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Pascal Ferreira nasceu em Paris (1971). Vive e trabalha no Porto. 

É licenciado em Artes Plásticas – Escultura, pela Escola Superior de 

Belas Artes do Porto, onde actualmente lecciona, como assistente do 

departamento de escultura. Realizou diversas exposições individuais e 

colectivas e está representado nas Colecções Elídio Pinho e Fundação 

PLMJ, para além de diversas colecções privadas.  

 

II 

Porque apesar de perto ser distante, é sempre de mais perto que 

olhamos o que queremos conhecer. 

 
Assente nas finas estacas, a acentuar a instabilidade da construção, 

duas estruturas desnudam o processo de camada em camada. É o tempo e 

as circunstâncias que nos erguem. De arestas angulosas e superfícies 

planas vamos caminhando numa construção parcial que de nós fazemos. 

 
A individualidade descentra-se, estendendo uma longa linha, como se o 

nosso percurso fosse sempre definido pela vontade de prolongamento num 

outro. Algures, no meio dessa vontade, edifica-se um momento. O 

encontro interrompe a aridez da pele. A cor intensifica a emergência 

de um não-eu que, simultaneamente, me define e, no gesto, me prolonga.  

 
O que pensávamos de nós tem o tempo para acontecer. Pela acção 

caminham as palavras onde “o ego se faz exterioridade” (Nancy, 1976). 

Na alteridade fica a função de recolher o traço do corpo actuante e 

que, apesar de subjectivo, será sempre uma forma de existirmos. 

 

Eu sou perante ti, tanto quanto és perante mim, juízos cambiantes de 

um eu… juízos cambiantes de um tu. 

 
Eu olho-te. Tu olhas-me. 

Tu falas-me. E vice-versa… 

 

Carolina Rito, Janeiro 2009 



 

 
Exposições individuais 
 
 
2009  “VICE-VERSA”, Galeria VPF CREAM ART, Lisboa. 
2008  “Puisque tu veux partager mon chemin, Moi je dit oui pour le 

tien”, Galeria EXTERIL, Porto. 
2007  “Donnes-moi la main, on sort pour regarder le soleil”, Evento “15 

rto. minutos de FAMA” 2ª edição, Galeria EXTERIL, Po
“BELIEVE! There´s always a better place...”, Galeria MCO Arte 
Contemporânea, Porto. 

2006 “Quem vai ao ar perde o lugar...”, Projecto “Show Cage”, 
to.  Papelaria PAPÉLIA. Por

“TUDO SOBRE RODAS...”, Galeria VPF CREAM ARTE, Lisboa. 
2005 Projecto “Estarrecidos, Esbugalhados e afins...”:  

Contacto nº5 – “Fostes tu?!”, Evento “15 minutos de FAMA” 1ª 
edição, Galeria EXTERIL, Porto. 

2003 Projecto “Estarrecidos, Esbugalhados e afins...”:  
Contacto nº 2, Galeria EXTERIL, Porto. 

2002 “Como é bom Cagar no Campo: férias no Alentejo” e “S. Pascalino”, 
Galeria EXTERIL, Porto. 
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2008 “317 graus por amor...” , - Laboratório Afectos -, Quinta das  
 Lágrimas, Galeria Sete, Coimbra. 

Projecto “...à terceira é de vez! – série 1”, A loja do Lopes, 
Objectos de artista – A propósito do objecto trouvé, Marcel 
Duchamp e companhia, YRON, Lisboa.  
Opções & Futuros #3 - Obras da colecção da Fundação PMLJ, ARTE 
CONTEMPO, Lisboa.  

2007  “Tenho a certeza que da maior parte das vezes fico para sempre 
perto de ti...”, - possible -, CAPC, Coimbra. 
“Oscilações do Pensamento – Estágios I, II, III e IV”, Projecto 
Quem vai ao ar perde o lugar..., LISBOA, LUANDA, MAPUTO, 
CORDOARIA NACIONAL, Lisboa. 

2006 “Repasto” e “Colonização – tentativa nº1”, I BIENAL de Arte 
Contemporânea de AVEIRO, Menção Honrosa.  

2005 Projecto “Estarrecidos, Esbugalhados e afins...”: contacto nº3 e 
Projecto ”Olhar pró boneco”, Espaço MAUS HÁBITOS, Porto. nº4,  

2003 Projecto “Pascalito” – história nº3: “projecto para uma Vida 
Simples”, Espaço MAUS HÁBITOS, Porto. 
Projecto “Estarrecidos, Esbugalhados e afins...”: contacto nº1 – 
“O apalermado”, Projecto “Mais Hábitos”, CASA das ARTES, Porto. 

2002 Projecto “Estarrecidos, Esbugalhados e afins...”: contacto nº0 – 
“Macaquinhos do Sótão”, Espaço MAUS HÁBITOS, Porto. 

2001 Projecto “Pascalito” – história nº2: “esta é mais uma história, a 
história da Menina do Regador”, Projecto “In.Bloc”, Espaço MAUS 
HÁBITOS, Porto. 
“Se fores realmente amigo, não mexes no botão!..., uma história 
que fala de um menino que vai salvar...”, Projecto “Fictional 
Buzzing”, Espaço ARTMOSFERAS, Porto. 
Projecto “Pascalito” – história nº1: “esta é uma história, uma 
história do Pascalito que era dono de uma Sucata”, Espaço MAUS 
HÁBITOS, Porto. 

 
 


