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É a primeira vez que a Ermida Nossa Senhora da Conceição serve de abrigo a um veículo. “Almack´s #1” 
poderia ser o nome da última geração de uma marca de automóveis internacional, mas trata-se, antes, de 
um veículo sui generis que Ana Fonseca concebeu, unindo meios de locomoção que fazem referência a 
dois tempos - a liteira oitocentista e o contemporâneo “concept car”.

Requinte e luxo são palavras que caracterizam bem o interior desta obra, por oposição ao seu exterior 
futurista de uma cápsula aerodinâmica. Contraste que não é alheio a uma intenção da artista em colocar 
em evidência problemáticas contemporâneas como o futuro da locomoção, a actual crise petrolífera e a 
crise no mercado automóvel, deixando ainda em aberto pormenores e outras questões passíveis de serem 
desvendadas pelo espectador mais atento.

Ana Fonseca tem uma formação multidisciplinar (fotografia, instalação, vídeo e performance), sendo o 
desenho a base da sua obra. Olhando para Almack’s #1 torna-se difícil imaginar que na sua origem esteve 
um esquiço e que, a partir desses traços, com a ajuda de arquitectos, engenheiros e várias empresas que 
colocaram o seu saber fazer ao serviço deste “protótipo”, nasceu uma obra de arte com tecnologia de 
ponta.

Longe de prever quão ambicioso este projecto se tornaria, Ana Fonseca viu pois a liteira, conceptualizada pelo 
seu traço, ser transformada em desenho técnico e em imagens 3D pelo ateliê André Ataíde, arquitectos. 

Para dar início à materialização da obra, estes desenhos foram preparados para o processo de produção 
pelo INEGI -Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, que também viria a conceber engenharia 
necessária ao protótipo. Coordenado por este instituto, a liteira iria nascer em mais três empresas do norte 
do país: a Esmomolde e a Famopol, que se ocuparam com tarefas relacionadas com os moldes da obra, 
bem como na pintura final da liteira, no caso da Famopol, e os Acrílicos Salvador Nunes, que deram um 
contributo fundamental no fornecimento da matéria-prima, na moldagem e na mão-de-obra da cápsula de 
acrílico.

Esta recriação moderna de uma liteira do século XIX fará certamente repensar a nossa forma de nos 
locomovermos numa cultura em que o automóvel é “rei”.

A Direcção

Projecto Travessa da Ermida
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“Almack´s #1” could be the name of the last generation of an international brand of cars, but, in fact, it is the name of a sui 
generis vehicle conceived by Ana Fonseca, bringing together locomotion formats that refer to two eras – the 19th century 
sedan chair and the contemporary concept car.

Sophistication and luxury are words that describe the interior of this piece, in opposition to its futuristic aerodynamic 
capsule exterior. A contrast that is not foreign to the artist’s intention of highlighting contemporary issues, such as the 
future of locomotion and the current oil crisis, the automobile market crisis, leaving unfinished details and other issues 
susceptible of being revealed by the most attentive member of the audience.

Ana Fonseca received a multidisciplinary training (photography, installation, video and performance) drawing is at the base 
of her work .  Looking at Almack´s #1 it is hard to imagine that it originated from a sketch, and that from those lines, with 
the assistance of architects, engineers and several companies that put their knowledge to the service of this “prototype”, a 
unique high technology work of art was born.

Far from predicting how ambitious this project would become, Ana Fonseca saw her sedan, conceptualized by her sketches, 
transformed into a technical drawing and 3D images by atelier André Ataíde, arquitectos.

To start materializing the piece, these sketches were prepared for the production process by INEGI - Instituto de Engenharia 
Mecânica e Gestão Industrial that also conceived the prototype’s engineering. Under this institute’s coordination, the sedan 
would see the light in three other companies of the North of Portugal: Esmomolde and Famopol, that took on the tasks 
related to the creation of the moulds for the piece, as well as the final painting of the sedan, in the case of Famopol; 
and Acrílicos Salvador Nunes, that a fundamental contribution in providing the raw material, the moulding and labour for 
making the acrylic capsule.

This modern recreation of an 18th century sedan chair will surely make us reflect on the way we move in a culture where 
the automobile is “king”.

