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DE CARTÃO

M egapolis signi�ca gran-
de cidade. O termo sur-
giu pela primeira vez
nos EUA através do geó-

grafo Jean Gottman, que nos anos
1950 estudava a região oriental do
país. O cientista sustentava que a
região de Boston a Washington DC
era na altura uma megapolis por-
que tinha uma população numero-
sa mas também fornecia serviços
essenciais para toda a América.
Conceitos à parte, o tema surge
aqui e agora por uma razão. O ter-
mo dá nome à mostra de trabalhos
de Nelson Cardoso, exposta na gAD

– galeria Antiks Design, em Lisboa,
até �nal de Abril. O artista brasilei-
ro inspirou-se na ideia de megapo-
lis para construir a sua nova expo-
sição. E o resultado é um conjunto
de obras que mergulham no “uni-
verso nocturno das mega cidades,
revelando todos os seus contrastes
urbanos e cosmopolitismo dos seus
habitantes”. Estão representados,
por exemplo, um “VAGAmundo” e
um “empresário”, entre outras per-
sonagens das grandes metrópoles.
Segundo a galeria, “as obras expos-
tas são provocadoras e desa�antes
e convidam o espectador a mergu-
lhar nos ambientes frenéticos das
cidades. A ideia é redescobrir o
conceito de cidade, morada de dua-
lidades e de contrastes”.

E qual a originalidade desta mos-
tra? O material utilizado nas obras.
Nelson Cardoso criou a cidade só
com material reciclado, principal-
mente cartão canelado. E a opção é
reveladora da sua expressão artísti-
ca: “a utilização do cartão canela-
do, a colagem de imagens e objec-
tos retirados do lixo revelam a sua
percepção do mundo. A forma co-
mo vai buscar o desperdício, o ma-
terial “pobre”, como o reutiliza e
recicla, acabando por o devolver ao
universo como obra de arte. É atra-
vés do cartão que Nelson Cardoso
revela toda a liberdade artística, to-
da a criatividade e excentricidade,
presente em �guras improváveis e
em cores fortes”, refere a galeria
num comunicado. 

PERCURSO
Nelson Cardoso nasceu em 1958. Na-
tural de Ribeirão Preto, no estado de
São Paulo, Brasil, vive em terras lusas
desde 1980, ano em que veio para Lis-
boa para estudar escultura na AR.CO
(Centro de Arte e Comunicação Vi-
sual). Acabou também por estudar de-
senho e pintura. Três anos depois aca-
ba a formação e inicia uma carreira ar-
tística. Participa em vários simpósios,
começa a expor individualmente e a
participar em diversas exposições co-
lectivas em Lisboa e no Porto. Em
1988, a convite do escultor japonês
Niizuma, representa Portugal no
“Iwate-Machi Stone Sculpture Sympo-
sium”, no Japão. No início da activida-
de artística Nelson Cardoso direccio-
nava o seu trabalho para a escultura

em mármore, mas essa opção escondia
outra face do artista: a de trabalhar
com materiais “menos nobres – tal co-
mo o cartão –, como forma de explorar
a sua liberdade criativa e de expressar
a sua excentricidade”. Nelson Cardoso
prefere “trabalhar o mundo com aqui-
lo que o mundo lhe dá”.

Por Marta de Sousa

Mega-pólis
Até 23 Abril 
gAD – galeria Antiks Design
R. Mouzinho da Silveira, 2 
(em frente à Cinemateca)
De 2ª a sábado das 11h às 20h; 
domingo das 15h às 18h

DETALHES

Exposição

Natural do Brasil, Nelson Cardoso expõe o seu último trabalho
na megacidade de Lisboa. A mostra “Mega-pólis” revela 
um conjunto de obras realizadas com material reciclado. 
Na gAD – galeria Antiks Design até �nal de Abril

O Empresário
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O Vagamundo
2008

Mega-pólis, 2008


