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≠Be gentle – Exposição em defesa de valores universais

A história da arte concedeu-nos visões do mundo, interpretações da mitologia, exposição do sagrado e explicações

para a vida. Destas visões, plasmadas em milhares de imagens, em jeito de desenhos, pinturas, esculturas, gravuras,

quantas retrataram a violência sobre as mulheres?

De Eva a Taís, a representação do feminino desenvolveu-se em duas linhas opostas: a encarnação da mulher

enquanto ser do mal, através da luxúria e do pecado, ou a eterna personificação do papel de mãe, cuja imagem centra-

se na delicadeza, fragilidade, submissão e pureza. Duas imagens paradoxais que transformaram a mulher num

objeto/ícone, sujeita às necessidades do domínio masculino e modelos culturais vigentes.

Se passarmos a entender a arte como uma função social, lembrar-nos-emos da série “Black and white disaster” #4,

1963, de Andy Warhol, e dedicar-nos-emos, no presente, a fruir desta série de doze trabalhos, aqui apresentados, na

galeria de artes e letras de A Filantrópica, cujo propósito não passa por ampliar as tragédias que retratam, mas antes

apresentar o seu reverso – a beleza estética. Deste modo, devido à impossibilidade de fazer rewind, como no cinema,

cujo filme “Irreversível”, de Gaspar Noé (2002) tão bem demonstrou, somos confrontados com propostas imagéticas

que convidam à reflexão, sobre o tema que lhe dá o nome: Be gentle.

“Perante uma imagem, é nosso dever indagar qual a função que lhe foi atribuída pelos responsáveis da sua

composição.” Georges Duby

Ana Romero (Curadoria)
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Posse, ciúme e dominação - O jogo viciado domachismo.
Em 2021 atravessámos uma pandemia, habituámo-nos a novos números mas não largámos os antigos tão ou mais trágicos, porque
repetidos, desde que há estatísticas ou, mais doloroso, desde que nos conhecemos enquanto sociedade. Em Portugal morrem dezenas
de mulheres por ano vítimas de violência doméstica. Não sendo as vítimas exclusivamente deste género, a preponderância dos números
é esmagadora , principalmente se tivermos em conta sobre quem recai, maioritariamente, a violência continuada. Cada mulher
espancada, violada, assassinada é reflexo de séculos de construção social baseada na diferenciação de género e, nela, da divisão social
do trabalho e das estruturas do poder. Basta atentarmos na hegemonia machista que ao longo do tempo histórico tem monopolizado o
acesso aos cargos das forças armadas, do clero, das grandes empresas e do Estado.
A Revolução de Abril consagrou na Constituição – porventura o mais belo texto escrito em língua portuguesa – a igualdade de género,
calando fundo um dos fundamentos mais discriminatórios do fascismo. Contudo, sabêmo-lo, vastas vezes a urgência do sonho e da
justiça nele implícita é profundamente precoce quando comparado com a lentidão da mudança que ele pode operar nas mentalidades.
Sabemos que nascemos homens ou mulheres mas que o masculino e o feminino são construções sociais. Para muitos, sustentados no
seu quotidiano (ainda que o possam ser de forma inconsciente) pela diferenciação de género, a mulher não passa da expansão triunfante
do seu umbigo. Ela não é mais que o reflexo da sua virilidade, mulher objecto, onde projectam sentimentos de autoridade e posse.
Sentimentos que indiciam o crime seguinte: veste o que ele quer, fala com quem ele quiser, faz o que ele precisar. Aliás, como refere
Miguel Vale de Almeida no seu «Senhores de Si», fruto do seu trabalho de campo antropológico em contexto rural no interior do país, -
“não é suposto (as mulheres) exprimirem livremente sentimentos e emoções que ponham em causa a imagem de força e auto-
suficiência masculinas”.
O mais extraordinário ou, pelo menos, mais surpreendente nos números apresentados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é
que parece não haver uma relação directa da violência com os baixos níveis de escolaridade e/ou económicos. Podíamos ser levados a
pensar que nas franjas da pobreza ou do analfabetismo é que se vestiam de roxo as vergonhas da nossa humanidade. Contudo, a
crueldade dos números diz-nos que a bestialidade a vencer habita na raia da animalidade. Talvez a arte nos salve.
António Lains Galamba -Antropólogo



Mestre em Arquitetura FBAUP

Mestre em Artes Visuais FBAUP/FPCEUP.

Fotógrafo distinguido pela Associação Portuguesa dos 

Profissionais da Imagem.

Curso de formação em fotografia e fotógrafo profissional. 

Fórum Viseu – 2019 - Coleção fotográfica do ano na 

categoria de fotojornalismo da APP Imagem.

Cadeia de Santa Cruz do Bispo – Misericórdia do Porto –

Museu Presidência da República – 2018 - Exposição e 

Catálogo Delfim Manuel Ceramista.

Fundação Champalimaud, Lisboa – 2017 – Fotografia 

Pinhole Nespresso Eco câmara.

