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Nota Biográfica

Susana Aleixo Lopes nasceu, a 1987, em Ponta Delgada, na ilha de São Mi-
guel, Açores. Atualmente vive e trabalha em Lisboa. Em 2007 frequentou 
o curso de Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto e licenciou-se em Escultura, terminando o curso durante Erasmus na 
Academia de Belas Artes de Gdansk, na Polónia, em 2012.

Tem participado em exposições coletivas desde 2010, a nível regional, na-
cional e internacional; festivais de artes (Walk&Talk Azores); bienal (Bienal 
de Coruche); concursos de arte (ArteMar Estoril) e residências artísticas 
(Cabeceiras de Basto). Em 2019 foi selecionada para o Programa Interna-
cional de Intercambio Artístico entre o Arquipélago – Centro de Artes Con-
temporâneas e o Centro de Arte La Regenta, em Las Palmas, Canárias. 

As suas exposições individuais, incluem, Nos Queda El Horizonte, Centro 
de Arte La Regenta, Las Palmas, 2020; No One Can Tell, Galeria Arco 8,  São 
Miguel – Açores, 2018; O Vazio Preenche-se, Sala de exposições da Univer-
sidade Nova de Lisboa, Almada, 2017 – 2018; Por um Fio, Galeria Pinho Di-
nis, Casa Municipal da Cultura de Coimbra, 2015; A Mais, Galeria Geraldes 
da Silva, Porto, 2012; Intimate Chaos, Espaço Privado, Porto, 2011. 

Susana Aleixo Lopes, tem obras representadas na coleção EDA renováveis 
(São Miguel – Açores); projetos site-specifc (São Miguel – Açores; Lisboa; 
Porto), entre outras obras em coleções privadas (São Miguel – Açores; Lis-
boa; Porto; Coimbra; Los Angeles, Bilbao e Londres).





Intenção

Como artista, procuro constantemente novos estímulos, interiores e exte-
riores, cruciais ao meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

De uma forma geral, o meu trabalho abrange uma linguagem não só es-
cultórica, mas também poética, no sentido em que, os textos e os títulos 
das Obras estão interligados. Procuro aprofundar o que a sociedade atual 
nos incentiva a esconder e camuflar: emoções, pensamentos, medos, que 
nos levam à exploração de nós próprios. Gosto de procurar entender como 
funciona o vórtice emocional e, através da arte, perceber como pode afe-
tar a vida, o comportamento e a perceção das pessoas.

O meu método experimental leva-me à utilização de vários materiais e 
diferentes formas de expressão onde domina a madeira por me identificar 
com este elemento sempre vivo. Utilizo a técnica de queimar madeira para 
trazer o negro e as texturas, referenciando assim, o que somos, carvão, 
cinzas, emoção e mistério. Com a madeira e outros elementos, crio víncu-
los entre o interior e exterior, o orgânico e o artificial, entre o natural e o 
industrial de maneira a criar não só um paradoxo concetual, mas também 
visual. 

Mesmo que a madeira seja o material que escolho para me exprimir, não 
pretendo restringir o meu trabalho a meios definidos. Acredito que o ar-
tista deve estar sempre em busca da expansão do seu universo expressivo. 
Quero estar aberta a novas experiências, deixando que o meu próprio pro-
cesso evolutivo conduza à execução e que a interação com o meu trabalho 
possa proporcionar ao espetador uma experiência de reflexão e intro-
speção através de realidades emocionais, mais que racionais.



Nos Queda El Horizonte                  

Desvanece a última chama de fogo que era ainda visível e no seu derra-
deiro suspiro, sobressai o negro da paisagem. Num cenário queimado, de 
reduzida matéria ainda palpável, permanecem as sombras, o carvão, as 
cinzas.

Desse lugar recolho e preservo alguns fragmentos, de mim, de ti, de nós. 
Nascemos e começamos este processo presos na matéria do nosso corpo, 
expondo o amadurecimento da textura da nossa pele protetora. Somos ag-
ora indistintos daquele movimento da chama luminosa e quente a camin-
har involuntariamente para aquele pó cinéreo e frio.  

