
Nelson Cardoso
Quadros e Colagens

Paintings and Collages

Uma coleção de caixas e máscaras da fase expressionista de Nelson Cardoso.

A collection of boxes and masks of the expressionist phase by Nelson Cardoso



À Espera (The Wait)

5 figuras, a protagonista é grávida, os 3 possíveis pais (gatos) à esquerda; a amante do verdadeiro pai 
tudo à direita com dúvidas.

5 figures, the protagonist is pregnant, the 3 possible fathers at the left; the lover of the real father all to the 
right with obvious doubts.



A Ansiedade da Espera (the Anxiety of Waiting)

5 figuras, a figura mais à direta é com um embrião na barriga. As outras figuras, acariciando-se, estão à 
espera da criança nascer.

5 figures, the right most figure is pregnant. The other figures hug and are waiting for the child to be born.



Tentação (Temptation)

O diabo tenta a mulher com rabo de peixe e seio na cabeça.

The devil seduces a woman with a fish tail and a breast on her head.



Na casa de banho (At the bathroom)

Figura feminina evacuando e contemplando, outra figura masculina lendo e em cima uma uma fila à espera 
de vez.

A female figure contemplating “at business” in the loo. A male figure is reading in another loo and outside 
naked figures are queuing up for their turn.



Sem título (wo title) (2006-1)

Um casal faz amor e é observado por uma figura à direita. A esquerda uma estrutura abstrata que lembra 
uma janela.

A couple is making love and is observed by the figure at the right. At the left an abstract structure that 
could be a window.



Em Movimento (Moving)

Seios em movimento, visão bêbeda de seios a abanar.

Drunken vision of jiggling breasts.



Elas (Them Girls)

Prostitutas de bairro de lata.

Prostitutes from the slums.



Caminho da mata (The march through the forest)

4 Figuras animais no percurso pelo mata.

Four animal figures marching through the forest.



Safadinha (the naughty girl)

Uma mulher despe-se em frente a uma janela com expressão safadinha.

A woman undresses by the window with a naughty expression.



Travesti (Transvestite)

Um travesti observando através da janela o senhor com o chapéu no exterior.

A transvestite looks through the window at a gentleman with a hat.



Bisbilhotar (Snooping)

Bisbilhoteiro. Parte da trilogia da safadinha e do travesti.

Snooping. Third part of the trilogy together with the naughty girl and the transvestite.



Cachorra da madame (Dog of a noble lady)

Cachorro duma madame nobre.

Dog of a noble Lady. Reminiscence to Kurt Schwitters “construction for a noble lady”. 



A Vaca (The cow)

Uma vaca feito de moldes de madeira.

A cow made of wooden moldes.



O Gato (The Cat)

Gato escondido com a cabeça e o rabo de fora.

A half hidden cat.



O Porco (The Swine)

Tábua de cozinha de corte muito usada. Metáfora para um ato de misericórdia para com o porco.

Used kitchen cut board. Statement of mercy and empathy for the pigs.



A Gula (The Greed)

Mulher e gato brigando por comida do mesmo prato. Salsicha, peixe, banana e ovo estralado.

Woman and cat fighting for the same plate. Sausage, fish, banana and egg.



Marinheiro fumando cachimbo (Sailor smoking pipe)

Clássico da fase expressionista, é feito com colagem de jornal sobre cartão.

From the expressionist phase, A sailor smoking a pipe, collage of newspaper on cardboard.



Maria e seus dois Homens (Maria and her two lovers)

Uma mulher entre dois homens. Os amantes de Maria, diferentes mas iguais.

A woman between two men; the lovers of Maria, different but the same.



O Picas (The train conductor)

Quadro feito com bilhetes de comboio e autocarro. Cardoso "homenageia" os transportes públicos e os 
revisores com esta peça. Bilhetes guardados da altura em que perdeu a carta de condução.

Made from pricked train tickets. A tribute to the public transport and its personal. The picked tickets were 
saved from the time when Cardoso temporarily lost his driving license.



Os equilibristas na bicicleta (Balancers on a bicycle)

Dois equilibristas numa bicicleta.

Two balancers on a bicycle.



Dançar e espreitar (Dancing and snooping)

Duas pessoas dançam ao centro e duas observam.

Two persons dancing; two persons snooping..



À espera com a mão no bolso (Waiting with the hand in the pocket)

Dois homens à espera de mulheres, com a mão no bolso. Estão cansados da espera, como se revela o 
ditado brasileiro, pessoa que espera põe a mão no bolso. À volta coruja, gato, boca e porco. e figuras 
nuas.

Two men waiting for women with the hands in their pockets. Reference to the brazilian saying “Who wait 
puts his hand in the pocket. Around them an owl, cat, mouth, pig and naked figures.



Valete atrevida (Naughty court card)

Carta de baralho com valete feminino. para não dizer travesti.

Feminine or transvestite court card.



Palavras azuis (Blue words)

Um casal que dialoga. A personagem feminina está grávida e falam palavras azuis. 

A couple argues. The woman is pregnant, the words between them are blue.



Cabeça de fruta (Fruit Head)

Cabeça de morango verde com morango na boca. Colagem.

A green strawberry head with a red strawberry in his mouth.



A Vamp (The vamp)

Retrato de mulher vamp. Madeira recortada, sem fundo. Os recortes constroem com o fundo da parede o 
próprio rosto.

Portrait of a vamp. Wood cuttings, without background. 



Leão alegre (The cheerfull Lion)

Madeira recortada representado um leão alegre.

Wood cuttings making a cheerful Lion.



Bacanal dentro dum saco de cama (Orgy in a sleeping bag)

Homem e mulher no primeiro plano; no fundo em horizontal um bacanal dentro dum saco de cama.

Man and woman on the first plane; in the background an orgy in a sleeping bag.



Os novos Enfarpados (The new screwed; literally: the new barbwired)

3 Painéis de pessoas dançando alinhadas numa fila. Os novos enfarpados, ditado brasileiro para pessoas 
endividadas sem saída, Novos enfarpados é trocadilha com novos ricos. O quadro tem aspeto de tríptico.

Three lines of people hanging in a barbwire. “Barbwired” is a Brazilian saying for a person in deep liabilities 
without a chance of repaying them.



Perdidos no espaço branco (Lost in white space)

Várias figuras perdidas com um espaço em branco. Dupla cara, caracol, seios, pássaros. 

Figures lost around a white space. Double face, snail, breasts, birds.



Gato meio humano (Semi-human Cat)

Figura de gato com dentadura moderna.

Cat with third teeth.



Lobisomem (Werwolf)

Carvão sobre papel. Representação de um lobisomem com um embrião ao centro.

Representation a werwolf with an embryo in the middle.



Homenagem à Vida (Tribute to Life)

Mulher saúda a vida com uma flor na mão. É uma homenagem ao aleitamento. O seio no centro do 
quadro possui uma flor que desabrocha. Leite materno é vida.

A woman cheers life with a flower in her hand. A tribute to breastfeeding. The breast in the center has a 
flower about to blossom.
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