Fundação Cupertino de Miranda, Porto – 2016 - Obra 

fotográfica do ano APP Imagem categoria Fineart.

https://www.facebook.com/ArmandoBentoFotografiaArquitetura
Armando Bento 



“Opus Violentiae”
(Obra da violência)

Fotografia intervencionada
150x100 cm

2022 
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Amante das artes, paralelamente ao seu curriculum 

académico e clínico (professor catedrático na 

Universidade do Porto e médico dentista especialista 

em ortodontia), dedica-se desde 1992 à pintura e à 

escultura, expondo com regularidade em individuais e 

coletivas. 

“Gosto de arte, não fosse ela a suprema 

manifestação humana. A arte humaniza a vida e 

permite viver para além de existir, faz despertar de 

uma existência conformista para uma vivência 

ativista. Gosto da arte porque provoca o desigual, 

porque é contra a lógica homogeneizante, e estimula 

a negatividade à igualização e ao consumismo”.

https://apinhaoferreira.blogspot.com

https://olhadelasnasoleadelas.blogspot.comAfonso Pinhão Ferreira 



Be gentle
Dimensões: 90x80 cm

Acrílico s/tela
2022
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É licenciada em Artes Plásticas – Ramo Pintura pela ESAP 

e licenciada em Design Industrial, (ESAD)

Profissionalizou-se docente na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

Frequentou o curso de História de Arte Moderna e 

Contemporânea, na Fundação de Serralves, orientada 

pelo  professor Fernando Pernes, em 2005/2006.

Expôs em 2021 na Índia, a convite da embaixada 

portuguesa, Instituto Camões,  em Nova Deli; em Londres 

- Dcontemporary, 20 Emergent Artists, Espanha, na 

Fundação Araguaney, em Santiago de Compostela; 

Bertanzos e Ferrol (Segunda Face 2020); 70 cavaquinhos 

70 artistas, a convite do músico Júlio Pereira, no Mosteiro 

dos Jerónimos e em Montreal, Suíça.  

https://anaromeroportugalarte.blogspot.comAna Romero 



Pure Beauty 
Dimensões:70x100 cm

Óleo s/tela
2021
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Natural da Nazaré, é autodidata em desenho/pintura e 

Licenciado em Música – Piano, pela Universidade de 

Aveiro. 

Gravou para a RDP antena 2 e participou no Festival de 

Música de Leiria e no Festival Internacional de Piano de 

Aveiro. 

Iniciou a prática do desenho realista desde muito cedo e 

dedicou-se à pintura a óleo em 2017. A abordagem 

artística consiste na procura de um realismo que permita 

a perceção da obra e da mensagem no seu todo, sem 

qualquer recurso a detalhes exagerados ou hiper 

realismo.

Reside e trabalha em Viana do Castelo.

https://www.crisdk.comCris DK



Light III
Óleo s/ tela
120x90 cm

2022
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Nasceu na  Póvoa de Varzim,  em 1985.

Carla Maciel é  licenciada em Artes Visuais e Fotografia 

pela Escola Superior Artística do Porto (ESAP).

Entre as temáticas abordadas recorrentemente nos seus 

trabalhos, podemos encontrar  uma  sensibilização para a 

desconstrução da objetificação da mulher,  dentro e fora do 

campo artístico, assim como a procura de significado e 

beleza no caos, criando narrativas visuais onde o sonho e a 

realidade se fundem, para que o seu trabalho  desperte o 

espírito crítico do espectador, permitindo-lhe  liberdade de 

interpretação.

https://www.instagram.com/carlamaciel_v_artist/

https://www.behance.net/carlamacie33ff

https://vimeo.com/carlamacielCarla Maciel 



O efeito Picasso (em 
homenagem a Dora Maar)
Fotografia intervencionada

Série de 10  
20x30 cm 

2020
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Nasceu em França em 1975. 

Bacharelato em Desenho (ESAP) e Licenciatura em 

Design Industrial (ESAD). 

As artes plásticas assumem um papel preponderante a 

partir de 1999, e desde então expõe regularmente em 

exposições coletivas e individuais. O seu trabalho obteve 

duas menções honrosas – em “Aveiro Jovem Criador 

2007” e no mesmo ano no “Prémio Salúquia às Artes” em 

Moura.  

Em 2011, integra o grupo de artistas fundador do evento 

“nocnoc”, com edições anuais na cidade de Guimarães e 

torna-se membro da Associação “Ó da casa!” até 2018. 

Está representada em várias coleções particulares e 

públicas,  e o seu trabalho em ilustração faz parte de  

publicações nacionais e internacionais.

https://deliadecarvalho.artDélia de Carvalho



Está tudo bem
Acrílico s/papel

Dimensões: 52×48 cm 
2017
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Gondomar, 1968

Licenciatura e mestrado em Artes Plásticas - Pintura 

(FBAUP) e pós-graduação em Tecnologia Multimédia pela 

FEUP, doutorando em Arte Contemporânea no Colégio 

das Artes da Universidade de Coimbra.