Se dermos conta da chama que em nós habita, vemos que a alma arde 
e com ela aprendemos tanto sobre a nossa semelhança com a natureza. 
Na procura por serenidade e equilíbrio, rodeia-nos o caos de um mundo 
imperfeito sujeito à destruição. Esquecemo-nos que o invisível também é 
real. 

Ao que restou do incêndio por nós provocado sentimos, silenciosamente, 
que o interior carece da nossa atenção. O que ficou de mim, de ti, de nós? 
É necessário observar, cuidar, ampliar a essência. 

De início, o que arde com intensidade sente que diminui e arrefece com 
vontade de renascer melhor. O que acaba em cinza regenera noutra forma, 
a seu tempo.

Verticalmente caminhando, aceitamos que só nos resta o horizonte.  

                      Susana Aleixo Lopes
                     Janeiro 2020



Nos Queda El Horizonte
Vigas de Madeira de Pinheiro Queimado | Caixas de Acrílico | Lupas | Pó de madeira | 
Cinzas | Carvão | Cascas de Madeira queimadas | Ramos queimados | Folhas de Latão

350cm x 10cm x 20cm (frente) | 350cm x 10cm x 20cm (direita) | 720cm x 10cm x 20cm 
(esquerda)

2019



Oh Well, Aren’t we all?
Frase cravada em madeira queimada | Moldura de madeira queimada | Carvão

50cm x 90cm
2019



Dust To Dust
Madeira queimada | acrílico | Pó de madeira | Dobradiças de latão

20cm x 15cm x 7cm
2019



From The Ashes
Madeira queimada | Acrílicos | Lupa | Vidro | Mecanismo de relógio | Latão

Dimensiones variáveis
2019





You Are Distracted From What You Are
Madeira queimada | Frase cravada sobre latão | Pó de madeira | acrílico | Sistema 

rotativo manual 
19cm de diâmetro | 4,5cm de profundidade

2019





No One Can Tell

O que estava esquecido regressa de um inconsciente longínquo. Re-
nasce da escuridão e realçam-se pequenos pontos de luz como por-
menores que se conectam. Regressa, não resiste ao que os sentidos 
de vez em quando provocam. Mas não se revela.

Processo cíclico de uma realidade que aos poucos se distorce com 
ou sem opção perante uma mente inquieta. É um progresso, uma 
oportunidade de refazer e reinventar o que já está intrínseco como 
uma memória petrificada que outrora fluía. Um desafio que se deve 
construir com cuidado. Pouco se revela.

É preciso tempo. Pensamentos e memórias por vezes residem con-
fusos e com diferentes versões para que tudo se torne tolerável. É 
tão pouco o que revelo na imensidão daquilo que detenho.

Vivo com estes pensamentos e memórias e aprendo a lidar com es-
sas realidades nunca antes partilhadas colocando máscaras e capas. 
Surgem e ressurgem, mas jamais se revelam. Ausentam-se, mas per-
manecem como um segredo mudo. 

                     Susana Aleixo Lopes
                    Agosto 2018



No Desenrolar De Uma Memória Fracionada 
(Exposição Individual – No One Can Tell)

Tecido negro (couro) sobre tubos de PVC y madeira  | Pregos de tapeceiro e 
cobertas de latão | Folhas de madeira – Carvalho

 240cm x 300cm x 1000cm
2018



Na Imensidão Daquilo que Detenho
(Exposição Individual – No One Can Tell)

Tecido negro (couro) sobre madeira | Barras de latão e madeira | Madeira queimada 
| Cobertas de latão | Fio dourado

100cm x 100cm x 5cm
2018



Na Volta, Hesita
(Exposição Individual – No One Can Tell)

Tecido negro (couro) sobre madeira | Madeira – Choupo | Pregos de latão
100cm x 100cm x 20cm

2018



No Reflexo
(Exposição Individual – No One Can Tell)

Tecido branco sobre madeira | Estrutura em MDF, latão e tecido negro | Pregos e 
cobertas de latão | visor de porta de latão

100cm x 100cm x 25cm
2018





O Vazio Preenche-se

Na minuciosidade desse encontro percebemos que tudo vem do 
vazio e para ele se caminha. É de onde vimos e para onde vamos. 
O começo, o fim. É o nada, o ar, o espaço entre. É o negativo como 
forma. É a queda da ausência à matéria, o excesso. Um caminho at-
rativo de uma realidade distorcida, um mergulho no abismo deses-
perante e inevitável. É um colapso da fuga, um estado de espírito. 
Um momento ou uma etapa. Uma vontade insaciável e presente. 

