
Salomé (2012) 
À sombra de um encloisonée penal, Salomé, filha do 
Margrave, indica ao pai o paradeiro de uma camponesa. 

Cabeça moldada com barro e cabelo 
humano sobre coco, povo Iatmul do centro 
do rio Sepik, Papua Nova Guiné. Objecto 
criado a partir de final dos anos 60 como 
substituição de cabeça humana, usado em 
rituais de ‘caçadores de cabeças’.

”Atlas carregando 
o mundo 
às costas”. 
Artesanato 
moderno de 
M’Banza Congo, 
município 
da província 
do Zaire, em 
Angola.

Moeda Romana 
Ibérica Janus 
- Aes grave A 
(ca.240–225 
BC). Antes da 
existência do 
denário Aes 
grave foram 
das primeiras 
moedas Romanas 
cunhadas. 
Representa Jano 
(lat.Janus) deus 
que deu origem 
ao nome do 
mês de Janeiro. 
Porteiro celestial, 
responsável por 
abrir as portas 
do novo ano, as 
suas duas faces 
simbolizam o 
final e o começo,  
o passado e o 
futuro.

Cabeça embalsamada de Pteropus Vampirus. Indonésia.

 Velho 
calendário  
astrológico 
e oráculo 
xamã 
da etnia 
Batak, 
Indonésia. 
Feito com 
osso de 
costela 
de búfalo. 
Esculpido 
de ambos 
os lados 
com 
incisões 
detalhadas.

 Estátua moderna, 
representação 
de escravo 
encontrada no 
Lubango, Angola.



Wildermann (2010) 
Um aborígene europeu em vigília, apreensivo 
na madrugada de 2 de Dezembro de 1805.

Wisent (2012)
O falso bisonte descobre a sua verda-
deira natureza.

Cachimbo do povo indígena Hopi do Arizona. 
Usado em cerimónias na Kiva (câmara ceri-
monial). Princípio séc xx.

Esqueleto de Bufo 
Melanostictus, 
Sudoeste Asiático.

Representação 
antropomórfica 
de um mineiro a 
transportar uma 
múcura (vaso). 
Utilizada como 
recipiente ou 
enquanto ‘poporo’ 
(almofariz) 
para esmagar 
folhas de coca 
em cerimónias 
religiosas. 
Escultura 
em Tumbaga 
(liga de cobre, 
ouro e prata) 
da civilização 
pré-colombiana 
Tairona, costa do 
Caribe, Colômbia. 

Lacrimário. 
Objecto de vidro 
de origem romana 
(I d.c). Usado 
em cerimónias 
fúnebres para 
guardar as 
lágrimas das 
carpideiras e 
estabelecer o 
preço a pagar pela 
família do defunto.

Guerreiro Hindustani, 
estatueta em bronze, Sul 
da Índia.

Coprólito (dejecto) de dinossauro 
fossilizado. China.

 Estatueta pitecomorfa em bronze. Aldeia 
de Kondh, estado de Orissa, Índia.



Ostrarium – Limiar (2011) 

Les Arts Florissants (2012) 
Horizonte de extinção como género poético. 
Convite à dança; - Eva futura em guisa de 
Terpsícore.

Punhais esculpidos em osso 
de pássaro Casuar por tribos 
das margens do rio Sepik, 
Papua Nova Guiné. Usados 
tanto para caça, como em 
rituais tribais.

Lançador manufacturado por tribo 
originária das margens do Rio Sepik, 
Papua Nova Guiné.

Representação de 
um extraterrestre 
por uma tribo dos 
pântanos do baixo 
Sepik, Papua Nova 
Guiné.

Boneco articulado 
de madeira. 
Brinquedo infantil 
manufacturado 
pela tribo Atoni de 
Timor-Leste. 

’Churinga’ em madeira do oeste da 
Austrália. Objecto sagrado, tábua de 
mensagens, guardiã da memória.



Estatueta 
em madeira 
representando 
um macaco, 
Papua Nova 
Guiné.

Colar tribal da 
etnia Asmat 
da Papua Nova 
Guiné. Adereço 
adornado com 
crânio, maxilar de 
macaco e dentes.

’nkisi nkondi ‘ Figura ex-voto em 
madeira cravada com pregos e 
outros materiais, Bacongo, Angola. 
Usada em rituais Nganga, representa 
kozo, um cão bicéfalo, que se move 
entre o mundo visível e invisível 
caçando forças maléficas.

Novo Mundo (2010) 
L’homme, l’homme, l’homme armé,
L’homme armé
L’homme armé doibt on doubter, doibt on doubter.
On a fait partout crier,
Que chascun se viengne armer 
D’un haubregon de fer.



La Fin de l’Age d’Or (2010) 

Vestuário de dança da etnia 
Chokwe, Norte de Angola.

Crânio decorado com 
penas da Papua Nova 
Guiné e brincos tribais 
do Rajastão, com 
motivos de pássaros. 

Bumerangue 
de origem 
australiana 
usado por 
aborígenes para 
caçar.

Proa de canoa esculpida.  
Representa um crocodilo e uma 
face humana. Tribo Asmat, centro 
do rio Sepik, Papua Nova Guiné.

