e no fundo a sombra de uma estrutura edificada vertical que completa o jogo das riscas 
nesta imagem.
Parece que a partir daí, as linhas, riscas e vincos presentes na fotografia se autonomizaram e começaram a habitar as 10 pinturas de 
Pedro Quintas.
O fundo branco do vestido é substituído por fundos com cor enquanto as riscas / linhas fortes se mantêm: bege, vermelho, verde e azul 
claro revezem-se e reforçam os contrastes (nem sempre complementares) entre aquilo que parece ser o objeto e o fundo da pintura.
Olhando de bem perto, os fundos tornam-se mais complexos – eles também já foram riscas e permanecem os vincos que sobressaem 
por debaixo da cor unificadora que lhes foi aplicada.
Apercebemo-nos de grupos de pinturas, pela sua proximidade formal e de cor, como Sem Título #01, #02, #03 e #04 nas quais as riscas 
verdes e laranja são declinadas em formatos diferentes, e o azul claro do fundo, quase turquesa só é trocado por um bege, lilás alfazema 
ou umas riscas verdes escuro...
Um grupo mais unido são Sem Título #06 e #07, em que não só as cores quase coincidem, bem como o seu tamanho, só que um é na 
horizontal e outro na vertical. A forma de aplicação da tinta também diferencia: no nº 6 a dobra que se sobrepõe ao retângulo é quase 
opaca, enquanto no nº 7 transparece o fundo e o retângulo do qual a outra dobra se destaca.
Ainda existem encontros e reencontros de pinturas dentro das pinturas, como por exemplo a relação que se consegue estabelecer 
entre as obras Sem Título #05 e #08. Existe todo um campo aberto para a nossa imaginação... 
Declinações sobre um mesmo tema, com base na geometria, usando uma nomenclatura inventada pela próprio artista, e na qual a cor 
tem um papel fundamental – é ela que muda não só o espectro como a sua intensidade. Fiel a si próprio, Quintas propõe jogos formais 
em que parece haver uma maior complexidade de vincos e sobreposições nas pinturas maiores, enquanto nas pinturas de menor 
dimensão mantém a complexidade pelo uso da cor. 

Alda Galsterer, 2022

Pedro Quintas (PT, 1972), vive e trabalha em Lisboa.
Terminou em 1999 o Curso de Pintura e em 2001 o Curso Avançado de Artes Plásticas do Ar.co (Centro de Arte e Comunicação Visual em Lisboa).
Expondo regularmente, trabalhando essencialmente a pintura e o desenho, e ainda a fotografia.
Exposições individuais recentes foram, em 2022: Dobra, Rui Freire Fine Arts, Lisboa; em 2019: Flower Power para o PAC (Projecto Artistas Contemporâneos) / Vista Alegre, 
com lançamento do objecto na Galeria 111, Lisboa; O resto é a Sombra, Galeria Fernando Santos, Porto; em 2018: Ama as tuas rosas, Galeria Belo-Galsterer, Lisboa; e 
exposições coletivas: em 2018: LQR, com Cristina Lamas e Eduarda Rosa, Galeria 111, Lisboa; em 2017: 25 Anos - Galeria Fernando Santos, Galeria Fernando Santos, Porto; 
em 2016: Périplos/Arte portugués de hoy, CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, ES; em 2013: Entre Memória e Arquivo, curad. Ruth Rosengarten, Museu 
Colecção Berardo, Lisboa; Sincronias: Artistas Portugueses na Coleção António Cachola, MEIAC, Badajoz, ES.
Coleções: Colecção AR.CO Lisboa; Colecção António Cachola / MACE, Elvas; Colecção Museu Berardo, Lisboa; Colecção MAAT / Fundação EDP, Lisboa; Colecção Fundação 
PLMJ, Lisboa.
O artista é representado pela Rui Freire Fine Art, Lisboa. Colabora com a Galeria Belo-Galsterer desde 2018.

¹  Fotografia colocada no Instagram pessoal de Quintas no dia 1 de maio de 2022.
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de by Gwendolyn van der Velden

Gwendolyn Van der Velden (Países Baixos), mulher, artista, mãe, imigrante bi-racial a viver e trabalhar em Lisboa desde 2009. A sua 
natureza e identidade posicionam-na em vários campos de discussão, com uma perspetiva própria que cria sistemas de relação 
inter-dependentes entre as suas experiências. É com este entendimento do “estar entre” que olha para o seu trabalho e o mundo, 
procurando elaborar, em crítica
e em obra, sobre a ideia de que interseccionalidade não é sobre causalidade, é sobre relação.
Quando, em residência em Maceira, Torres Vedras se deparou com as “Mães de Maceira” - um grupo de mulheres que no início dos 
anos 80, numa aldeia isolada e desprovida, se organizou para construir uma escola para os seus filhos - Van der Velden encontrou uma 
subject matter capaz de suportar do ponto de vista crítico a intersecção entre mulher e comunidade, e do ponto de vista artístico a 
interseção entre desenho e pintura, retrato e paisagem com aguarelas em larga escala que mostram o rosto de Alice, Amélia e Virgínia 
como um lugar, surgindo em camadas, tal como se forma uma rocha, um vale ou uma aldeia.