O Vazio é uma escolha, é fulcral para o despertar do sentido da vida.

É individual, uma virtude, uma possibilidade no interior da aparên-
cia. É externo, interno, e pode ficar suspenso na sua metamorfose. 
Passa despercebido, ou fica alerta para os vestígios deixados de um 
abandono de si. Ele espreita(-se), observa(-se) de perto ou de longe. 
Pode estar exposto ou camuflado, criar barreiras contra todos os 
danos. É ignorado ou aceite. 

O vazio é a negatividade a operar positivamente porque ele é fértil, 
essência no percurso cíclico que impulsiona a procura de nós própri-
os. 

Aos poucos ou de repente, e com a certeza de que volta, o vazio 
preenche-se. 

                      Susana Aleixo Lopes
             Dezembro 2017



Suspensa No Momento Da Permanente Metamorfose
(Exposição Individual – O Vazio Preenche-se)

Madeira – Riga | Contraplacado queimado | Dobradiças de latão
220cm x 310cm x 160cm (esquerda)

285cm x 310cm x 155cm (direita)
2017



Colapso da Fuga
(Exposição Individual – O Vazio Preenche-se)

Madeira queimada – Carvalho | Dobradiças de latão
235cm x 107cm x 62cm

2017





Atração Ao Abismo: Um Mergulho na Angústia do Nada
(Exposição Individual – O Vazio Preenche-se)

Madeira – Choupo | Estrutura de madeira | Espuma de poliuretano | Tinta branca
95cm x 100cm x 20cm 

2017



Atração Ao Abismo: Um Mergulho na Essência Desconhecida
(Exposição Individual – O Vazio Preenche-se)

Madeira – Choupo | Estrutura de madeira | Espuma de poliuretano | Tinta negra
95cm x 100cm x 20cm 

2017



Contra Todos os Danos
(Exposição Individual – O Vazio Preenche-se)

Madeira – Choupo | Alumínio | Tinta Negra | Tinta Branca | Prego de latão
58cm x 48cm x 15cm

2017



No Interior da Aparência
(Exposição Individual – O Vazio Preenche-se)

Madera queimada - Choupo | Folha de Ouro Mouro
55cm x 48cm x 18cm 

2017



Na Minuciosidade do Encontro
(Exposição Individual – O Vazio Preenche-se)
Madeira queimada - Choupo | Lupa de mesa

52,5cm x 43cm x 19cm 
2017





Becos Sem Saída Fazem Parte do Caminho

Dez momentos de um caminho. Um caminho que ainda percorro, 
ramificado e extenso, tortuoso e por instantes, por meros instan-
tes, triunfante. Dou passos largos e pequenos, pesados e leves, hesi-
tantes e por vezes em falso. Dou mais um passo em frente, um beco 
sem saída. Não tenho alternativa. Vagueia nele uma incerteza con-
stante e perco-me de vista. Desisto.

Quero desistir, mas continuo, volto para trás e observo melhor o que 
naquele momento me escapou e caminho pela serena e conflituosa 
desordem emocional que se instala na angústia de chegar. Caminho 
pela procura pessoal inerente à intensidade com que vivo cada fase 
da vida. Estes momentos marcantes são solitários, medonhos, mas 
conclusivos e purificantes. O percurso que faço só, é intenso, obser-
vado e repleto de nuances positivas e negativas, de novas perceções 
de espaço e tempo.

Um beco sem saída.

Perco-me, desta vez, dentro de mim. Espreito-me. Dedico-me aos 
processos dolorosos, guardo-os, mas caminho pelas mudanças e 
analiso o momento presente e transitório, faço uma abordagem es-
peculativa sobre o futuro e projeto em pensamento a vitoriosa dor 
desse caminho. Não desisto. Persisto. Aceito e enfrento os obstácu-
los. São eles que me vão fazer continuar neste labirinto.

Os becos sem saída fazem parte do caminho. Afinal, fui eu que o 
escolhi.
            
