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As transições energética e digital que nos últimos anos marcaram o 
território de Sines, as suas infraestruturas e, consequentemente, a sua 
população, sempre influenciaram e inspiraram a obra de Nuno Cera.

Após o devastador impacto da pandemia de COVID-19, 
a abominável invasão russa da Ucrânia expôs verdades complexas 
e levou a um reordenamento do panorama energético global, com 
impactos nunca antes vistos nos mercados alimentares, o aumento 
das tensões económicas e políticas, e uma enorme ameaça à 
segurança humana. O porto de águas profundas de Sines – o porto 
europeu mais próximo dos EUA, com uma infraestrutura capaz 
de armazenar e exportar gás natural para o resto da Europa – 
rapidamente se configurou como uma solução alternativa para as 
necessidades energéticas no cenário da redução drástica, quando 
não total cancelamento, das importações de petróleo e gás da Rússia.

Estes eventos, a par das transições já mencionadas, influen-
ciaram as observações e reflexões de Nuno Cera, acompanhando-o 
na pesquisa que levou a cabo para produzir um novo trabalho: 
Luzes Distantes (2021–2022), uma pesquisa artística sobre a região 
de Sines e um olhar para o futuro. O artista partilha as suas observa-
ções e reflexões numa série de fotografias e numa videoinstalação de 
dois canais sincronizados, acompanhados por uma publicação com 
textos inéditos. Em sete episódios, ele conduz-nos por locais que 
selecionou como protagonistas: a Autoridade Portuária de Sines,  
a Central da EDP, o Terminal XXI, as refinarias da Galp Energia  
e da Repsol, a Pedreira, as terras do futuro Data Center e o EllaLink, 
em justaposição com paisagens naturais.

Com Luzes Distantes, Nuno Cera oferece-nos uma observação 
externa, com um olhar que extrai o simbólico, invisível para o nosso 
olhar rotineiro; reitera a essência de um corpo em permanente 
transformação e a simultânea desintegração do velho que vai dando 
lugar ao novo, sem lhe dar tempo para envelhecer.

José Mouro e Julia Albani
Curadores

NUNO CERA (Beja, 1972) é fotógrafo e 
videoartista, e vive e trabalha em Lisboa. A sua 
obra foi exibida e publicada internacionalmente 
em várias instituições culturais e está representada 
em diversas coleções públicas e particulares. Em 
2001, Cera foi artista residente na Künstlerhaus 
Bethanien (Bolsa Fundação Calouste Gulbenkian), 
Berlim. Em 2003, publicou com o arquitecto Diogo 
Seixas Lopes o livro Cimêncio, um levantamento 
de paisagens suburbanas. Foi artista residente 
no ISCP (International Studio and Curatorial 
Program), Nova Iorque, em 2006. Entre 2007 
e 2010, realizou o projeto Futureland, uma 
investigação artística sobre o crescimento urbano 
em nove metrópoles. Em 2012, recebeu uma bolsa 
da Fundación Marcelino Botín, Santander, com 
Sinfonia do Desconhecido I. Foi artista residente 
no Centre international d’accueil et d’échanges 
des Récollets, Paris, 2013, e em Macau, em 2018 
(Babel – Organização Cultural e Fundação 
Oriente). Em 2019, recebeu o apoio da DGartes 
– Ministério da Cultura / República Portuguesa 
para Sinfonia do Desconhecido II. Cera foi um dos 
artistas convidados nas representações oficiais 
portuguesas na Bienal de Arquitetura de Veneza 
(2004 e 2018).