“Acontece com frequência, quando caminhamos entre as obras expostas nos museus, de sermos retidos por algum olhar 
particularmente intenso, direto, que parece sair da tela de um quadro ou de uma escultura para vir ao encontro dos nossos olhos. 
Olhares estes que saem do tempo e lembram que estes rostos fixos e estáticos que estão à nossa frente, outrora já foram alguém, já 
tiveram vida.
Olhos, narizes, orelhas, lábios, rugas, dentes, cabelos, essencialidade de traços e expressão, uma melancolia que parece envolvê-las 
no limbo de onde essas caras nos olham. Fantasiamos sobre os prodígios de quão arcuada pode chegar a ser uma sobrancelha. Se o 
sinal no meio do queixo é um simples sinal ou uma verruga. Se os imberbes pelos faciais agora já dariam para ser barba, se a rosácea 
é a da timidez. Existem muitas formas de comunicar mas nada tão directo como o olhar. E se este olhar for o de uma pintura, ele 
transforma-se numa mensagem eterna.
Os retratos de Gwendolyn Van Der Velden são rápidos, virtuosos, constituem a essência, uma vida outra, a alma das pessoas retratadas, 
um vocabulário gestual, onde há sempre alguma coisa para examinar, reavaliar e ver de novo, pela primeira vez. Como numa clareira 
de nuvens iridescentes, a artista desmonta processos criativos, tenta entender a importância do ponto de vista do retratado, as suas 
variáveis. Dá-lhe contexto, transforma-o num vale sob um céu semi-nublado e descobre como o estudo da natureza fisionómica 
juntamente com a luz, representa o tecido que une visão e reflexão nas questões identitárias. Os retratos são cada vez mais impalpáveis 
que até parecem dissolver-se no horizonte. Contam prodígios, contam coisas maravilhosas.”

Gwendolyn van der Velden (NL, 1972), vive e trabalha em Lisboa.
Formada pela Academia de Belas Artes S’Hertogenbosch na Holanda e com Pós-graduação dos De Ateliers de Amsterdam, a artista trabalha o desenho como disciplina 
transversal, do papel para o palco e para a performance.
Nos últimos anos, focou-se em trabalhos sobre papel de sobretudo grande formato, do qual nasceram aguarelas fora de formato. 
Realizou também residências artísticas nos EUA, em Amsterdam e Portugal.
A artista tem apresentado exposições individuais e participado em exposições coletivas em galerias e museus em
todo o mundo, desde a Holanda a Lisboa até à Califórnia.



Vinco
de by Pedro Quintas  “Color, especially and perhaps even more 

than drawing, is a liberation.” 
Henri Matisse

This is an exhibition by Pedro Quintas, increasingly 

I think it all started with a picture of the artist’s mother, posted on his personal instagram.¹ The mother, a beautiful and charismatic 
woman, is wearing a 70’s style dress, with wide stripes on a white background. The triangular straps set the tone for the creases and 
respective fold of the garment that define a half asymmetrical drawing of the lines on the fabric. Besides these stripes there are more: 
horizontal ones on the babygrow of the baby in her arms (the artist?) and in the background the shadow of a vertically built structure 
that completes the game of stripes in this image.
It seems that from then on, the lines, stripes and creases present in the photograph became autonomous and began to inhabit Pedro 
Quintas’ 10 paintings.
The white background of the dress is replaced by colored backgrounds while the strong contrast of the stripes / strong lines remains: 
beige, red, green and light blue take turns and reinforce the contrasts (not always complementary) between what seems to be the 
object and the background of the painting.
Looking closely, the backgrounds become more complex - they too were once stripes, and the creases that stand out beneath the 
unifying color that was applied to them remain.
We notice groups of paintings, by their proximity in form and color, such as in Untitled #01, #02, #03, and #04 in which the green and 
orange stripes are declined in different formats, and the light blue of the background, almost turquoise only is exchanged for a beige, 
lavender lilac, or some dark green stripes...
A more united group are Untitled #06 and #07, in which not only the colors almost match, as well as their size, only one is horizontal 
and the other vertical. The way the paint is applied also differs: in #6 the fold that overlaps the rectangle is almost opaque, while in #7 
the background and the rectangle from which the other fold stands out is transparent.
There are still encounters and re-encounters of paintings within paintings, as for example the relationship that can be established 
between the works Untitled #05 and #08. Leaving a whole open field for our imagination... 
Declinations on the same theme, based on geometry, using a nomenclature invented by the artist himself, and in which color plays a 
fundamental role - it is color that changes not only the spectrum but also its intensity. True to himself, Quintas proposes formal games 
in which there seems to be a greater complexity of creases and overlaps in the larger paintings, while in the smaller ones he maintains 
the complexity through the use of color. 

