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Bárbara Faden, João Motta Guedes e Madalena Hipólito são os três finalistas da primeira 
edição do prémio de pintura “Alunos da FBAUL na Ermida”, resultante do protocolo 
estabelecido entre o Projecto Travessa da Ermida e a Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa (FBAUL) no primeiro semestre deste ano. Os artistas vão integrar 
a exposição do Prémio que inaugura no próximo dia 27 de agosto no Projecto Travessa 
da Ermida, em Belém. 
 
Selecionados por Ilídio Salteiro, da FBAUL, e por Ricardo Escarduça, do Projecto 
Travessa da Ermida, os finalistas – escolhidos entre mais de 20 candidatos – vão 
apresentar obras inéditas de pintura que abordam várias dimensões desta técnica 
artística, nomeadamente a paisagem, a figuração humana e a poesia. 
 
A artista Bárbara Faden irá expor um núcleo de três pinturas numa espécie de ensaio de 
paisagens, onde o posicionamento do espetador é evidenciado face a um palimpsesto 
que se perpetua no tempo e no espaço, recorrendo a uma paleta cromática de tons 
quentes. Já Madalena Hipólito investiga a questão do “modelo”, enquanto arquétipo e 
paradigma em rutura e em reconstrução permanente, apresentando uma instalação 
composta por quatro dos elementos que caracterizam o espaço laboratorial do atelier do 
artista –o plinto, o ecrã, o projetor e o estirador – repensando a relação entre ser artista e 
fazer arte. O artista João Motta Guedes mostrará um rolo desenrolado onde vemos 
texturas, cores diluídas, grafismos e caracteres que denunciam a existência de uma 
mensagem inaudita, como se de um objeto arqueológico de um outro tempo de um outro 
lugar com um conteúdo subjacente, mas não evidente, se tratasse. 
 
O Prémio de pintura “Alunos da FBAUL na Ermida” visa o encorajamento e promoção do 
desenvolvimento profissional dos estudantes da Faculdade de Belas Artes de Lisboa cujo 
percurso se encontra em fase de formação académica na área da criação artística, 
facultando uma experiência em contexto profissional, e fomentando a apresentação, 
divulgação e valorização do seu trabalho de produção artística. 
 
O prémio é anual e está aberto a todos os alunos do 1º e 2º ciclos dos cursos ministrados 
na FBAUL. Além da exposição o Prémio inclui ainda a edição de uma publicação e um 
valor pecuniário fixo exclusivamente convertível em materiais para produção artística. 
 
A premiação destes artistas e a oportunidade que o Projecto Travessa da Ermida oferece 
de apresentar publicamente a obra dos artistas selecionados pretende contribuir para a 
descoberta de novos talentos e para alavancar carreiras no contexto da pintura 
contemporânea em Portugal e fora de portas. 
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