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Vista da exposição “lastro” | Galeria novaOgiva  |  2020

O contemporâneo ocupa lugar principal na criação de Paulo Canilhas, habitado por 
uma presciência de regeneração social. 

Dirige-se ao indíviduo no seu tempo, interpelando-o no mais essencial, naquilo que 
é condicionador do seu livre arbítrio, da escolha entre as formas alternativas de 
organizar a sociedade e de estar em sociedade, do quotidiano e da vivência.

Procede em contraponto e aviva-nos a noção de lastro. Noção esquecida, talvez 
mesmo ausente que, de par com outros factores, deixou encorpar uma sociabilidade 
hedonista e solipsista, avessa à ligação homem-cultura-ambiente. Causa, entre 
outras, de um desiquílibrio que favoreceu a emergência climática, a desvalorização da 
sabedoria, a intolerância ao outro, a desumanização do quotidiano, a modelação do 
homem a uma unidade de produção e consumo, a prevalência do consumidor sobre 
a dignidade da pessoa e do cidadão, a homogeneização da personalidade e do gosto. 
Favorecendo também uma tendência de anestesia crítica e de alienação da memória 
que certificou o triunfo doYes man, do seu fiel aio: o Power point, amplificada por um 
ambiente comunicacional baseado no ciberspaço, no qual a caligrafia cedeu lugar à 
font, a métrica do tráfego no sítio impõs-se à qualidade do conteúdo, mesmo para 
distinguir o verdadeiro do falso, e a inteligência artificial, weaponization of information 
ou behavioural targeting, viabilizam o controlo da mente sem vinculação ética ou 
legal aos direitos humanos, incluindo para fins de lucro, eleitorais ou de vigilância e 
repressão das liberdades.

No mundo reemergiu a radicalização, o populismo, a desconfiança entre povos, a 
discriminação, o ódio racial, o antisemitismo, os fluxos ilícitos, a exacerbação dos 
nacionalismo, autoritarismos e das migrações. Ironia esgrouviada por estarmos num 

“A ESTÉTICA É A 
GUARDA AVANÇADA DA 
MORAL, E POR ASSIM 
A ENTENDER, É-ME 
INSPIRADOR ESTAR 
EXPOSTO À CRIAÇÃO 
ARTÍSTICA DE PAULO 
CANILHAS.“ 

Por:  
Nuno Sampayo Ribeiro
Advogado
Colecionador de arte



 ““QUANTAS FORMAS TENS 
DE CONTAR O TEMPO”, 
UM DOS TEMAS COM 
QUE NOS INTERPELOU, 
TOMOU NATURAL 
RELEVÂNCIA. O PESSOAL, 
O DO COMPORTAMENTO 
DE CADA UM, PRIMEIRO 
E PRINCIPALMENTE 
CONDICIONADO PELA 
CIRCUNSTÂNCIA, COMO 
ENSINOU ORTEGA Y GASSET.”

tempo em que, inegavelmente, os avanços tecnológicos e científicos favoreceram a 
Humanidade com melhoramentos como a blockchain que possibilitam ir mais além. 
Assim aspire o ser humano e disponha de liberdade.

 “Quantas formas tens de contar o tempo”, um dos temas com que nos interpelou 
tomou natural relevância. O pessoal, o do comportamento de cada um, primeiro e 
principalmente condicionado pela circunstância, como ensinou Ortega y Gasset. 
Perfurado o véu do “quantas tens”,  depara-se-nos o fundo da interpelação, 
convocando um percurso triangular, apelando ao fio condutor, passado, presente e 
futuro. Habilitando a tomada de consciência sobre o passado e o presente, e assim 
desimpedindo caminho ao futuro. Regenerando o tempo no horizonte?

Manifestamente o que estava posto antes da pandemia, não estava bem. Com todas 
as suas misérias e dores, a pandemia, ofereceu-nos a oportunidade de construirmos 
uma sociedade mais harmoniosa, solidária e justa. A edificação desta oportunidade 
numa realidade, não tombará do acaso. Resultará do esclarecimento e empenho 
de cada um. No que é antes de mais um exercício de livre arbítrio individual e de 
responsabilidade social, no qual a estética tem uma função incumbadora e formativa 
essencial. 

