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Nota Biográfica

Susana Aleixo Lopes nasceu a 1987 em Ponta Delgada, na ilha de São Mi-
guel, Açores onde atualmente vive e trabalha. 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 Aca-
demia de Belas Artes de Gdansk, na Polónia, em 2012.

Tem participado em exposições coletivas desde 2010, a nível regional, 
nacional e internacional; festivais de artes; bienais; concursos de arte e 
residências artísticas. Em 2019 foi selecionada para o Programa Internacio-
nal de Intercâmbio Artístico entre o Arquipélago – Centro de Artes Contem-
porâneas, Açores e o Centro de Arte La Regenta, em Las Palmas, Canárias. 
Em 2022 obteve a Bolsa de criação artística do Governo dos Açores.

As suas exposições individuais incluem: Beautiful (w)Inner Battle, Bru-
mAteliê, São Miguel, 2021; Nos Queda El Horizonte, Centro de Arte La Re-
genta, Las Palmas, 2020; No One Can Tell, Galeria Arco 8,  São Miguel, 
2018; O Vazio Preenche-se, Sala de exposições da Universidade Nova de 
Lisboa, Almada, 2017 – 2018; Por um Fio, Galeria Pinho Dinis, Casa Munic-
ipal da Cultura de Coimbra, 2015.

Susana Aleixo Lopes, tem obras representadas na coleção da empresa EDA 
renováveis (São Miguel); projetos site-specifc (São Miguel; Lisboa; Porto), 
entre outras obras em coleções privadas (São Miguel; Lisboa; Porto; Coim-
bra; Los Angeles, Bilbao, Londres, Argentina e França).



Intenção

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

O meu trabalho centra-se na área da escultura e instalação. De uma forma 
geral abrange uma linguagem poética e filosófica onde procuro aprofund-
ar o que a sociedade atual nos incentiva a esconder e camuflar: emoções, 
pensamentos, medos, que conduzem à utilização de máscaras sociais e 
levam-nos à procura 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 
enaltecer o negro e a profundidade das texturas, referenciando assim, o 
que somos: carvão, cinzas, energia, emoção e, acima de tudo, mistério. 
Com a madeira e outros elementos, como as palavras, crio vínculos entre 
o interior e exterior, o orgânico e o artificial, o natural e o industrial de ma-
neira 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 expres-
sivo. Quero estar aberta a novas experiências, deixando que o meu próprio 
processo evolutivo conduza à execução e progresso de pensamento. Uma 
interação com o meu trabalho pode proporcionar ao espetador uma ex-
periência de reflexão e introspeção através de realidades emocionais co-
muns a todos.



All Fleeting Creatures Leave A Trace

Madeira queimada - duas metades de um tronco | 
Palavras raspadas em espelhos pintados | Carvão sobre parede

250cm x 50cm x 12cm
Dimensões podem variar

2021

 
Trabalhos Selecionados



Who’s In Control? 

 
Olho-me refletida, mas não me vejo.
Um duplo. O inverso. A reflexão.
Quem controla quem afinal?
É que o meu instinto grita e eu nem sei a origem do eco que do nada an-
seio seguir cegamente. 
Vou? 
Logicamente hesito, evito mais uma memória que ecoará e procuro um 
porto seguro. 
Nem um, nem outro.
Olho-me refletida, mas não me vejo.
Reflito e ao mesmo tempo respondo às minhas contradições.
Abraço as minhas sombras no escuro da solidão para saber que aceito da 
mesma forma o meu brilho, mas não me prendo a nenhum.
Tenho escolhas nos fragmentos das minhas memórias.
Vou a julgamento, confronto-me e questiono.
O que me incendeia a vida?

Susana Aleixo Lopes

2021



Who’s In Control? 

 
Texto apresentado no vídeo:

There you are
Lost in the smoke

Of the fire I (you) provoke
 

I look different (the same) now
Seduced by your lies
Illusions in disguise

 
My truth is out (hidden)

Sucking your soul
Who’s in control?