Alda Galsterer, 2022

Pedro Quintas (PT, 1972), lives and works in Lisbon.
He finished his Painting Course in 1999 and the Advanced Course in Visual Arts at Ar.co (Lisbon Centre for Art and Visual Communication)
in 2001.
He exhibits regularly, working essentially in painting, drawing and photography.
He has realized important solo exhibitions; and participated in relevant group exhibitions as there were, in 2022: Dobra, Rui Freire Fine Arts, Lisbon; in 2019: O resto é a 
Sombra, Fernando Santos Gallery, Porto; in 2018: Ama as tuas Rosas, Belo-Galsterer Gallery, Lisbon; in 2017: 25 Anos - Galeria Fernando Santos, Fernando Santos Gallery, 
Porto; in 2016: Périplos/Arte portugués de hoy, CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, ES; in 2013: Entre Memória e Arquivo, curated by Ruth Rosengarten, 
Museu Colecção Berardo, Lisbon; Synchronies: Portuguese Artists in the António Cachola Collection, curated by Isabel Pinto and Patrícia Machado, MEIAC, Badajoz, ES.
His work can be found in collections such as, AR.CO Collection, Lisbon; António Cachola / MACE Collection, Elvas; Museu Berardo Collection, Lisbon; MAAT / EDP Foundation 
Collection, Lisbon; PLMJ Foundation Collection, Lisbon.
Pedro Quintas is represented by Rui Freire Fine Art, Lisbon and collaborates with Galeria Belo-Galsterer since 2018.

¹  This picture was posted on Instagram by Quintas on May 1, 2022.

[En. Vs.]
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Gwendolyn Van der Velden (Netherlands), woman, artist, mother, bi-racial migrant lives and works in Lisbon since 2009. Her nature 
and identity position her in several fields of discussion, with an individual perspective that creates inter-dependent relation systems
between her experiences. This understanding of “being in-between” allows her to look at her work and the world while elaborating 
critically and artistically on the idea that intersectionality is not about causality, it is about relations.
While in residence at Maceira, Torres Vedras, she came across the “Mothers of Maceira” - a group of women that in the beginning of 
the 80’s , in an isolated and unprivileged village, organised to build a school for their children - Van der Velden found a subject matter 
that could support from a critical point of view the intersection between women and community, and from an artistic point of view the 
intersection between drawing and painting, portrait and landscape in large scale water colours that show the faces of Alice, Amélia 
and Virgínia as a place, becoming in layers, like a rock, a valley or a village.

“ It often happens, while walking by the works in museums, that we are held by a particularly intense and direct gaze, projecting itself 
out of a canvas or a sculpture to meet our eyes. These gazes come from time to remind us that these still and static faces in front of us 
were once alive, faces of someone. Eyes, noses, ears, lips, wrinkles, teeth, hair, the essence of features and expression, a melancholy 
that seems to shroud them in the limbo from where these faces gaze at us.
We fantasise about how arched an eyebrow can get. If that point in the middle of the chin, is a mark or a mole. If those timid facial hairs 
would have grown to a full beard by now, if the blush on the cheeks is a visible sign of shyness. There are many ways to communicate 
but none as direct as the eyes. And if these eyes are the ones gazing from a painting, they become and eternal message.
The portraits of Gwendolyn Van der Velden are quick, virtuous, essence defining, a life of the other, the soul of the portrayed, a 
vocabulary of gestures where there is always something to examine, reevaluate and see again, for the first time.
As an opening through iridescent clouds, the artist dismantles creative process as she tries to understand the importance of the 
portrayed’s point of view, in its variables. She gives it context, transforming it in a valley under a partially cloudy sky to discover 
how the study of the physiognomic nature together with light, represent the tissue that brings together vision and reflexion in the 
questions of identity. These portraits are getting more unfathomable, appearing now to dissolve in the horizon. They tell of prodigies, 
they tell of wonderful things.”

Antonia Gaeta, 2022

Gwendolyn van der Velden (NL, 1972), lives and works in Lisbon.
Graduated from the Academy of Fine Arts S’Hertogenbosch in the Netherlands and post-graduated from De Ateliers Amsterdam, the artist works on drawing as a transversal 
discipline, from paper to stage to performance.
In recent years she has focused on works on paper, from which several oversized watercolour series were born.
Throughout her career she has participated in artistic residencies, and her work has been awarded with several prizes.
Van der Velden has presented diverse solo exhibitions and participated in group exhibitions in galleries and museums around the world, from The Netherlands to Lisbon to 
California.