The Management

Projecto Travessa da Ermida
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O momento residual

É-nos pedido para ir numa romaria. Participar sufragando. Manifestarmo-nos publicamente de forma 
devida com instruções precisas. Enquanto é transportada numa liteira, a artista, Ana Fonseca, parte de uma 
circunstância profana, de condição humana - o Museu Nacional dos Coches -, para um espaço conjecturado 
pela consagração, de condição sagrada - a Ermida de Belém -, onde os objectos (a liteira e a projecção 
vídeo informativa sobre o conceito Almack’s #1) estarão dispostos sob a índole venerativa.
A artista seculariza um objecto que se tornou em high culture - uma peça do museu - da mesma forma 
que Duchamp, quando decidiu expor o porta garrafas e outros readymades ao incorporá-los como tais 
na reflexão estética. Com este sacrifício residual, Ana Fonseca mostra como tudo pode ser reciclado e 
reterritorializado em algo útil. Mais do que proceder à simples apropriação de artefactos culturais, ela 
reinterpreta os temas abordados, reabita-os com sensações simultâneas, de forma sinestésica, numa fusão 
do sagrado com o profano. Diverge, inquestionavelmente, das transgressões de Vito Acconci, pois estas 
decorriam até quando as pessoas entravam no espaço privado. Distingue-se das situações provocadas por 
Tino Sehgal, na aplicação da Lei Natural enquanto questiona a Lei Romana. Ou ainda dos acontecimentos 
criados por Cristina Lucas, ao investir no observador o poder da acção participativa. 
Em Almack #1, o observador está, em termos espaciais, posicionado de fora, excluído através dos meios 
da sua própria inclusão. A dimensão temporal das acções forçam o observador a colocar-se (posicionar- 
-se) numa posição externa ao acontecimento. Disposição onde existe a comunicação, mas onde não pode 
participar. Este pode observar o que aconteceu nesse espaço interior (incluso) mas, no entanto, não lhe é 
permitido incluir-se, fazer parte. O observador está presente, mas como testemunha da acção. 
A comunicação com a obra de arte transporta o observador para o espaço de contemplação da obra, 
enquanto permanece no espaço do processo contemplado. O observador só poderá regressar ao percorrer 
o espaço envolvente à obra e criar a sua própria narrativa sobre as diferentes possibilidades de existência 
de um elemento comum - o assunto. Os objectos posteriormente depostos na Ermida actuarão como um 
sinal da transferência. Desta forma, os vários elementos permanecem impressos com a memória do tempo 
e do seu uso diário.
O observador é colocado como complemento à produção da obra de arte. Este não existe na forma de 
“público,” mas sim como uma “multidão de testemunhas”, cuja missão é agir como mediadores entre o 
que está escondido e o que ficará visível. Entre os diferentes momentos que compõem a acção. 
A artista concebeu três momentos distintos em que nós, como observadores participativos, interagimos 
na construção do mundo real em confronto com a idiossincrasia da cultura actual. (Este paralelo entre o 
contemporâneo e o passado fazem parte do discurso de Ana Fonseca e são elemento central no seu sistema 
de representação).
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The residual moment

