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O Prémio Fundação EDP Novos Artistas, que aqui se apresenta na sua 
14.ª edição, é um momento ritual e festivo com mais de duas décadas 
e a expressão de um programa coerente através do qual a Fundação EDP 
investiga e celebra a criação artística mais recente do panorama nacional. 
Mais do que uma soma dos momentos de cada exposição isolada ou do que 
uma listagem que acumula nomes e obras apresentados, os júris de seleção 
que procedem à aturada observação de cada conjuntura têm criado uma 
intrincada rede de interpretação em contínua expansão, desempenhando 
desse modo um inestimável papel de intervenção cultural. A partir do 
levantamento do presente, este prémio tem assim um propósito expansivo 
e aberto ao futuro. 

Um Júri de Seleção nomeado pela Fundação EDP escolhe, a partir 
dos portfólios enviados, um conjunto de seis a nove nomes, apresentados 
em exposição coletiva com catálogo. Dentre esses finalistas é designado, 
por segundo júri – o Júri de Premiação –, um vencedor (e, por vezes, 
uma menção honrosa). Este júri inclui sempre elementos internacionais 
que contribuem para a amplificação dos efeitos da exposição na carreira 
dos artistas. 

O nosso primeiro agradecimento destina-se, evidentemente, 
a todos os artistas que, com mais de 700 candidaturas, são a prova da 
importância e imparcialidade do Prémio. Agradecemos, também, ao júri 
que selecionou e acompanhou os finalistas e também ao júri que premiará, 
e ainda à equipa do maat que possibilitou a materialização deste evento. 
Os artistas (premiados ou não) constroem a história do prémio e da criação 
contemporânea e, tal como as suas biografias demonstram, expandem-na 
para lá das fronteiras temporais e espaciais de cada exposição – são eles 
a razão de ser destes prémios e da ação cultural da Fundação EDP.
— João Pinharanda, Diretor maat
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Adriana Proganó
(Lucerna, 1992)

A prática de Adriana Proganó tem vindo a desen-
volver uma reflexão em torno das possibilidades 
formais e narrativas da pintura, testando os seus 
limites enquanto campo disciplinar e explorando 
ideias de impulsividade, descontrolo, absurdo 
e grotesco, bem como criticando o controlo e a 
normalização dos corpos e dos comportamentos.

Em Little Brats, Proganó regressa às perso-
nagens que habitam as suas pinturas e dá-lhes, 
literalmente, um corpo e uma presença física 
que nunca possuíram. No entanto, e apesar desta 
tridimensionalidade evidente, as obras conti-
nuam a ser pintura; continuam a ser tela e tinta. 
Deixando a esfera da representação e ganhando 
uma agência que até agora lhes tinha sido vedada, 
estas figuras desestabilizam o espaço físico e 
político da exposição, e do museu, minando a sua 
seriedade e a sua heteronormatividade, criando 
o caos e recusando deixarem inscrever-se numa 
qualquer narrativa pré-concebida sobre o seu 
papel ou o seu valor.
— Luís Silva

Andreia Santana
(Lisboa, 1991)

Tendo como ponto de partida estratégias de 
sobrevivência animal tais como a camuflagem 
e a mudança de pele, mas também táticas de 
sedução/proteção femininas, como a ocultação/
revelação de zonas do corpo, a obra de Andreia 
Santana propõe uma quimera que ultrapassa 
as categorizações de génese, género e habitat. 
Simultaneamente atraentes e inquietantes, as 
suas esculturas apresentam-se como estruturas 
híbridas. Peles escamadas, expurgadas, feridas, 
são simultaneamente conchas e instrumentos de 
proteção dos corpos que encapsulam, fossilizam 
ou cristalizam outros no seu interior.

Fazendo emergir questões associadas à vida 
e à morte, à decadência e à reconstrução, estas 
estruturas escultóricas de morfologia animal 
avançam na preposição de um mundo – um 
futuro transcorporal, pós-humano – em estado 
líquido, de gestos e coreografias ainda desconhe-
cidos. Aí a fluidez dos corpos e entre corpos, a 
incorporação e transferência mútua das qualida-
des alheias, decorre do processo em que corpo e 
hospedeiro se transformam, assumindo formas e 
estados incapturáveis pelas categorizações mais 
instituídas, tornando-se metáfora de uma declara-
ção ou tomada de posição política, vital.
— Sara Antónia Matos

 

Bruno Zhu
(Porto, 1991)

Imerso, e dependente dos afetos produzidos pelas 
lógicas do consumo, Bruno Zhu cruza episódios 
íntimos, idas às compras e o tédio do quotidiano 
criando um corpo de trabalho intenso, idiossincrá-
tico, simultaneamente pessoal e despersonalizado, 
que põe a nu o valor simbólico, político, social 
e económico dos objetos que nos rodeiam.

