
Rui Chafes expõe na Fundação Arpad Szenes – Vieira 
da Silva Isto não sou eu, escultura de 2022, criada 
para duas salas do edifício pombalino, e as escul-
turas Desabrigo (I, II e III), de 2020, que são apresen-
tadas suspensas na galeria grande do museu. 

Rui Chafes desenha um percurso que une as salas, 
distantes entre si no espaço do museu, criando dois 
momentos distintos na arquitectura e na apresentação 
das obras em exposição.

Dois momentos no espaço – dois espaços sepa-
rados por mais de um século na sua génese, o edifício 
onde funcionou a Fábrica de Tecidos de Seda, de 
meados do século XVIII e o edifício fabril, que compõe 
a galeria grande, construído em 1923. Apesar de 
serem hoje parte de um espaço único, a Fundação, 
foram mantidas e são visíveis as marcas que revelam 
a autonomia de cada um dos edifícios anterior à sua 
união e transformação em museu.

«Dois momentos e uma mesma vontade de encarar 
o vazio como único destino possível da arte. Como 
no final não iremos encontrar nada, o melhor é irmos 
vendo quem vamos sendo. Ainda não somos o que 
fomos, ainda estamos a caminho de nós próprios.»

A busca do vazio através da materialidade da escul-
tura em ferro, mostrada dentro de um espaço que 
encerra vazios – a arquitectura –, pode ser um jogo de 
contrários ou um jogo de descobertas. Não há um único 
caminho, real ou físico – as galerias estão interligadas 
num percurso circular –, como não há um único caminho 
conceptual ou mental – o livre arbítrio a determinar os 
muitos possíveis destinos, de quem olha, de quem cria. 
Afinal isto não somos só nós e a escultura veste-nos 
apenas onde a pele consente.

A exposição Desabrigo é organizada em parceria 
com a Fundação Carmona e Costa e em colaboração 
com a Galeria Filomena Soares. Pode ser visitada até 
15 de janeiro de 2023.

Nasceu em 1966 em Lisboa, onde actu-
almente vive. Fez o Curso de Escultura 
na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, 
entre 1984 e 1989. De 1990 a 1992 
estudou na Kunstakademie Düsseldorf 
com Gerhard Merz. Durante esta 
estadia, traduziu de alemão para portu-
guês os Fragmentos de Novalis, tendo 
o livro sido editado pela Assírio & Alvim 
em 1992. Desde meados dos anos 80, 
o seu trabalho tem sido exposto em 
Portugal e no estrangeiro. Em 1995 
representou Portugal, juntamente com 
José Pedro Croft e Pedro Cabrita Reis, 
na 46ª Bienal de Veneza e em 2004 na 
26ª Bienal de S. Paulo, com um projecto 
conjunto com Vera Mantero. Em 2013 
foi um dos artistas internacionais convi-
dados para expôr no Pavilhão da 
República de Cuba na 55ª Bienal de 
Veneza. Realizou exposições individuais 
em galerias e museus em Portugal e 
em diversos países e o seu trabalho 
está representado em várias colecções 
institucionais e particulares. Tem 
algumas obras permanentes em espaços 
públicos, em diversos países. Em 2011 
realizou uma exposição individual nos 
Sassi di Matera, Itália. Em 2018, expôs 
esculturas de grandes dimensões em 
diversos espaços públicos da cidade de 
Bamberg, Alemanha. No mesmo ano, 
realizou uma exposição “em diálogo” 
com Alberto Giacometti, na Fondation 
Gulbenkian em Paris. Em 2020 realizou 
uma escultura permanente no jardim da 
Fondazione Centro Giacometti, em 
Stampa, Suíça. Em 2022 realizou uma 
exposição com Pedro Costa e Paulo 
Nozolino no Centre Pompidou, em Paris, 
e uma exposição individual no Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves, 
no Porto. Em 2004 recebeu o Prémio 
de Escultura Robert-Jacobsen, atribuído 
pela Stiftung Würth, na Alemanha. Em 
2015 recebeu o Prémio Pessoa, atribuído 
pelo Jornal Expresso. Em 2022 recebeu 
o Prémio AICA.
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