We are asked to set off in a pilgrimage. To participate by sufraggating. To publically manifest in due form with precise 
instructions. Carried in a sedan chair, the artist, Ana Fonseca, sets off from a profane circumstance, of human condition - 
the Museu Nacional dos Coches -, to a space conjectured by consecration, of sacred condition - the Ermida de Belém -, 
where objects (the sedan and the informative video projection on the Almack’s #1 concept) will be arranged under a 
devotional nature.
The artist secularizes an object that has become high culture - one of the pieces in the museum - in the same way 
Duchamp, when he decided to show the bottle stand and other readymades incorporating them in the aesthetic reflection. 
With this residual sacrifice, Ana Fonseca shows how everything can be recycled and reterritorialized into something useful. 
More than proceeding to the simple appropriation of artefacts, she reinterprets the themes she approaches, she re-habitates 
them with concurrent sensations, synaesthesically, in a fusion of sacred and profane. She diverges, without a question, from 
the transgressions by Vito Acconci, since these took place even when people entered a private space. She distinguishes 
herself from the situation provoked by Tino Sehgal, in the application of Natural Law while she questions Roman Law. Or 
from the events created by Cristina Lucas, investing the viewer with the power of participant action. 
In Almack #1, the viewer is, in spatial terms, positioned on the outside, excluded through the means of his own inclusion. 
The time dimension of the actions forces the viewer to set himself in a position that is external to the event. An arrangement 
where communication exists, but where he can not participate. He may observe what has happened in that interior space 
(included) but he is not allowed to include himself, to take part. The viewer is present, but as a witness of the action. 
The communication with the work of art transports the viewer to the space of contemplation of the piece, while remaining 
in the space of the contemplated process. The viewer will only be able to walk through the space around the piece and 
creating his own narrative about the different possibilities of existence of a common element - the subject. The objects that 
will later be placed at the Ermida will act as a sign of the transfer. This way, the various elements remain in the memory of 
time and its daily use.
The viewer is set as a complement to the production of the work of art. He does not exist in the form of an “audience”, but 
rather as a “multitude of witnesses”, whose mission is to act as mediators between what is hidden and what will become 
visible. Among the different moments that compose the action. 
The artist created three distinct moments where we, as participant viewers, interact in the construction of the real world 
in a confrontation with the idiosyncrasy of modern culture. (This parallel between contemporary and past are part of Ana 
Fonseca’s narrative and are the central element in her representation system). The second moment exists when we walk 
and accompany the artist in her via crucis, from the worldly public space - Afonso de Albuquerque square -, to the spiritual 
space - in the travessa Marta Pinto. The third moment exists in the occupation of the secular space where we can contemplate 
the dimensional narrative of temporal immobilization of the art piece, at the small rustic church in the travessa. 
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O segundo momento existe quando percorremos e acompanhamos a artista, na sua via crucis, desde do 
espaço público temporal - a praça Afonso de Albuquerque -, ao espaço espiritual - na travessa Marta Pinto. 
O terceiro momento existe na ocupação do espaço secular onde é possível contemplarmos a narrativa 
dimensional de imobilização temporal da obra de arte, na pequena igreja rústica existente na travessa. 
O último, ou primeiro, é o da contemplação, e refere-se à observação da instalação em si mesma - a 
secularização do sacrifício.
Na cultura actual temos dois modelos diferentes que permitem sincronizar a dimensão escultórica de 
um espaço bidimensional de representação pictórica e um outro espaço tridimensional, que contém os 
segmentos que formam a união entre uma imagem e outra, onde a tensão existente introduz o observador 
na dimensão temporal da obra.
O primeiro modelo reporta-se às narrativas exploradas pelo objecto, nomeadamente através de suportes 
tradicionais como a pintura, o desenho, esculturas e, mais recentemente, filmes ou ainda à disposição 
estética de objectos num espaço. 
O segundo modelo reflecte a ocupação do espaço pela obra de arte em si. Almack’s #1 insere-se neste 
último modelo, como uma narrativa dimensional. Se, por um lado, este sinal cultural desenvolvido por 
Ana Fonseca reflecte a complexidade da crise actual, particularmente quando revisita um dos conceitos 
de locomoção humana há muito abandonado, quando sugestiona uma revolução na produção económica 
automóvel e quando apresenta alternativas aos desafios ambientais do século XXI, por outro lado, Almack’s 
#1 reflecte o tempo de imobilização da obra de arte e o tempo de imobilização do espectador enquanto 
está localizado perante a obra, o objecto.
A matriz da pesquisa da artista impõe-se sobre uma linha cronológica de evento e situações, sejam 
históricas ou sejam de cariz mais auto-biográficas. Esta relação, no entanto, não é transferida para o espaço 
de exposição quando as imagens estão em movimento, e os espectadores também continuam a deslocar-
-se na narrativa bidimensional da exposição.
É importante recordar, além disso, que o tempo de imobilização da obra de arte resulta do compromisso 
entre a artista e o assunto reproduzido, entre uma estética condicionada pelos preceitos relativamente 
autónomos - ou as tradições (normas) do género - e os requerimentos individuais, enquanto reflecte a 
perspectiva individual do observador em relação à obra, a um nível, e ao conceito, num outro nível.
É óbvio que isto causa uma situação em que o tempo de contemplação e o tempo do processo contemplado 
entram em conflito. O visitante do museu ou da ermida, por exemplo, é transportado, por um vídeo ou por 
um objecto, ambos expostos como elementos seculares, para um estado de dúvida, de desejos insatisfeitos, 
de conflitos por resolver. Apreende expectativas contraditórias, quando confrontado com o meio expressivo. 
Esta sensação é igualmente reproduzida quando o observador está perante uma instalação ou se depara 
com uma intervenção.
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The last, or first, is the element of contemplation, and it refers to the observation of the installation in itself - the secularization 
of sacrifice.
