
VENTO SUL é uma parceria entre o THE CERA PROJECT 
e o ESPAÇO ESPELHO D’ÁGUA (EEA), conta com a 
direção artística da curadora Inês Valle. 

VENTO SUL inclui exposições, filmes, residências artísticas, 
performances, e concertos. O programa centra-se na prática 
artística que se situa fora de narrativas eurocêntricas e 
ocidentais, e incentiva a interação e o diálogo entre artistas 
internacionais e audiências em Portugal.

OS VENTOS DO SUL TROUXERAM A LISBOA UM NOVO ESPAÇO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL.

Criado pela curadora Inês Valle, the CERA PROJECT apresenta-se como uma plataforma alternativa e itinerante 

de promoção cultural na cidade de Lisboa.  A programação “Vento Sul” apresenta pela primeira vez após o nosso 

lockdown em Lisboa, um ciclo de exposições, cinema, conversas, performances integrado no Espaço Espelho 

D’Água. O primeiro evento será já dia 29 de julho pelas 16 horas, com a exposição ‘0°20’7”Norte 6°43’5”Este’, uma obra 

colectiva site-specific de Ana Velez, Joana Gomes e Paulo Pascoal, na visão curatorial de Inês Valle.
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SOBRE A EXPOSIÇÃO

A exposição 0°20 7”NORTE 6°43′5”ESTE apresenta 

ineditamente um projecto colaborativo entre artistas 

que partilharam o mesmo pôr-do-sol numa ilha 

paradisíaca no meio do oceano Atlântico – Ana Velez, 

Joana Gomes e Paulo Pascoal. Com curadoria de Inês 

Valle, e apresentada no Espaço Espelho D’Água entre 

o dia 29 de Julho e 12 de Agosto de 2020, um projecto 

artístico que entrelaça memórias, sentimentos com 

percepções de espaço e tempo.

... “Trazemos a Lisboa um pouco da poesia que 
encontrámos nesta ilha de África.

0°20 7”NORTE 6°43′5”ESTE , é apresentada num 
edifício-ilha frente ao nosso rio Tejo, com ventos que 
singraram para o hemisfério sul através do mesmo 
oceano que banha o Lugar que homenageamos...” 

“VENTO SUL” de the CERA PROJECT é uma 

programação cultural com o apoio da DGARTES.
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6°43’5”Este
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/ INAUGURAÇÃO

29 JULHO | 16-20H 

/ EXPOSIÇÃO ATÉ 

30.07 – 12.08.20
11H – 23H

/ ARTISTAS

ANA VELEZ
JOANA GOMES
PAULO PASCOAL

/ CURADORIA

INÊS VALLE

/ LOCAL

ESPAÇO ESPELHO D’ÁGUA, 
AV. BRASÍLIA, 1400-038, 
LISBOA, PORTUGAL 

(JUNTO AO PADRÃO 
DOS DESCOBRIMENTOS)



NOTAS BIOGRÁFICAS

ANA VELEZ (ARTISTA)

Ana Velez é uma artista portuguesa, o desenho como ferramenta 
direccional, indagando sobre as suas múltiplas possibilidades 
de deslocação material,  e usa-o para abordar temáticas que 
giram em torno do conceito de identidade, baseando-se em três 
conceitos, o lugar, a memória e o corpo, e ressaltando o lugar 
como contentor da memória e identitário. O seu trabalho faz 
parte de várias colecções institucionais e privadas, nacionais 
e internacionais. Das suas exposições pode-se destacar: Fora 
do local, Portugal [2019], Passado | Presente | Futuro, Áustria 
[2017], Bienal de Cerveira, Portugal, BIS 7. ª Bienal de São Tomé 
e Príncipe [2013], Bienal JCE / Jeune Création Européenne 
[2011/13], Sala de Desenhos Madrid 2020, Espanha [2020], JustLX, 
Portugal [2019], Feira de Arte Híbrida, Espanha [2018], e Feira de 
Arte de Copenhaga, Dinamarca [2014].

JOANA GOMES (ARTISTA)

Joana Gomes é uma artista portuguesa, cujo trabalho se foca 
no paradigma da pintura para investigar valores conceptuais, 
formais e materiais. Através da sua obra ela convida o 
observador a explorar e a absorver a força da obra de arte, 
através de múltiplos elementos iconográficos. Das suas 
exposições pode-se destacar: Mostra’20, Lisbon [2020]; Double 
Poetics, Galeria Belo-Galsterer [2019], OFF-SITE, Underdogs 
Gallery [2019], Mano-a-Mano, Gallery Águas-Livres 8 [2019], 
D’artasas, Fundação EDP, Museu da Electricidade [2014], Bendito 
entre as mulheres, Pavilhão 31 [2017], Goldener Kentaur, Casa de 
Artistas de Munique, [2010]. O seu trabalho está representadoem 
diversas colecções institucionais e privadas, nacionais e 
internacionais.

PAULO PASCOAL (ACTOR/ PERFORMER)

Paulo Pascoal é actor e artista performativo angolano sediado 
em Portugal, que foca a sua carreira profissional entre a rádio, 
televisão, teatro, redes sociais e espaços de arte. É licenciado 
em Artes Cénicas pela Escola Juilliard e Mestre em Estudos 
Culturais Africanos pela Universidade McGill de Montreal. 
Do seu vasto percurso professicional podemos destacar os 
seguintes projectos:  Avenida Marginal (RDP África), “Voo Direto”, 
“Depois do Adeus”, “Coração d’Ouro”, “Windeck”, “Casa do Cais”, 
“Teatro Praga”, Acreção, Paisagens Invertidas, “A Raiva e o Rio”, 
“Slits”, “Vermelho Monet”, “Arriaga” e, várias colaborações com 
artistas visuais incluindo “Corpo Fechado”, “Conatus”, “Nós X 
Inimigx” com Carlos Motta; Circular Sul, “A Casa Portuguesa” 
com Mónica de Miranda; Gineceu X Androceu com João Telmo, 
entre muitas outras exposições em galerias de arte e museus.

INÊS VALLE (DIRECTORA DO THE CERA PROJECT/  VENTO SUL)

Diretora do the CERA PROJECT organização cultural para 
reflexão de questões do hemisfério sul, iniciada em 2016 em 
Londres e agora a acontecer com o apoio da DGartes em 
Lisboa e na Nigéria. Co-fundadora e diretora de VENTO SUL e 
de FRAT2020 (Nigeria). Ela tem vindo a colaborar com diversas 
organizações no mundo, incluindo Argentina, Austrália, 
República do Congo, França, Nova Zelândia, Nigéria, Territórios 
da Palestina, Portugal, Ruanda, África do Sul, Reino Unido e 
Zimbábue, entre outros. A sua última exposição museológica foi 
“1968: o Fogo das Idéias” teve lugar no Museu Colecao Berardo.
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/  IMAGENS DISPONIVEIS
Imagens corteseia dos Artistas/
the CERA PROJECT.
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