A estética é a guarda avançada da moral, e por assim a entender, é-me inspirador 
estar exposto à criação artística de Paulo Canilhas. Surpreende a inquietação, 

encaminha-a e conforta-a numa ordenação visual, conducente à clarificação do 
propósito e à escolha individual. Dá chão, instrumentalizando uma panóplia de 
suportes e materiais aos temas que elegeu, que preenche com largueza de vistas, 
através de uma cromática singular e fervilhante, que previligia a comunicação do 
equílibrio, da harmonia e da elegância, mesmo enfrentado a rutura. 

Pessoalmente benefício da sua criação artística. Favorece-me no propósito pessoal 
que designo de Elogio da Diferença, no esforço quotidiano de afirmar a liberdade de 
Ser, em face da circustância, do tempo e do modo, na promoção do conhecimento, 
no ir mais além no sentido de um convívio mais humano, solidário e inclusivo da 
diversidade e do respeito de uns pelos outros. Elogio da Diferença, que o tempo 
desencadeado pela pandemia tornou ainda mais permente.

Se educar é ensinar a desobedecer, como advogo, então conhecer e divulgar a estética 
de Paulo Canilhas é um ato indispensável. Abre caminho à formação de uma moral 
social respeitadora da diferença vinculada à promoção da liberdade individual e da 
interligação homem-cultura-ambiente na edificação do bem estar social. Dito de modo 
breve: é uma criação artística dedicada à regeneração. Lastro de esperança no futuro.

      Nuno Sampayo Ribeiro
      Advogado
      Colecionador de arte

março/2021



Vista da exposição “A persistente ilusão do tempo” | Galeria Atmosfera m  |  2022



Installation view |   “γιλέκο”   |  Diversos materiais | Medidas variáveis | 2015

Curso Avançado de Artes Plásticas do AR.CO - Centro de Arte e Comunicação Visual.*

No início da sua atividade, com o apoio do Professor de artes visuais e Escultor António Júlio, 
é co-autor  do “Núcleo de Artes Plásticas do Laranjeiro” (NAP) cuja abordagem temática se centrava 
na multiplicidade de capacidades artísticas de cada um dos seus elementos resultando daí uma 
série de exposições bastantes interessantes e “catapultadoras” para aquilo que é atualmente o seu 
trabalho. 

No seguimento de longas jornadas de formação e trabalho com o Escultor António Júlio, surge 
o convite para uma residência artística, com a duração de um ano, no seu atelier no concelho de 
Almada, com o objetivo definido de desenvolver um projeto de pintura e a sua relação direta com a 
escultura.  

Durante o ano 2014 trabalhou como assistente de Curador na galeria MAC Movimento Arte 
Contemporânea enriquecendo dessa forma a sua experiência e conhecimento neste mercado. Desta 
colaboração resultaram também a criação de peças que dariam origem à exposição “Mind the Gap” 
na galeria MAC (Sol ao Rato).

O seu trabalho sustenta-se na observação e analise das relações humanas entre o indivíduo e a 
sociedade que o rodeia, abordando temas que normalmente partem da sua experiência pessoal, com 
o objetivo de se espelharem e colarem a cada um dos observadores que destina algum tempo de 
observação ao seu trabalho. A forma como nos equilibramos com os demais, o que uns são capazes 
e outros não para chegarem aos seus objetivos são alguns dos pontos que enumera como constantes 
na sua narrativa artística.

Paulo Canilhas refere ainda ser incapaz de trabalhar numa peça isolada, preferindo sempre 
trabalhar em múltiplos que dão mais tarde origem a coleções com relações gráficas e estéticas 
muito fortes entre si.

• Representado nacional e internacionalmente em coleções privadas e institucionais.
* Bolsa de estudo pela SILOGIA - Workplace Solutions

PAULOCANILHAS
29 DE JULHO
1969

ALMADA
PORTUGAL



Vista da exposição “The persistent illusion of time”  |  Red Sheep Gallery  |  Estocolmo  |  2022



Vista da exposição “lastro” | Galeria novaOgiva  |  Óbidos  |  2020



Vista da exposição “lastro”
Galeria novaOgiva
Óbidos
2020



Vista da exposição Bienal de Cerveira’18 | Instalação “γιλέκο”   |  Diversos materiais | Video | Medidas variáveis

“PREOCUPA-ME A RELAÇÃO 
DO INDIVIDUO COM 
A SOCIEDADE.

É NESTE CONTEXTO 
QUE EXISTO.”