In today’s culture we have two different models that allow us to synchronize the sculptural dimension of a bidimensional 
space of the pictoric representation and another three-dimensional space, containing the segments that form the union 
between one image and another, where the existing tension introduces the viewer to the worldly dimension of the piece.
The first model refers to the narratives explored by the object, namely through the traditional media such as painting, 
drawing, sculpture and, more recently, film or the aesthetic arrangement of objects in space.
The second model reflects the occupation of space, with the work of art itself. Almack’s #1 is included in this latter model, 
like a dimensional narrative. If, on one side, this cultural sign developed by Ana Fonseca reflects the complexity of the 
current crisis, particularly when she revisits one of the concepts of human locomotion, abandoned long ago, when she 
suggests a revolution in the economic car production and when she presents alternatives to the environmental challenges 
of the 21st century, on the other side, Almack’s #1 reflects the immobilization time of the work of art and the immobilization 
time of the spectator while in front of the piece, the object.
The research matrix of the artist is imposed on a chronological line of events and situations, whether they are historic 
or more autobiographical. This relationship, however, is not transferred to the exhibition space when the images are in 
movement, and the spectators also keep on moving in the bidimensional narrative of the exhibition.
It is important to remember that, apart from this, the immobilization time of the work of art is the result of the artist’s 
commitment to the reproduced subject, between an aesthetic conditioned by the relatively autonomous principles - or the 
traditions (norms) of the genre - and the individual requirements, while it reflects the individual perspective of the viewer 
towards the work, on one level, and towards the concept, on another level.
It is obvious this causes a situation where the contemplation time and the time of the contemplated process come into 
conflict. The visitor of the museum or the ermida, for instance, is transported though a video or an object, both exposed 
as secular elements, to a state of doubt, of unfulfilled desires, of unresolved conflicts. He apprehends contradictory 
expectations, when he is confronted to the expressive medium. This sensation is also reproduced when the viewer is in 
front of an installation or comes across an intervention.
The action in its whole is ephemeral both in time and space. If, in the initial moment, the sedan chair is a representative 
element of the symbolic capital, because it is included in the walls of a museum, the second moment is the moment of the 
transformation of its condition in connection to the function. It is exerted from the instant in which the function is involved by 
natural human condition, whether by transporting the artist in its womb or accompanying during the path between the place 
of origin and the place where it will be layed down. Between the museum and the ermida, two spaces of secularization by 
excellence. The third action is reported to the banality of the destitution of its function, of vindication and attribution of what 
will be in the hands of someone else, the validation of a new beginning.
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A acção no seu todo é efémera quer no tempo quer no espaço. Se no momento inicial a liteira é um 
elemento representativo do capital simbólico, por estar inscrita pelas paredes de um museu, o segundo 
momento é o da transformação da sua condição em relação à função. Exerce-se a partir do instante em 
que esta se encontra envolvida pela condição natural humana, seja ao transportar a artista no seu ventre ou 
seja ainda ao ser acompanhada durante o percurso, entre o local de origem e o local de depósito. Entre o 
museu e a ermida, dois espaços, por excelência, de secularização. A terceira acção reporta-se à banalidade 
da destituição da sua função, de vindicação e atribuição do que estará nas mãos de outrém, a validação de 
um reiniciar.
Walter Benjamin, no seu texto seminal sobre a reprodutividade de uma obra de arte na era actual, fala da 
importância de um elemento presente no original quando se refere ao conceito de autenticidade da obra de 
arte. Um componente que não é possível captar. “Mesmo na reprodução mais perfeita existe um elemento 
ausente:” a sua presença no espaço e no tempo, a sua existência única no lugar em que ela se encontra. É 
nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história da arte. Esta existência única da obra de 
arte determina não só as transformações à qual foi sujeita durante o tempo da sua existência, a passagem do 
tempo e a sua estrutura física, como também as relações de propriedade em que a obra de arte ingressou. 
“Os vestígios das primeiras só podem ser investigados por análises químicas ou físicas, irrealizáveis na 
reprodução; os vestígios da segunda são o objecto de uma tradição, cuja reconstituição precisa partir do 
lugar em que se achava o original. O aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade”.
A aura, à qual se refere Benjamin, é, pois, entretanto, o resultado de uma interpretação do carácter sensorial 
da obra de arte por parte do observador, ao induzir para um determinado tempo e espaço. Assim, se o 
primeiro momento da acção montada por Ana Fonseca é reflectido como o tempo de imobilização do 
espectador, os outros momentos repercutem-se como tempo de imobilização da obra de arte. Aliás, 
conforme é defendido por Boris Groys, o tempo começa, pois, a ser experimentado, conceptualizado e 
tematizado com formas novas. Através da renegociação da relação entre o tempo de contemplação e o 
tempo do processo contemplado.
Deste modo, os objectos depostos na Ermida e no Museu actuam como um sinal da transferência animista. 
O vídeo e a instalação são, de uma certa forma, uma reflexão de protecção do espaço privado, de separação 
do que é do domínio público daquilo que é da esfera privada do próprio objecto. Pois, enquanto o objecto se 
encontrar suspenso na acção, observa-se a transmissão do sinal por Ana Fonseca, como elemento humano 
no processo animista, e assiste-se ao sacrifício da obra de arte. Almack #1 promove, de forma geral, um 
enquadramento no qual a sensação reproduzida se reporta à noção de identidade cultural, à imagem do 
desejo enquanto é representada socialmente. O sacrifício surge como forma de violação e retira o sagrado 
da coisa. Destrói a sua poética para a tornar na poética da artista para depois ser novamente secularizado. 
Assim o sacrifício excedentário da acção tomou a forma de secularização excedentária.