 
That sinful face

The animal you embrace (hate)
 

Alone with my suspicion (the facts)
Next time

Trust your intuition

Susana Aleixo Lopes

2021
Who’s In Control?

Psichés - Móveis de madeira queimados |
Espelhos | Castiçais e velas derretidas | Televisão |

Vídeo (3:13) - https://youtu.be/DeNW0kYOfqg 
Dimensões variadas

2021



Beautiful (w)Inner Battle

Pedra a pedra num espaço circunscrito constrói-se uma fogueira. Das que 
à sua volta estariam alegres todas as pessoas que te rodeiam. Junta-se a 
lenha, acendem-se as chamas. Estás só tu e uma fogueira a fazer uma es-
pécie de ritual, dizem que o fogo purifica.

Moldura a moldura, relacionadas com presença de uma imagem, fotogra-
fias de um momento estático que é passado e nem te reconheces. Jun-
tam-se à lenha, ateiam-se chamas maiores, partem-se e derretem-se os 
vidros. Das imagens agora revoadas em cinza surgem palavras, pensamen-
tos e antigas crenças sobre ti. Pedra a pedra, uma fogueira agora extinta. 
Moldura a moldura, carvão com palavras cravadas.

A intuição alertou-te para a mudança e para mudar é preciso deixar. Ques-
tionas o conforto e o medo do desconhecido, mas mesmo assim avanças, 
sem medo das novas falhas e libertas-te do que já não te serve. O passado 
que te persegue é passado, ainda assim perguntas como seria se tivess-
es ficado. Em cada pensamento, uma contradição. Em cada emoção, uma 
nova atitude.

Mostras o resultado da tua vulnerabilidade, sem medo. Superaste as falsas 
crenças que te imobilizaram a ação, mas como vais seguir em frente sem te 
causar tanta dor? Momento a momento, aprendes a reinventar-te e a lidar 
naturalmente com a beleza que tem uma batalha interior.

Texto da Exposição:

I Knew I was the one to blame but in reality I felt no shame.
In order for me to grow I’ve killed the flame 

It was time to take some action
Although deep down I wanted to stick around I feared that rejection

I said goodbye I’m moving forward 
I’ll give myself a chance for Another failed romance

I am not afraid but I still wonder What if I stayed

Susana Aleixo Lopes
2021

What No Longer Serves Me
(Exposição Individual - Beautiful (w)Inner Battle)

Pedras vulcânicas | Madeira queimada | Palavras cravadas em madeira queimada | 
Vidros derretidos | Cinzas | Som - fogueira

120cm de diâmetro - molduras de dimensões variadas
2021



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

                     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?

Palavras cravadas 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 | Palavras cravadas 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. Renasce 
da escuridão e realçam-se pequenos pontos de luz como pormenores 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 petri-
ficada que outrora fluía. Um desafio que se deve construir com cuidado. 
Pouco se revela.

É preciso tempo. Pensamentos e memórias por vezes residem confusos 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 essas re-
alidades nunca antes partilhadas colocando máscaras e capas. Surgem e 
ressurgem, mas jamais se revelam. Ausentam-se, mas permanecem como 
um segredo mudo. 

                     Susana Aleixo Lopes
                                2018

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

Tecido negro (couro) sobre tubos de PVC e madeira | Detalhes em 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 | Detalhes em 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 | Detalhes em 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 | 
Detalhes em 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 atrativo de uma realidade dis-
torcida, um mergulho no abismo desesperante 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 aparência. É 
externo, interno, e pode ficar suspenso na sua metamorfose. Passa des-
percebido, 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, essen-
cial no percurso cíclico que impulsiona a procura de nós próprios. 

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

                      Susana Aleixo Lopes
             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



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

Madeira – Choupo | Alumínio | Tinta Negra e branca | Pregos 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 e cravada - Choupo | Lupa de mesa
52,5cm x 43cm x 19cm 

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 cravada – Pinheiro | Tinta preta 
200cm x 155cm x 2cm 

2015

Sobre o Trabalho

“[...] Susana Aleixo Lopes tanto apresenta os sentidos em carne viva, como 
rasga a pele para deixar que irrompam pequenos resquícios de vivências 
esparsas [...]”

“[...] Não esqueçamos, todavia, que o visível é a porta de acesso ao in-
visível e que, portanto, a arte abre mundos no mundo. [...]”