Vista da exposição Bienal de Cerveira’18 | Instalação “γιλέκο”   |  Diversos materiais | Video | Medidas variáveis

Com o avançar do tempo, permito-me a observar em vários sentidos, para um passado recente ou 
para o futuro ainda ausente, onde está o que procuro, o que ainda não aconteceu. Quando espreito 
o passado, consigo identificar as ‘nuances’ sociais e pessoais ocorridas e a sua influência direta no 
meu trabalho, para logo, com ansiedade, procurar o que vem a seguir. Neste processo distancio-me, 
critico e tento evoluir. Procurando mais. Sempre.

Não sou um pintor, não sou um escultor, muito menos um fotografo ou realizador, mas sou um 
pouco de todos, não tenho uma área preferida e isso permite-me navegar tão livre como todos o 
devemos ser. 
Não vou atingir a perfeição em nenhuma destas áreas, tenho tanta certeza disso como certeza em 
saber que não é isso que procuro, mas vou sempre fazer muito em ambas, vou-me desafiar muito, 
vou provocar muito ...como sempre tento fazer.

Com o meu trabalho, procuro que se estabeleça um contacto entre a minha realidade e a de quem 
lhe destina uns minutos de observação, e procuro, claro, o ponto de fuga que me dê a perspetiva de 
um diálogo diferenciador para a minha produção artística.

Nesta sociedade, aquela que observo, super produtiva, é ainda possível ser diferenciador? 
...é esse o combustível que me move!

Paulo Canilhas



Vista da exposição “All-around”  |  Galeria Vieira da Silva  |  Loures  |  2015



Vista da exposição “All-around”  |  Galeria Vieira da Silva  |  Loures  |  2015



Installation view “self portrait”  |  Diversos materiais |  Medidas variáveis | 2020

No deserto pode-se caminhar durante dias, semanas e até meses sem ver outra coisa além de areia; 

ora bem, chega sempre o momento em que aparece um oásis maravilhoso que convida a parar e 

reabastecer. Por mais duro que seja o trajeto que leva a um oásis, qualquer oásis merece sempre 

o esforço do caminhante. É tal a satisfação e a alegria obtidas ali que o caminho percorrido, a 

recordação do caminho percorrido, não o torna tão árduo. Repostas as forças no oásis, torna-se a 

empreender um caminho em que não é invulgar que o caminhante volte a impacientar-se. É assim 

até que, de repente, quando menos se espera – quase quando desespera –, volta a aparecer outro 

oásis. Pois é isto precisamente o que o deserto ensina: caminhar pela terra e parar onde houver 

água, é assim um dia após o outro até chegar o momento em que se descobre que não só se ama o 

oásis como também o próprio caminho: ama-se a areia, a dificuldade. 1

 

Um texto crítico sobre um autor e a sua obra deve, talvez, começar por referências 
curriculares, passando por uma análise da criação e imiscuindo-se de subterfúgios 
poético-filosóficos, subjetivos e pessoais.  Talvez. Contudo, uma das vontade 
partilhadas por mim e pelo Paulo Canilhas (n.1969) é esta da busca de nós mesmos 
e desta urgente aprendizagem do silêncio, da calma e da paz interior, numa fuga 
sagaz à urgência dos dias (de que também padecemos) mas que queremos viver num 
absoluto conforto e, ao mesmo tempo, inquietação, de um estado de alma em que, 
sabendo-se de todos os areais dos desertos da vida e dos muito menos oásis, o que 
importa é o caminho, a aprendizagem e a base, o lastro que se cria na viagem. Gostei 
sempre do trabalho do Paulo Canilhas e gostei mais quando o meu olhar se confrontou 
com o seu belo cromático, num gesto de expressão livre, que ora nos sugere uma 

“...UMA DAS VONTADES 
PARTILHADAS POR 
MIM E PELO 
PAULO CANILHAS 
É ESTA DA BUSCA 
DE NÓS MESMOS 
E DESTA URGENTE 
APRENDIZAGEM DO 
SILÊNCIO, DA CALMA E 
DA PAZ INTERIOR,... “ 

Por:  
Helena Mendes Pereira  
art curator



 “(...)AQUELA LINHA NEGRA, 
COMO COSTURA, QUE 
PERCORRE AS TELAS, 
UNINDO-AS SEM AS 
QUERER LIGAR, É, EM SI 
MESMA, A EXPRESSÃO 
DA MÃO NA MATÉRIA, 
DA FORÇA DO DILÚVIO 
EMOCIONAL QUE É PINTAR 
E, SIMULTANEAMENTE, DA 
PUREZA E DO BELO QUE 
TRAZ ÀS NOSSAS VIDAS,(...)”

transnarratividade camuflada, ora nos desafia à abstração de todas as poéticas da cor 
profundas e intensas. 