                     Susana Aleixo Lopes
                       Agosto de 2017



Becos Sem Saída Fazem Parte do Caminho
Madeira | Acúleos de silvas | Silvas em tinta branca | Silvas em tinta Dourada | Teci-

do branco
Dimensiones variáveis

2017



Mapa Mental Do Inútil
(Exposição individual – Por Um Fio)

Tecido negro sobre madeira e objetos de latão | Fios dourados 
120cm x 150cm x 5cm 

2015





Process(ing)
Madeira – Pinheiro | Tinta negra 

200cm x 155cm x 2cm 
2015



Acerca Do Trabalho 



Em Susana Aleixo Lopes a relação com a conceção de natureza fir-
ma-se pelo entendimento da matéria como simultaneamente o 
ponto de partida e de chegada. Um compromisso com a matéria - 
procura-se a vida intrínseca aos entes transformados pela minúcia 
e delicadeza dos gestos. Enamora-se a forma, o imaginário sobre o 
natural realça-se, ganha corpo e peso num processo onde facilmente 
denotamos a sobrevivência de referente romântico.

O foco está no sentido vital e indómito do mundo natural: uma lente 
amplia o centro de um tronco de árvore, a visão quer-se por dentro, 
até ao começo, ou então o reverso, no fim, no negro profundo do 
carvão que se alicerça no amplo universo simbólico associado ao 
natural. 

Abre-se o terreno sobre o qual se encontram novas formas - a frag-
mentação, geometrização e articulação de um carvalho queimado 
- tornando sensível a maleabilidade das nossas definições, ora nada 
de físico ou factual existe nas nossas relações simbólicas. 

                            Andreia César (Curadora e Artista Plástica)
                                 2018



Na exposição presente, O Vazio Preenche-se, na Biblioteca da Universi-
dade Nova de Lisboa na Caparica a autora Susana Aleixo Lopes assume 
a sua subjetividade no processo criativo por excelência. Nasceu naqueles 
rochedos rodeados pelo infinito do oceano – eternamente em movimento 
- no meio do Atlântico. Onde até a terra sólida de vez em quando se mexe. 

Em 2007 entrou na Faculdade das Belas Artes da Universidade do Porto e 
a partir daí começou a odisseia no vasto oceano da Arte Contemporânea. 
É uma navegação sem bússola, sem leme, no vazio da escuridão, sem luar 
com as estrelas apagadas. 

Os objetos das transformações da Susana são como madeiras flutuantes, 
encontradas a cruzar o seu rumo no vazio do mar, acolhidas e guardadas 
com muita atenção. Objetos aparentemente pobres tornam-se nas suas 
mãos nobres. Amacia-os com todo cuidado até apareceram os anéis an-
uais com toda a clareza. Ganham uma superfície suave com um toque 
sensual. Cava o centro de uma rodela de madeira minuciosamente até 
encontrar a medula, o embrião da árvore, e protege-a com uma lente de 
vidro. Acrescenta pequenos objetos – a cor dourada do latão - que como 
um colar ou anel de joalharia acentuam a beleza do material. Queima as 
superfícies com maçarico a mostrar a essência do Ser orgânico: o carbono 
de um negro absoluto. 

Os trabalhos mais espaciais de grande porte têm tábuas verticais apoiadas 
por polígonos de contraplacado queimado que se estendem no espaço. 
São fixados por dobradiças de latão acentuando a sua mobilidade. Apesar 
da sua escala não constituem uma estabilidade estatuária, bem pelo con-
trário: sugerem uma grande fragilidade, suspensos no momento durante a 
permanente metamorfose. 

O processo de criação da Susana não está baseado na certeza de uma 
evidência. É o princípio da dúvida que a motiva a pisar terrenos agrest-
es, entrar em becos sem saída à procura de objetos e materiais cheios de 
histórias, vida, personalidade e afetos. 