“Vida” é um desfile de moda que reúne 
temporalidades distintas, cruzando memórias 
e experiências fundamentais à construção da 
narrativa doméstica de Zhu, que recorre às 
figuras da sua irmã, da sua mãe e da sua avó para 
convocar um multiverso de referências transcon-
tinentais de quatro gerações da sua família em 
que noções ortodoxas de origem, sexualidade e 
ancestralidade são confrontadas com a fluidez 
das identidades na era global.
— Luís Silva

Maria Trabulo
(Porto, 1989)

A instalação escultórica Fragile Stones, de Maria 
Trabulo, foi desenhada a partir de documentação 
do museu de Raqqa e do Syrian Heritage Archive, 
referente à arquitetura das salas de exposição 
daquele espaço e aos dispositivos expositivos aí 
existentes, antes da sua quase total destruição 
durante a ocupação da cidade pelo Estado 
Islâmico entre 2013 e 2017.

O título do projeto faz supor que as pedras 
aqui em questão “não são apenas pedras”. Elas 
são uma metáfora para falar do legado cultural: 
artefactos e sítios arqueológicos que, apesar da 
pedra de que são feitos, dos milhares de anos 
que sobreviveram e da aparência robusta, são 
afinal vulneráveis a tumultos políticos e guerras, 
podendo ser destruídos e desaparecer num ápice.

Tão a propósito dos tempos que correm e 
das questões geopolíticas atuais, o projeto fala 
da perda irreversível da herança patrimonial, 
confrontando-nos, enquanto humanidade, com 
o que queremos fazer do legado cultural, e suge-
rindo que, apesar de desaparecida, essa herança 
sobrevive na memória dos trabalhadores do 
museu e a sua história pode ser partilhada.
— Sara Antónia Matos 

René Tavares
(São Tomé, 1983)

O trabalho de René Tavares move-se conforta-
velmente entre ficção, oralidade e memória para 
comentar, com ironia e humor, os processos de 
construção daquilo que entendemos por História, 
cultura e património e validamos enquanto tal, 
especulando sobre narrativas alternativas ao 
que foi o passado e ao que poderá vir a ser o 
futuro. Composto por duas pinturas-esculturas 
(Carruagem lusa e Piá mú / Olha para mim) e uma 
pintura-projeção (Wash station), o projeto Estado 
Novo do Atlântico (2022) assume-se como uma 
constelação visual de forças e energias em colisão. 
Assumindo a continuidade dos corpos de trabalho 
Atlantic Nation e In Memory We Trust, confron-
ta-nos com gestos, palavras, histórias (pós-)
coloniais e linguagens situadas entre o passado, 
o presente e o futuro, entre África e Portugal. 
Nesta transculturalidade e trans-historicidade de 
encontros, Estado Novo do Atlântico expõe a escala 
planetária dos conflitos que determinam muito do 
que forma as identidades humanas.
— Luísa Santos 

Rita Ferreira
(Óbidos, 1991)

O fascínio pelo poder das – ou que damos às – 
imagens surge em três dimensões/momentos 
no projeto de Rita Ferreira. Primeiramente, 
pelo confronto com uma estrutura imersiva de 
grandes dimensões, num herbário habitável; 
numa segunda leitura, pela referência aos rituais, 
à astrologia nos símbolos e ao universo imagético 
dos sons; e, por fim, que na verdade é o princípio 
deste trabalho, no título Plants of the Gods, que 
Ferreira toma emprestado do livro sobre os usos 
de plantas alucinogénias em rituais xamânicos 
em diferentes partes do mundo. O universo 
de Double-Blind (2022) transporta-nos para o 
domínio dos rituais, daquilo que acreditamos 
existir sem que precisemos de ver, e daquilo que 
ouvimos, cheiramos, ou saboreamos para poder-
mos ver outros lugares/realidades. Por outras 
palavras, Double-Blind fala-nos do poder que as 
imagens podem ter: placebos ou curas. Cabe-nos 
escolher ser loucos ou visionários.
— Luísa Santos
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