“Em projetos de pintura recentes, tornou-se 

particularmente interessante para mim olhar para a 

pintura como um lugar teatral, seja através do trabalho 

pictórico na superfície, seja na encenação do objeto 

pictórico no espaço expositivo, ou seja, o espaço cênico. 

Esse espaço cénico da pintura é o lugar de interação com 

o espectador, que é determinado pelos elementos da 

pintura e pela forma como a pintura se instala no espaço 

expositivo”.

www.leonelcunha.netLeonel Cunha



XXX
Medidas Variáveis

Óleo sobre tela, cavaletes 
e 

grampos
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Nasceu em Matosinhos, Porto, em Maio de 1971.

Vive em Viana do Castelo. Professor de Artes 

Visuais.

Mestrado em Pintura, pela Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto e Licenciatura em Artes-

Plásticas – Pintura, pela mesma faculdade.

Artista que tem vindo a desenvolver trabalho no 

campo da pintura, do desenho e do vídeo.

http://www.luistroufa.com/

https://www.instagram.com/luis_troufa/
Luís Troufa 



Grafting series XII
75x60 cm

Óleo sobre tela
2022
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Do Carmo Vieira, natural de Vila Pouca de Aguiar, vive 

em Gondomar.

É licenciada em Artes Plásticas pela Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto, onde frequentou 

o Mestrado em Pintura. 

Participou  em várias exposições individuais e 

coletivas, no projeto ” Arte Lusófona”, no festival 

literário “Livros a oeste”. 

Está representada na Fundação Escultor José 

Rodrigues, Porto, no Espaço Miguel Torga, S. Martinho 

de Anta, no Museu Municipal de Espinho, na Biblioteca 

Municipal de Espinho, no Tribunal da Relação do Porto 

e em coleções particulares.

https://www.facebook.com/docarmovieirartista

http://galeriaartelusofona.org/artes-plasticas/do-carmo-vieira/ Do Carmo Vieira 



Elas merecem muito mais que 
flores…

Óleo s/tela
150x100 cm

2022
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Marco Santos (1981, Valença, Portugal) é um artista 

autodidata de nacionalidade portuguesa e espanhola,

representado em várias galerias em Portugal, Espanha, 

Reino Unido e Estados Unidos; participou em várias  

exposições artísticas,  coletivas e individuais.

“A arte sempre me fascinou, desde criança, e o  que me  

rodeava serviu como  fonte de inspiração: família, animais 

de estimação, colegas de escola... Mas acima de tudo,  

gostava de desenhar os meus personagens de ficção 

preferidos. A influência da cultura pop dos anos 80/90, o 

cinema, as séries de televisão e a banda desenhada, 

somadas ao meu interesse pelas artes visuais, fizeram-me 

querer ser pintor e trabalhar no mundo das artes”.

As suas  obras mais recentes abrangem a cultura Pop, 

numa fusão entre realidade e ficção.

https://www.marcosantos.artMarco Santos 



Murder at a window
Óleo s/tela

54,5x44,5 cm
2021

23



Rosa Bela Cruz é natural de Ovar.

É Licenciada em Artes Plásticas pela Escola Superior de 

Belas Artes do Porto (ESBAP). Lecionou Artes Visuais no 

ensino secundário durante 36 anos. Atualmente,  leciona 

Artes Visuais numa Universidade Sénior. 

As mulheres sempre ocuparam um lugar central no seu 

trabalho,  e é  nesta representação do feminino que reside 

a principal expressão da sua obra.

Em algumas das suas exposições individuais, realiza 

instalações, onde pretende  confrontar o público com 

imagens que o façam pensar, refletir e questionar,  sobre 

várias situações em que  a mulher é violentada.

Desde 1980 , tem participado com regularidade em 

diferentes mostras, individuais e coletivas.

Rosa Bela Cruz 



O pesadelo
100x100 cm 

Técnica mista/Instalação
2019

25



Renata Carneiro nasceu no Porto, onde vive e      

trabalha.

Iniciou a sua escolarização em  artes, cedo, na 

escola secundária Soares dos Reis, seguindo 

estudos na faculdade, onde obteve a licenciatura em 

Artes Plásticas. É Mestre em Teoria e Pratica das 

Artes Contemporâneas, pela Faculdade de Belas 

Artes – Universidade Complutense de Madrid.

Expõe coletiva e individualmente desde 2000, e  está 

representada em diversas coleções públicas e 

privadas em Portugal, Espanha, França, Alemanha, 

Grécia e Japão.

https://www.renatacarneiro.com/Renata Carneiro 



Atomic Love
Acrílico s/tela
100x100 cm 

2022
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Agradecimentos: - London Cosmetics for Men, marca de 
cosmética masculina, pela cedência do título  da exposição, 
relativa à  campanha Be Gentle - Diz Não à Violência Doméstica,  
em parceria com a  APAV ,em 2019