                 Volker Schnüttgen (Curador, Professor e Artista Plástico)
                  2017



Formação

2012 »  Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura | Faculdade de Belas Artes,        
 Universidade do Porto | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polónia

Exposições Individuais

2020 » Nos Queda El Horizonte | Centro De Arte La Regenta | Las Palmas, Gran   
 Canária 
2018 » No One Can Tell | Galeria Arco 8 | Ponta Delgada, Açores 
2017 » O Vazio Preenche-se | Curadoria Volker Schnüttgen | Galeria da Biblio  
 teca da FCTNueva | Almada
2015 » Por Um Fio |  Galeria Pinho Dinis, Casa Municipal da Cultura de Coimbra   
 | Coimbra
2012 » A Mais | Galeria Geraldes da Silva | Porto 
2011 »  Intimate Chaos | Espaço Privado | Porto 

Exposições Coletivas

2019 »  Suspensa | Curadoria Nuno Fonseca | Cerámica Arganilensa | Arganil
 From The Ashes | Residência Artística | Cabeceiras de Basto
 Sustainability | Curadoria Genoveva Oliveira | Galerie der Bezirkshaupt-   
 mannschaft Braunau | Austria
2018 »  Sim, Eu Sou | Curadoria Genoveva Oliveira | Centro Jacques Delors | Lisboa
 Panorama 2018 | Curadoria Adelaide Ginga | Hotel Le Consulat | Lisboa 
 Portugal is my heart | Curadoria Genoveva Oliveira | Queban & Surraya Educa  
 tional Trust | Lahore, Paquistão
 Ensaios sobre la (In)Flexibilidad de lo Natural – Parte I | Curadoria Andreia César  
 Ministério do Ambiente | Lisboa
2017 »  E Agora? | Curadoria Volker Schnüttgen | Maus Hábitos, Associação Cultural   
 Saco Azul | Porto
2016 »  Eu não sou uma Ilha | Curadoria Genoveva Oliveira | Espaçoo Santa Catarina |   
 Lisboa
2015 »  Olhares de Mulheres | Curadoria Genoveva Oliveira | Casa Municipal da Cultura  
 de Coimbra | Coimbra
2014 » Walk & Talk Azores | Ponta Delgada, Açores 
 Exposição Shair Art | Galeria Emergentes dst | Braga
 ArteMar Estoril | Exposição Internacional de Escultura | Passeio Marítimo |   
 Cascais

Susana Aleixo Lopes 
Ponta Delgada, 1987
www.susanaaleixolopes.com
susanaaleixolopes@gmail.com
+351 916009443



2013 »  Caminhos com Arte | Bienal de Coruche | Santarém
 ArteMar Extoril | Exposición Internacional de Escultura | Paseio Marítimo | Cascais
2012 »  Alternativa – Bio Art & Science Art | Gdansk, Polónia
2011 »  O Lugar do Desenho, Projeções – O Desenho da Fbaup | Porto
2010 »  1ª Exposição coletiva dos alunos açorianos da FBAUP | Casa Dos Açores | Porto

Coleções Institucionais

2019 » From The Ashes | Coleção do Mosteiro de São Miguel de Refojos | Cabeceiras de   
 Basto

2018 » No Interior da Aparência | Coleção EDA Renováveis | Ponta Delgada, Açores
 Atração Ao Abismo: Um Mergulho na Angústia Do Nada | Coleção EDA Renováveis  
 | Ponta Delgada, Açores
 Atração Ao Abismo: Um Mergulho na Essência Desconhecida | Coleção EDA   
 Rováveis | Ponta Delgada, Açores
Contra Todos os Danos | Coleção EDA Renováveis | Ponta Delgada, Açores

Coleções Privadas

2019 »  You Are Distracted From What You Are | Coleção Privada | Los Angeles – Califórnia 
2018 » Na Volta, Hesita | Coleção Privada | Ponta Delgada, Açores
2016 »  Sem Título | Projeto Site-Specific | Colaboração com Art Form Gallery and Art Con 
 sultants | Porto
 Sem Título | Coleção Privada | Ponta Delgada, Açores
2015 »  Connection | Coleção Privada | Lisboa
 In Sigh | Projeto Site-specific | Colaboração com Art Form Gallery and Art Consul  
 tants | Estoril 
2014 »  Sem Título | Projeto Site-Specific | Colaboração com Art Form Gallery and Art Con 
 sultants | Estoril

Prémios

2019»  Programa Internacional de Intercâmbios Artísticos entre Arquipélago – Centro de   
 Artes Contemporâneas e o Centro de Arte La Regenta
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