Claúdia Ferreira (Curadora e Jornalista)

“Em Susana Aleixo Lopes a relação com a conceção de natureza firma-se 
pelo entendimento da matéria como simultaneamente o ponto de partida 
e de chegada. [...]”

“[...] 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. [...]”

“[...] 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. [...]”

                            Andreia César (Curadora e Artista Plástica)
  
                               
“[...]Susana Aleixo Lopes assume a sua subjetividade no processo criativo 
por excelência. [...]”

“[...] Objetos aparentemente pobres tornam-se nas suas mãos nobres [...]”

“[...] Queima as superfícies com maçarico a mostrar a essência do Ser 
orgânico: o carbono de um negro absoluto. [...]”

“[...] 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)



Formação

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

Exposições Individuais

2021 » Beautiful (w)Inner Battle | Brum Ateliê | Lagoa, São Miguel, Açores 
2020 » Nos Queda El Horizonte | Centro De Arte La Regenta | Las Palmas, Gran  
 Canária 
2018 » No One Can Tell | Galeria Arco 8 | Ponta Delgada, São Miguel, Açores 
2017 » O Vazio Preenche-se | Galeria da Biblioteca da FCTNova | Almada
2015 » Por Um Fio |  Galeria Pinho Dinis | Casa Municipal da Cultura de Coim  
 bra| Coimbra 

Exposições Coletivas

2021 »  Quatro Quatro | Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas |   
                Ribeira Grande, São Miguel, Açores 
2019 »  Suspensa | Cerâmica Arganilense | Arganil
          » From The Ashes | Residência Artística | Cabeceiras de Basto, Braga
          » Sustainability |  Galerie der Bezirkshauptmannschaft Braunau | Austria
2018 »  Sim, Eu Sou | Centro Jacques Delors | Lisboa
          » Panorama 2018 | Hotel Le Consulat | Lisboa 
          » Portugal is my heart | Queban & Surraya Educational Trust | Lahore,   
 Paquistão
          » Ensaios sobre a (In)Flexibilidade do Natural – Parte I | Ministério do   
 Ambiente | Lisboa
2017 »  E Agora? | Maus Hábitos, Associação Cultural Saco Azul | Porto
2016 »  Eu não sou uma Ilha| Espaço Santa Catarina | Lisboa
2015 »  Olhares de Mulheres | 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 | Cascais

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

2013 »  Caminhos com Arte | Bienal de Coruche | Santarém
          » ArteMar Estoril | Exposição Internacional de Escultura | Cascais
2012 »  Alternativa – Bio Art & Science Art | Gdansk, Polónia
2011 »  O Lugar do Desenho, Projeções – O Desenho da Fbaup | Porto

Coleções Institucionais

2019 » From The Ashes | Coleção do Mosteiro de São Miguel de Refojos | Cabec  
 eiras de Basto, Braga
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 
 Renováveis | Ponta Delgada, Açores
          » Contra Todos os Danos | Coleção EDA Renováveis | Ponta Delgada, Açores

Coleções Privadas

2021 »  Process(ing) II | Ponta Delgada, São Miguel, Açores
          » No Man Is An Island (série) | França, Argentina e Lisboa
2020 »  Evidência De Uma Chama Ausente | Ponta Delgada; Lisboa; Londres
2019 »  You Are Distracted From What You Are | Los Angeles, Califórnia 
2018 » Na Volta, Hesita |  Ponta Delgada, Açores
2016 »  Sem Título | Projeto Site-Specific | Colaboração com Art Form Gallery and  
 Art Consultants | Porto
2015 »  Connection | Lisboa
          » In Sigh | Projeto Site-specific | Colaboração com Art Form Gallery and Art  
 Consultants | Estoril 
2014 »  Sem Título | Projeto Site-Specific | Colaboração com Art Form Gallery and  
 Art Consultants | Estoril

Residências Artísticas

2019 »  Mosteiro de São Miguel de Refojos | Cabeceiras de Basto, Braga
          »  Programa Internacional de Intercâmbios Artísticos entre Arquipélago –   
 Centro de Artes Contemporâneas e o Centro de Arte La Regenta

Prémios

2022 » Bolsa de Apoio extraordinário à criação artística do Governo dos Açores