Rui Gonçalves Cepeda
Março 2011
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Walter Benjamin, in his seminal text about the reproductivity of a work of art in the contemporary era, speaks of the importance 
of an element present in the original when it refers to the concept of authenticity of the work of art. A component impossible 
to capture. “Even in the most perfect reproduction there is an absent element”: its presence in space and time, its unique 
existence in the place it is set into. In that unique existence, and only in it, art history unfolds. This unique existence of the 
work of art determines not only the transformations to which it was subject during the time of its existence, the passage 
of time and its physical structure, as well as the property relationships where the work of art is included. “The traces of the 
first can only be investigated through chemical or physical analysis, unfulfillable in the reproduction; the traces of the latter 
are the object of a tradition, whose reconstitution needs to leave the place where the original was. The here and now of the 
original constitutes the contents of its authenticity”.
The aura, to which Benjamin refers to, is, in the meantime, the result of an interpretation of the sensory character of the work 
of art by the viewer, when it induces a determined time and space. Thus, if the first moment of the action created by Ana 
Fonseca is reflected as the immobilization time of the spectator, the remaining moments are repercuted as immobilization 
time of the work of art. In fact, as Boris Groys sustains, time is starting to be experienced, conceptualized and set into a 
theme with new forms. Through the renegotiation of the relationship between the time of contemplation and the time of the 
contemplated process.
This way, the objects in deposit at the Ermida and at the Museum act as a sign of the animistic transfer. The video and the 
installation are, in a certain way, a reflection of protection of a private space, of separation of what is public domain from 
what belongs to the private sphere of the object itself. As long as the object is suspended in the action, we observe the 
transmission of the sign by Ana Fonseca, as human element in the animistic process, and we watch the sacrifice of the 
work of art. Almack #1 promotes, in general terms, a frame in which the reproduced sensation make reference to the notion 
of cultural identity, in the image of desire while being represented socially. The sacrifice appears as a form of violation and 
eliminates the sacred in it. It destroys its poetry to transform it into the poetry of the artist only to be secularized once more. 
Thus, the excess sacrifice of the action has taken the form of excess secularization.

