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Autora // Author
Teresa Gonçalves Lobo

E se uma linha contivesse toda uma história de vida? Os seus
momentos de alegria, tristeza, hesitação, frustração? Autora de
um léxico muito próprio, Teresa Gonçalves Lobo apresenta nesta
exposição uma série de desenhos criados a partir desse universo
tão único e “vulcânico” de Herberto Hélder. Em “ENTRE NÓS”,
linhas e nós surgem e revelam-se a partir da sua poesia como
que a recordar: “e eu sensível apenas ao papel e à esferográfica:
/ à mão que me administra a alma.”
A exposição estará patente de 26 de Novembro a 21 de Janeiro
na Galeria das Salgadeiras, inserida na programação do Festival
InShadow 2016.
What if one line contained a whole life story? The moments of
joy, sadness, hesitation, frustration? Author of a very specific
vocabulary, Teresa Gonçalves Lobo presents in this exhibition
a series of drawings created from this universe so unique and
“volcanic” of Herberto Hélder. In “Entre Nós”, lines and nodes
appear and reveal themselves from its poetry remembering us:
“and I, sensitive only to the paper and the pen: / to the hand that
rules me the soul.”
“Entre Nós” will be on exhibition from November 26th until the
January 21st at the Salgadeiras gallery, integrating the Inshadow
festival 2016 program.
Teresa Gonçalves Lobo Madeira, 1968. Vive e trabalha em Lisboa. Formada pela
Ar.Co em Desenho, Pintura e Gravura e em Fotografia pelo Cenjor.
Expõe regularmente desde 2004 em Portugal e no estrangeiro.
Representada em colecções públicas e privadas em Portugal e no estrangeiro.
É representada pela Galeria das Salgadeiras desde 2014.
Informação completa em www.teresagoncalveslobo.com.
Teresa Gonçalves Lobo Madeira, 1968. Lives and works in Lisbon. Graduate by Ar.Co
in Drawing, Painting and Gravure and Photography by Cenjor.
She regularly exposes since 2004 in Portugal and abroad.
She is represented in public and private collections in Portugal and abroad.
She is also represented by Salgadeiras gallery since 2014.
All information in www.teresagoncalveslobo.com