Quando desafiada a escrever sobre este seu LASTRO, patente em Óbidos (novaOgiva, 
galeria de arte contemporânea) de 25 de janeiro a 28 de março de 2020, não me 
ocorreu, sequer, hesitar. Houve sempre nos azuis e encarnados fugazes do Paulo 
Canilhas, a minha natureza intensa e fugaz, contrária (ora quente, ora fria) e livre de 
partir de pés descalços, em desapego, pela areia mais quente e mais dura, em busca 
do que de mim por vezes se perde na incapacidade de acreditar que o que é nosso 
está guardado e que é preciso esperar, meditar e acreditar. E é por isso que o artista 
que desenvolve sonhos na tela, o experimentalista completo que cruza meios e abre 
perspetivas a partir da pintura e do desenho como bases, conceptuais e plásticas da 
resistência, merece, primeiro, a nossa capacidade de parar o tempo, não ter lugar 
e vermo-nos na viagem de cada um destes epitáfios das raízes e das asas em que 
transitamos dia após dia. 

Viver em verdade exige coragem. Conhecermo-nos a nós mesmos, percebermos que 
não somos fórmula e que não cabemos nas engrenagens, é um ato de vandalismo 
social. Mas é o que urge. Não temos que ser todos do mesmo, querer todos igual 
e desenhar o futuro na cópia do vizinho do lado. Não. A arte, sob todas as formas, 
permite-nos a excelência da originalidade, do ser único e ser real. Quem é arte, quem 
a respira, não pode cair no estratagema da cópia desleal do outro que invejamos 
sem percebermos que, na nossa essência e nos dizeres do nosso coração e da nossa 
intuição, reside o facto consumado de que nem caminho igual, nem areia de deserto 
comum. Cada um é um exercício, cada um tem um lastro, uma base, uma procura, 
um desafio existencial (pelo menos), uma missão criadora. Enquanto pensava o que 
escrever sobre o Paulo Canilhas, lia o Pablo d’Ors (n.1963). A composição da pintura, 
a complexidade e destreza dos objetos, feitos instalação e semântica, sugeriram-
me esta metáfora do caminho, da verdade e da luz. Nos seus inconfundíveis negros, 
gestuais  e difíceis, a pintura do Paulo Canilhas é sempre caminho, é sempre repleta 
de passos e parece carregar a extensa pretensão do poder da Liberdade livre (e 
absoluta),  de que falava Rimbaud (1854-1891).   

Quando parece que toda a possibilidade visual já foi experimentada, somos surpreendidos por 

mais uma variação, por mais um arabesco. Talvez aqui o desejo de ver fique saturado pelo excesso. 

Ou talvez não, e se deseje continuar a ver, a ser plasticamente saciado. Até à última imagem. Até 

à escuridão da sala.2 

LASTRO reúne cerca de três dezenas de trabalhos do autor e apresenta-se na ousadia 
da vertigem entre a pintura e a ironia das propostas tridimensionais. Mas a espera 
está sempre lá. Aquela linha negra, como costura, que percorre as telas, unindo-as 
sem as querer ligar, é, em si mesma, a expressão da mão na matéria, da força do 
dilúvio emocional que é pintar e, simultaneamente, da pureza e do belo que traz às 
nossas vidas, questionando-nos e dando respostas e, acima de tudo, sendo parte 
do processo indizível do equilíbrio sem a negação de quem somos. Os objetos que o 
Paulo Canilhas aqui propõe intrigam-me. São como uma espécie de desafio à lei da 
gravidade, numa lógica de ready made visitado pelo saber-fazer absoluto e primordial.  
O Paulo Canilhas é assim: alastrou, vai fazendo caminho e, a mim, a sua pintura 
é o compêndio da minha aprendizagem pela espera, do meu combate à urgência 
e à ansiedade da vida, num tempo que é novo e que traz o desafio daquela mesa 
(Selfportrait #2) como lugar da fé no que nos diz o coração. 