Seleção de exposições individuais 
As Quedas (Convento de São Francisco, 
Coimbra, 2022), Sinfonia do Desconhecido II 
(Escola das Artes, Porto, 2021), The Blur City 
(Fundação Oriente, Macau, 2019), Poesia Mineral 
(Galeria Millennium, Lisboa, 2018), Sinfonia do 
Desconhecido I (Kunstraum Botschaft, Berlim; 
MNAC, Lisboa, 2016), Alpha Béton (CAPC, 
Coimbra, 2015), Futureland (Espaço Avenida, 
Fundação EDP, Trienal de Arquitectura de Lisboa, 
2010), Fantasmas (CCB, Lisboa, 2006), The Prora 
Complex (Play Gallery, Berlim, 2005)
 
Seleção de exposições coletivas 
Inquietação: Arquitectura e Energia em Portugal 
(Galerias Municipais, Lisboa, 2022), Miradas al 
Arte (Centro Botín, Santander, 2020), Álvaro Siza – 
IN/DISCIPLINA (Museu de Serralves, Porto, 
2019), Haus Wittgenstein (maat, Lisboa, 2018), 
Demo:Polis (Akademie der Künste, Berlim, 2016), 
ZOOM! (Pinakothek der Moderne, Munique, 2015), 
Daqui Parece uma Montanha (Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 2014), Atopia (2010, CCCB, 
Barcelona), The Searchers (2006, EFA Gallery, NYC).



Sem título (A Pedra) 
2022 

Impressão em tecido 

Esta grande impressão sobre tecido com uma 
fotomontagem de uma enorme pedra voadora, 
um cromeleque perto de Sines, é uma referência 
ao quadro O Castelo dos Pirenéus de René 
Magritte, de 1959. Neste estado de suspensão, 
a pedra pode representar dinâmicas passadas 
e futuras do território de Sines.

Luzes Distantes
2021–2022

Vídeo, 4K transcrito para HD, dois canais 
sincronizados, som mono; 38 min 53 s, loop

Texto: Joana Rafael; locução: Jeff Wood;  
pós-produção áudio e música original:  
Eduardo Vinhas (Golden Pony Studio)

Ao longo dos sete episódios da obra em vídeo 
Distant Lights, somos conduzidos por locais 
que o artista selecionou como protagonistas: 
a Autoridade Portuária de Sines, a Central da 
EDP, o Terminal XXI, as refinarias da Galp Energia 
e da Repsol, a Pedreira, as terras do futuro 
Data Center e o EllaLink, em justaposição com 
paisagens naturais. Cera partiu de um conceito 
muito simples para colocar a natureza e a 
indústria em contraste, através do vídeo. Há dois 
fluxos paralelos que, em certos pontos, se tornam 
um só, num jogo visual de ritmos e sons que criam 
e desconstroem o espaço e o tempo. A narração 
introduz referências a eventos naturais e políticos 
em grande escala, às alterações climáticas 
e a uma escala temporal mais geológica.

Sem título (Candeeiro #1)
2022

Bronze

A exposição justapõe uma série de ready-mades : 
candeeiros de iluminação pública que Cera 
encontrou em Alcafache, no distrito de Viseu. 
Para ele, estes objetos têm um forte valor 
simbólico e representam uma memória – quase 
fotográfica – dos desastrosos incêndios do verão de 
2018, e revelam a violência e a energia do evento.

Sem título, (Candeeiro #2, 
#3, #4), 2018

Plástico

Luzes Distantes
2021–2022

Impressões jato de tinta montadas em PVC

Acompanhando o vídeo homónimo, esta série 
fotográfica com vários formatos faz parte da 
investigação artística de Cera sobre o território 
de Sines. Visa retratar esse corpo-mundo 
através de um olhar artístico sobre o Porto 
de Sines e os seus movimentos; as indústrias 
de energia e transporte marítimo, as máquinas 
e os seus fluxos; o desmantelamento da Central 
a Carvão da EDP; a pedreira de Monte Chãos 
e os cromeleques; o local/terra do futuro Centro 
de Dados e o cabo transatlântico de fibra ótica.
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Impressão fotográfica 
Blues Photography Studio,  
Superfície Pictórica
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Produção gráfica
Logotexto

Impressão
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