
arte contemporânea 

    
 

 

A Câmara Municipal de Mação promove uma importante exposição de 
Pintura e Desenho de LUÍS ATHOUGUIA, intitulada Exaltação 
Metafórica, no Centro Cultural Elvino Pereira, com inauguração no dia 
7 de Novembro às 16 horas.  
 

Diagramas de fenómenos desconhecidos, as formas do 
vocabulário athouguiano organizam-se como crisálidas de um 
metamorfismo encantatório, de um oráculo revelador, de um rito 
impenetrável.  

A pintura de Luís Athouguia é lugar de visões oníricas, lugar de 
muitos cerimoniais, lugar iconográfico das abstracções das formas e 
dos conteúdos. Nela convergem alegorias, sugestões e alusões a uma 
escrita que se escreve por figurações no corpo do texto abstracto, no 
qual nos atrevemos a identificar (ou só entrever) pássaros, peixes, 
rostos ou máscaras deles, emblemas, signos, perífrases e paráfrases, 
silêncios marinhos, meias-luas, eflorescências e cristalizações 
orgânicas, um olho alado, um olho escorpião, um olho dinossauro, um 
olho alga…  

 
...a obra de Luís Athouguia surpreende e anima, na unidade da 

força que habita nas suas cores, a necessária sobriedade das suas 
composições em que a pintura assume toda a sua razão de ser de uma 
profunda poesia num acto criador contemporâneo. 

Pintura despojada, sintética e envolvente. 
E cada vez mais pintura. PINTURA SÓ. 

 
 LUIS ATHOUGUIA (Cascais 1953) é diplomado pelo IADE, 
Instituto Superior de Arte e Design - Lisboa. Considerado um dos 
grandes talentos no mundo artístico da sua geração, conta com um 
longo percurso expositivo. Desde 1983 participou em mais de 4 
centenas de relevantes exposições, nacionais e internacionais, de 
Pintura e Bienais de Arte. Foi distinguido, com o Prémio Vespeira na 
Bienal do Montijo 1997 e Prémio do Salão da Sociedade Nacional de 
Belas Artes 2011. Está representado em museus, instituições e 
importantes colecções nacionais e estrangeiras. 
 
 

 
Exposição de Pintura de Luís Athouguia 
EXALTAÇÃO METAFÓRICA 
CENTRO CULTURAL ETELVINO PEREIRA – MAÇÃO 
7 / 28 NOV 2015  

Horário:   
Segunda a Sexta das 09h00 às 17h30  
Sábados das 14h30 às 17h30 
Entrada livre 

 
 

CENTRO CULTURAL ELVINO PEREIRA 
Biblioteca Municipal de Mação 
Rua Sacadura Cabral 
6120-753 Mação 
tel  241577200 
 

Av. Castelhana, 13 
2765-405 MONTE ESTORIL 

214 685 604 

Com o apoio: 