Mais do que uma exposição, LASTRO é a afirmação de um modo de estar, de um jeito 
de ser e um convite a nos vermos por lá, pelo emaranhado de linhas e intensidade das 
cores que são o retrato do caos e da ordem que devemos deixar-nos ser sem medo 
da imperfeição inevitável que nem a arte evita ao mundo. Obrigada, Paulo, por me 
desafiares a ver-me através da mestria e da subtil violência da tua pintura. Obrigada.

      Helena Mendes Pereira  
      art curator

 

1 D’ORS, Pablo - The Friend of the Desert: A Novel.  Lisbon: Quetzal, 2019. Pages 161 and 162.
2  NOGUEIRA, Isabel - A Imagem no Enquadramento do Desejo.    Transnarratividade em Pintura, Fotografia e Cinema.  Silveira: Book 
Builders, 2016. Page 65.



Installation view “Trying to find a way”  |  Diversos materiais |  Medidas variáveis | 2015



Vista da exposição “As pedras do caminho que faço #3”  |  Galeria Teatro-Cine Pombal  |  Pombal  |  2018

(...)
... Paulo Canilhas exorta à densificação interior em cada um de nós, apresentando 
duas séries de obras, visceralmente contrastantes. De um lado encontramos 
“Libertação”, uma série composta por 6 telas de paleta suave, quase apolínea, mas 
igualmente de natureza intensa e gestual. Do outro lado, por oposição, encontramos 
“Expressão”, com 6 obras tridimensionais, realizadas em alumínio e madeira, que 
remetem à ideia de resistência, torção, impacto, modernidade e cosmopolitismo.

 
 
in: Agenda Cultural de Lisboa, sobre a exposição “em trânsito” na For.Ever Art Gallery em 2019

“(...)PAULO 
CANILHAS EXORTA 
À DENSIFICAÇÃO 
INTERIOR EM CADA 
UM DE NÓS (...)“ 

Por: 

Graça Rodrigues
Artistic Director and Chief Curator  
@ this is not a white cube



Installation view |   “γγγγγγ”   |  Diversos materiais | Medidas variáveis | 2015  |  Foto com vista da Bienal de Serveira/ 2018

“Paulo Canilhas percorre um imaginário de constantes e consistentes inquirições. De um 

pensamento estético profundamente atual, Paulo Canilhas demonstra as potencialidades 

humanas frente a um material estático, tentando “domesticá-lo” recriando outros campos através 

das características inerentes àquela matéria, compondo assim um encantamento em que o jogo ou 

os jogos de luz refletida se tornam objeto de indagação, interpondo-se entre o espetador e a obra 

criada.” 

Palavras que redigi em 2009 aquando da sua primeira exposição Individual no MAC, 
agora, 5 anos depois, Paulo Canilhas traz de novo as suas peças em alumínio à nossa 
galeria comprovando a sua insistente procura, e sempre recorrendo à sua matéria 
preferida, as chapas de alumínio.

Na exposição “Mind the gap”, uma vez mais, Paulo Canilhas recorre às suas vivências 
para através delas fazer as suas obras comunicar. Nas peças de 2014 poderemos 
reconhecer as linhas técnicas e artísticas de um passado recente mas também 
apreciar novas linguagens e formas de dar expressão à matéria fria que é o alumínio.

Pela profunda exploração da realidade, que nos propõe a nível existencial, material, 
sociológico e plástico, Paulo Canilhas, é um artista que nos atrai intensamente. 
Nesta perspetiva, ele nunca dissociou o ético do estético, foi sempre exigente e critico 
consigo próprio, com os outros e com as circunstâncias.

No fundo, a sua obra é o reflexo dum processo individual e moral que Paulo Canilhas, 

“(...)A SUA OBRA É 
O REFLEXO DUM 
PROCESSO INDIVIDUAL 
E MORAL QUE PAULO 
CANILHAS, COM 
PERSONALIDADE 
RADICAL E 
INCONFUNDÍVEL, 
EXPRIME ATRAVÉS 
DOS INSTRUMENTOS 
PRÓPRIOS DA ARTE.(...)“ 

Por: 
Álvaro Lobato de Faria
Diretor-Coordenador do MAC
Movimento Arte Contemporânea
art curator



Installation view |   “Agora come!”   |  Diversos materiais | Medidas variáveis  |  Fábrica Braço de Prata   | 2010

 “(...)OBRAS DE FORTE 
IMPACTO VISUAL,(...)
TRANSPORTAM EM SI A 
ENORME FORÇA QUE SÓ É 
POSSÍVEL QUANDO O QUE 
ESTÁ EM CAUSA É A ARTE, 
NA VERDADEIRA ACEÇÃO 
DA PALAVRA(...)” com personalidade radical e inconfundível, exprime através dos instrumentos próprios 

da arte.