Rui Gonçalves Cepeda
March 2011
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Esmomolde
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Famopol



16



UM CONCEITO DE LOCOMOÇÃO REVISITADO     A REVISITED LOCOMOTION CONCEPT

17

Inegi
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Inegi
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Biografia

Ana Fonseca, nasceu em São Paulo (BR), em 1978, actualmente vive e trabalha em Lisboa. Em 2003 
licenciou-se em Londres, na Middlesex University e residiu nesta cidade durante sete anos. Em 2007, 
regressa  a Lisboa, onde tem vindo a desenvolver projectos artísticos e de curadoria.
A prática artística de Ana Fonseca é marcada pela estética heterogénea, resultante de um reabitar de 
diferentes períodos históricos, sinais culturais que servem de ponto de referência, mais ou menos explícitos 
para o observador.
A matriz da sua pesquisa é uma linha cronológica de eventos e situações que, de alguma forma, foram 
determinantes para a sua identidade, quer do ponto de vista histórico, quer do âmbito da história familiar 
(ancestralidade, histórias familiares e costumes/ mitos).
Este cariz auto-biográfico não se prende apenas à sua vivência mas sim, num sentido mais lato, às três 
culturas que mais a influenciaram até ao momento: brasileira (1978-1991); portuguesa (1991-1999 / 
2007-2010) e inglesa (1999-2007).
Ana Fonseca faz mais do que uma simples apropriação de artefactos culturais, ela reinterpreta, reabita, de 
forma sinestésica, em que as ligações entre os diferentes elementos tem como ponto de partida associações 
livres que, de forma racional e sempre sedimentada por uma pesquisa exaustiva sobre os temas abordados, 
fazendo sempre um paralelo entre o contemporâneo e o passado como parte integrante do seu discurso e 
sistema de representação.

Das suas exposições individuais destaca-se I.N.S.U.R.G.E.N.C.Y., (Galeria Luís Serpa, Lisboa, (2007), Pega 
Doméstica II, Centro Cultural do Cartaxo, Cartaxo, (2008), Almack’s#1, Ermida de Belém, Lisboa (2011)
e colectivas I CAN C MY WAY HOME (Spacex Gallery, Exeter, UK, 2004), ACCROCHAGE 01/06_Nova 
Geração, (Galeria Luís Serpa Projectos, Lisboa, 2006); Laboratório Afectos (Quinta das Lágrimas, Coimbra, 
2008), Vestígio, (Pavilhão 28 - Hospital Júlio de Matos, Lisboa, 2009), Laboratório Welcome (Museu de 
Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo, Lisboa, 2010), 15 anos – 15 artistas, GAD  - ANTIKS 
DESIGN, Lisboa (2011).

Primeiro projecto de curadoria com a exposição “…and then again…”, (Pavilhão Preto, Museu da Cidade, 
2010) com co-curadoria de Liz Collini e parceira com o Royal College of Arts e Centro Português de 
Serigrafia e participa também como artista.
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Biography

Ana Fonseca was born in São Paulo (BR) in 1978, lives and works in Lisbon (PT). Graduated in Fine Art in 2003 at 
Middlesex University, London UK. Lived in London for eight years. In 2007, returns to Lisbon were she been developing 
artistic projects as artist and curator.
Her artistic practice is defined by her heterogenic aesthetic as a result of reinhabit of different historical periods, use of 
cultural signs that work as reference, more or less explicit to the observer.
The matrix of her research is a chronological line of events, situations that one way or another were determinant to her 
identity, from both an historical and personal perspective ( ancestry, family stories and cultural myths or costumes).
The self-biographical nature is not only based on her personal experience, but also include in a wider sense her cultural 
references from Brazil (1978-1991), Portugal (1991-1999) and the United Kingdom (1999–2007).
Ana Fonseca does more than just appropriation of cultural signs, she reenterprets them, reinhabit in a synesthesia fashion 
where the connection of the different elements is made from free association, that are after rationalised and rooted with solid 
research. Always making juxtapositions between the present-day and the past as part of her critical discourse and visual 
system.  

Selected solo shows shows include I.N.S.U.R.G.E.N.C.Y., (Galeria Luís Serpa, Lisboa, (2007), Pega Doméstica II, Centro 
Cultural do Cartaxo, Cartaxo, (2008), Almack’s#1, Ermida de Belém, Lisboa (2011)e colectivas I CAN C MY WAY HOME 
(Spacex Gallery, Exeter, UK, 2004), ACCROCHAGE 01/06_Nova Geração, (Galeria Luís Serpa Projectos, Lisboa, 2006); 
Laboratório Afectos (Quinta das Lágrimas, Coimbra, 2008), Vestígio, (Pavilhão 28 - Hospital Júlio de Matos, Lisboa, 
2009), Laboratório Welcome ( Museu de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo, Lisboa, 2010), 15 anos 
– 15 artistas, GAD  - ANTIKS DESIGN, Lisboa (2011).

Selected group shows include  “…and then again…”, (Pavilhão Preto, Museu da Cidade 2010) com co-curadoria de Liz 
Collini e parceira com o Royal College of Arts e Centro Português de Serigrafia e participa também como artista.  
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