Cabeça em madeira da 
etnia Asmat, Papua Nova 
Guiné. Objecto criado 
como substituição de 
crânio, usado em rituais de 
‘caçadores de cabeças’.



Coluna de madeira usada 
nas Haus Tambaran (Casa 
dos Espíritos), local de culto 
ancestral dos povos Sepik 
reservada a cerimónias 
na região de Maprik 
na Papua Nova Guiné.  
Fragmento decorado com 
iconografia do tema mítico 
da transmutação de um ser 
humano em crocodilo.

Efígie feminina de 
carácter religioso, 
em chumbo.  
Presumivelmente uma 
representação da rainha 
Santa Isabel.

Busto románico. 
Proveniência duvidosa. 
Portugal.

Ex-voto (2011) 
Novíssima Artemisa; Natureza quase morta 

Pippi auf Doorn (2010) 
Hermann Denkmal; Fenda Fenomenal

Lesmas da Selva (2010) 
Lampreias d’ Indochina



Moderno Demiurgo no seu Estúdio (2011) 
Lista como género: Vortex alter-mundo, Royal academician com assistentes, 
Ossian, Fetiche Hotentote, Poliedro, espelho, penumbra-assassinato, gato, 
wildermann, farol do mediterrâneo, alter-mundo, voyeur, Kraken-do-Danúbio, 
dança do Immergau, caixa-manifesto, noz.

Boudica triunfa sobre Gotz (2011) – 
Acrílico sobre Papel

Luta Épica. Classicismo e 
Revolução (2009) – Óleo 
sobre cartão

Escultura 
em madeira 
da tribo 
Atoni, 
Timor-Leste. 
Evoca a 
memória 
de um 
antepassado 
falecido.

Estatueta do 
povo Maia que 
habita a Selva 
Lacandona, 
no estado 
de Chiapas, 
México.

Boneca Hilili Kachina 
do povo Hopi, nativo 
da América do Norte. 
Figura guardiã e didáctica 
oferecida às crianças em 
cerimónias de protecção.

Máscara ‘Alvarado’, 
da aldeia de Nebaj, 
estado de El Quichê, 
na Guatemala. 
Representa o 
conquistador 
espanhol Don Pedro 
Alvarado e é usada 
na cerimónia ‘Baile 
de La Conquista’.

Taco de Golfe, 
representação 
de culturas 
mediterrânicas  
emergentes do 
sul da Europa.



Harrowing (2012
Caliban’s Secrets Revealed as shown: 
Razão Triunfante

Koteka, objecto composto 
por cabaça e fibras, usado 
tradicionalmente para cobrir os 
genitais, por homens de grupos 
étnicos das montanhas da Papua 
Nova Guiné

Vitória (2010) 
Simpósio Industrial (séc. XX)

Iconoclastic Steampunk (2010) 
Boudica Renewed in Manchester



O Lucy, Mother of us All! (2012) 

Máscara tribal em madeira do 
grupo étnico Hemba, conhecida 
como Mwisi Gwa So’o, Ibombo 
ya soho ou Soko Muntu, (cara de 
macaco), República Democrática 
do Congo.

Bastão 
antropomórfico 
da etnia Bijagó, 
Guiné Bissau. 
Possivelmente 
usado em rituais 
de iniciação 
dufuntu.



L’Apocalypse Joyeuse (2011) 
Chemical electrical chimera, Post-industrial dreamscape.

Taxidermia de Rato (Rattus 
norvegicus albinus).

Taxidermia de Lagarto Varanos, 
Java Central

Tote Stadt (2010) 
Pompeia neo-gótica e deserta; Um triângulo de inadaptados à extensão própria de 
um tempo que se esgota; o horizonte de extinção aqui de novo, como género.



Kronborg set fra Øresund (2006) 
Personagem com cão

Máscara popular 
contemporânea 
em papel maché 
usada no carnaval 
de Jakmel, Haiti. 
Representação 
de uma figura da 
autoridade,. Wildermann perante os Fornos (2012) 

1870 - General sem Mestre (2011)

Meno ou A Gruta do Mundo (2012) 
Planetário de praia; Octopus Garden in the Shade



Lucy’s Diamonds in the Sky (2012) 
Fête Galante; triângulo amoroso. Prisma; - monumentalização iluminista

Triunfo da Fé e Ensinamentos da Igreja Católica contra todas as Heresias e Superstições do Paganismo (2011)
Cardeal, ovelha e pitonisa Marinha; Natureza morta com gambozino

Busto barroco representando 
um general romano. 

Daguerre 1792 (2012) 
Na Europa, o cinema - TERROR, leva à tomada de consciência de que tudo o que é sólido 
se dissolve no ar. Imagens de alteridade, Füssli, Wright of Derby, David.



Predela (parte 
inferior de 
um retábulo) 
representando 
um episódio 
de flagelação 
mameluka.

Babes in the woods (2009) – Óleo sobre cartão
São capuchinhos mas não vermelhos

Bandeira, unidade blindada de ataque, 
Kon Tum, 1968 – Guerra do Vietname.

Helas! Deuses Inúteis! (2012) 
Rondónia; - Punção, Erupção.