A sua pureza técnica caracteriza-se na perfeita harmonia das chapas de alumínio, 
agora com cor, e na sobriedade dos encantamentos que nos revela, fazendo-nos 
parceiros da beleza que cria levando-nos ao fundo alegórico das fantasias que busca 
na incessante faina de criador.

As suas obras são reveladoras de um mundo sabiamente exposto, implacável, 
imaginativo e impetuoso que nos convida à meditação.
Obras de forte impacto visual, formas recorrentes a alimentar um desejo de 
comunicações construtivas/ destrutivas que, parecendo figurativas, mas ultrapassado 
com sabedoria essa fronteira, transportam em si a enorme força que só é possível 
quando o que está em causa é a arte na verdadeira aceção da palavra e à qual Paulo 
Canilhas tão bem se dedica.

Estamos na presença de um artista sem hesitações, dotado de um impulso constante 
e ritmado, onde cada tomada de consciência nos abre o caminho para o seu mundo 
multidisciplinar, onde cada gesto tem o sabor de uma certeza, cujo procedente é 
despertar para novas formas de percecionar.

O MAC – Movimento Arte Contemporânea congratula-se com esta sua exposição a 
que chama “Mind the Gap”, dotada de uma técnica rigorosa, de observação muito 

enriquecedora.

     Álvaro Lobato de Faria
     Diretor-Coordenador do MAC
     Movimento Arte Contemporânea
     Art curator



Vista da exposição “All-around”  |  Galeria Vieira da Silva  |  Loures  |  2015



Na fronteira entre design e arte, Paulo Canilhas encontra um espaço para explorar e 
expandir os limites que separam a arte de outras disciplinas. O artista combina e edita 
referências do mundo deixando de lado as noções de Passado e Futuro, para resultar 
num Presente repleto de simultaneidades e entretenimento. 

Paulo Canilhas usa para as suas obras vários suportes, como por exemplo, a chapa 
metálica, tornando as suas peças esculturas de parede que representam a força dos 
elementos e da vida como o envelhecimento as imperfeições e a beleza. Das suas 
obras parecem soltar-se gritos, perguntas, permitindo que o observador encontre 
sempre referências pessoais no trabalho do artista. Noutras, misturando técnicas, 
recorre a suportes mais convencionais como a tela e o papel.

Nesta exposição (“as Pedras do caminho que faço” Galeria Via Idea) Paulo Canilhas 
representa os caminhos trilhados que nem sempre se revelam fáceis. Encontramos, 
muitas vezes, pedras no nosso caminho. Umas vezes gigantes, outras vezes pequenas, 
mas todas são colocadas para que possamos aprender, crescer e consolidar 
conhecimentos e valores. Da experiência difícil, resulta sempre um amadurecimento. 
Estas series, agora mais figurativas, criam uma encenação de figuras que contam uma 
história e surpreendem pela familiaridade cativante das situações por que todos nos 
passamos.
 
Nos desenhos as áreas maiores de cor são contrapostas a linhas que transcorrem sob 
o papel estabelecendo um percurso. 

“(...)DAS SUAS OBRAS 
PARECEM SOLTAR-SE 
GRITOS, PERGUNTAS, 
PERMITINDO QUE 
O OBSERVADOR 
ENCONTRE SEMPRE 
REFERÊNCIAS 
PESSOAIS NO 
TRABALHO DO 
ARTISTA.(...)“ 

Por: 

Raquel d´Arrábida Farelo
art curator



Há uma espécie de suspensão dada pelas figuras recortadas que ativam o fundo 
fazendo com que este atue ainda com mais força na composição da obra.

Na série “Extração da Pedra da Loucura” inspirada na obra de Hieronymus Bosch, 
com o mesmo nome, em que este representa uma operação cirúrgica realizada à data, 
e que segundo os testemunhos escritos, consistia na extração de uma pedra que seria 
a causa da loucura do homem, era então aceite que, loucos o eram por terem uma 
pedra na cabeça... Paulo Canilhas aborda a charlatanice da situação e, modernizando 
os personagens, representa os três elementos ativos, médico, padre e freira, deixando 
de fora o paciente louco (...ou não louco, mas sim vitima) tentando desta forma 
provocar e deixar uma questão... seremos nós o louco? ...seremos nós a vítima?

Neste mundo insano todos temos um pouco de loucos e estas peças levam-nos ao 
questionamento e à introspeção.

Na mais recente série de trabalhos de Paulo Canilhas o registo da figura tornou-se 
inevitável, sem intenção de o ser, deixando escapar, entre outros, sentimentos de 
saudade.

      Raquel d´Arrábida Farelo
      Art curator

 “(...)NA SÉRIE “EXTRAÇÃO 
DA PEDRA DA LOUCURA” 
INSPIRADA NA OBRA DE 
HIERONYMUS BOSCH, 
(...) PAULO CANILHAS 
ABORDA A CHARLATANICE 
DA SITUAÇÃO E, 
MODERNIZANDO 
OS PERSONAGENS, 
REPRESENTA OS TRÊS 
ELEMENTOS ATIVOS, 
MÉDICO, PADRE E FREIRA, 
DEIXANDO DE FORA O 
PACIENTE LOUCO (...) 
TENTANDO DESTA FORMA 
PROVOCAR E DEIXAR UMA 
QUESTÃO... SEREMOS NÓS 
O LOUCO? ...SEREMOS NÓS 
A VÍTIMA?(...)”

 “Extração da pedra da loucura”   |  Acrílico e carvão sobre papel | 70x100cm (cada peça)  | 2018



“γιλέκο” 
Installation view
Diversos materiais
Video 
Medidas variáveis



Vista da exposição “As pedras do caminho que faço”  |  Solar dos Zagalos  |  Almada  |  2017



Vista da exposição  
“As pedras do caminho que faço”   
Solar dos Zagalos 
Almada 
2017



Vista da exposição “As pedras do caminho que faço”  |  Solar dos Zagalos  |  Almada  |  2015



 
“Andar Modelo
...casas do futuro.” 
Installation view, diversos materiais. 
Medidas variáveis
2011



Mazlish Gallery
The Invisible Dog Art Center  
Nova York

“Portuguese Abstract  
Paulo Canilhas & Fernando Gaspar”
Red Sheep Gallery (Online)

“Coletivo”  
Galeria Óriq - Lisboa

“Travessia” 
ARCA Gallery - Lisboa

‘Em Trânsito’ 
For.Ever Art Gallery - Lisboa

Bienal de Cerveira 
Cerveira 
 
Bienal de Desenho de Almada

‘7 Traços’
Baganha Galeria - Porto

‘CONTRASTES’ 11ª Exposição Coletiva Shairart
Galeria Shairart - Braga

Exposição Coletiva 20º aniversário MAC.
Galeria MAC Movimento Arte Contemporânea
Lisboa

4ª Exposição Coletiva Shairart
Galeria Shairart - Braga

‘Óbidos Art Challenge’
Galeria NovaOgiva 

‘Vive-arte 2011’
Sala-Taller María Nieves Martín - Espanha
 
“Lisbon’Angels”
Galeria Paula Cabral. Lisboa

‘Something Different’
APW Gallery - Nova York

‘World of Imagination’
APW Gallery - Nova York

Fiz ARTE_09
Galeria MAC Movimento Arte Contemporânea
 
Bienal de arte de Coruche
Coruche
 
Bienal de Arte do Avante 
Seixal
 
FILAN Art’s II
Galeria Filantrópica - Póvoa do Varzim

“Festival do Amor”  
Museu Jorge Viera - Beja

Concurso de Desenho a grafite 
Galeria da Cooperativa Árvore
Porto

“Tomar a Iniciativa” 
Loures

Galeria Aberta  
Galeria Municipal de Almada
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“The persistent illusion of time” 
Red Sheep Gallery  
Estocolmo 

“ A persistente ilusão do tempo” 
Galeria Atmosfera m 
Lisboa

“Lastro” 
Galeria Imargem
Almada 

“Quantas formas tens para contar o tempo”
Galeria Solar dos Zagallos - Almada 

“Lastro” 
Galeria novaOgiva
Óbidos 

“As pedras do caminho que faço” #3
Galeria Teatro-Cine Pombal

“As pedras do caminho que faço” #2
Galeria Via Idea
Azeitão

“As pedras do caminho que faço”
Galeria Solar dos Zagallos
Almada 

“All-around”
Galeria Municipal Vieira da Silva
Parque da Cidade de Loures – Loures 

“Mind the Gap”
Galeria MAC – Movimento Arte Contemporânea
R. Sol ao Rato - Lisboa

“Escuta(te)”
Galeria Municipal de Exposições 
Palácio Qta. da Piedade - Vila Franca de Xira

“SOLIDUS” #2
Galeria Municipal Castelo Pirescoxe
Loures
 
“SOLIDUS”
Galeria Municipal de Abrantes

“ORGANIC” #3
Galeria Fábrica Braço de Prata - Lisboa

“ORGANIC” #2
Galeria de arte de Aljustrel
 
“ORGANIC”
Galeria MAC movimento Arte Contemporânea
Av. Álvares Cabral - Lisboa

Descobrimentos
Hotel Altis - Lisboa
 
“TEMPO”
Galeria Lugar Comum - Barcarena
 
“Estruturas”
Galeria Idea - Lisboa

“P25A”
Universidade do Monte - Almada
 
“Tudo uma questão de números”
Galeria Cor Pura - Almada
 
“Instalação”
Casa Municipal da Juventude - Almada
 
“Novo Espaço”
Casa Municipal da Juventude - Almada
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Installation view  “Tribo” 
Cama de ferro Alentejana, 
mesinha de cabeceira, figuras em barro, entre 
outros materiais. 
Medidas variáveis
1990
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s • Menção honrosa - desenho  - Bienal de Desenho de Almada 
Júri composto por:

- Filipa Oliveira
 Curadora, diretora artística da Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea de Almada 
- João Pedro Cochofel
Artista plástico e membro da direção da Galeria Diferença 
- Louro Artur
Pintor, professor e representante da Imargem 

• Prémio Escultura    
    - Pela Galeria MAC - Movimento Arte Contemporânea

• Prémio Colaboração Cultural  
    - Pela Galeria MAC - Movimento Arte Contemporânea

• Prémio Artista Revelação   
    - Pela Galeria MAC - Movimento Arte Contemporânea

• Finalista no ‘London Calling’ em Londres - Inglaterra  
Júri composto por:

- Vanessa DesClaux, 
Assistant Curator of Performance, The Tate Modern, London
- Tom Morton, 
Curator at the Hayward Gallery, London and contributing editor at Frieze
- Francesco Manacorda, 
Curator, the Barbican Art Gallery, London
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Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 
 
200x140 cm
    
2022



Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 
 
70x70 cm
    
2022



Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 
 
40x40 cm
    
2022



Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 
 
40x40 cm
    
2022



Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 
 
40x40 cm
    
2022



Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 
 
70x70 cm
    
2022



Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 

140x140 cm
    
2022



Collection “A persistente ilusão do tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 

140x140 cm
    
2022



Collection “Quantas formas tens para contar o tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 

47X39,37 inches 
120x100 cm
    
2021



Collection “Quantas formas tens para contar o tempo” 
Acrílico e carvão sobre tela 

47X39,37 inches 
120x100 cm
    
2021



Collection “Quantas formas tens para contar o tempo”
Acrílico e carvão sobre tela 

47X39,37 inches 
120x100 cm
    
2020



Collection “Quantas formas tens para contar o tempo” 
Acrílico e carvão sobre Papel 

27,55X39,37 inches 
70x100 cm
    
2020



Collection “Lastro” 
Acrílico e carvão sobre tela 

27,55X39,37 inches 
30x40 cm
    
2020



Collection “Lastro” 
Aluminio 

27,55X39,37 inches 
90x150 cm
    
2020



Collection “As Pedras do Caminho que faço” 
Acrílico e carvão sobre tela 

27,55x27,55 inches 
70x70 cm
    
2018



 “Passageiro” #1 #2 
Carvão sobre papel 

27,55X39,37 inches 
70x100 cm

2018



Collection “As Pedras do Caminho que faço” 
Acrílico e carvão sobre tela 

59,05x38,38 inches 
150x97,5 cm
    
2017



Collection “All around”  
“Container” 
Aluminio 

80x110 cm
    
2015



Collection “mind the gap” 
“organic” 
Aluminio 

120x170 cm
    
2009


