
GALERIA

Da matéria

RUI
HORTA
PEREIRA



3 a 10 JUL 2020
NOT CANCELLED PORTUGAL

Para a iniciativa “Not cancelled Portugal”, apresentamos “Da matéria” com três séries de 
Rui Horta Pereira que se encontram nessa sua constante (re)utilização de matéria e de 
recursos, onde o acaso existe como se não tivesse sido pensado. Na série “A penumbra 
golpeada de luz”, RHP recupera uma sua antiga escultura de madeira, cujas placas, agora 
golpeadas num registo concomitantemente gráfico e poético, se transforma num epitáfio 
do desenho à escultura, que deixou de existir. Em “Extratos” está bem presente o processo 
de escavação que torna visível partes de uma realidade arqueológica que RHP quer revelar, 
desconstruindo-a, remetendo para uma perspectiva etnográfica do artista. Por fim, a série 
“Steam” com os seus desenhos feitos de luz do sol e de humidade, num processo que tem 
tanto de aleatório como de autoral, reflectem muita da sua preocupação com questões 
relacionadas com a ética e a sustentabilidade.

Da matéria

RUI
HORTA
PEREIRA



#01, da série “A penumbra golpeada de luz”
Tinta de offset sobre papel reciclado castanho.
105 x 105 cm. 2020.
1800€.
1620€ (Amigo das Salgadeiras)..



#08, da série “A penumbra golpeada de luz”
Tinta de offset sobre papel reciclado castanho.
105 x 105 cm. 2020.
1800€.
1620€ (Amigo das Salgadeiras)..



#10, da série “A penumbra golpeada de luz”
Tinta de offset sobre papel reciclado castanho.
105 x 105 cm. 2020.
1800€.
1620€ (Amigo das Salgadeiras)..



“Extrato 1”
Extrato, grafite e aguarela s/ papel.
100 x 70 cm. 2019.
1900€.
1710€ (Amigo das Salgadeiras).



“Extrato 2”
Extrato, grafite e aguarela s/ papel.
100 x 70 cm. 2019.
1900€.
1710€ (Amigo das Salgadeiras).



“Extrato 3”
Extrato, grafite e aguarela s/ papel.
100 x 70 cm. 2019.
1900€.
1710€ (Amigo das Salgadeiras).



#1 Steam, #17 Steam
Desenho a luz solar e humidade sobre papel.
26 x 39 cm. 2018. 
800€ 
720€ (Amigo das Salgadeiras).



#11 Steam
Desenho a luz solar e humidade sobre papel.
26 x 19 cm. 2018. 
500€ 
450€ (Amigo das Salgadeiras).



#12 Steam
Desenho a luz solar e humidade sobre papel.
26 x 19 cm. 2018. 
500€ 
450€ (Amigo das Salgadeiras).



Rui Horta Pereira

Évora, 1975

Desde 2000 que o trabalho de Rui Horta Pereira, formado em Escultura pela FBAUL, se centra sobretudo na escultura e no 

desenho, de como a construção do processo criativo não está desassociada da acção do criador, em todos os seus aspectos 

- sejam éticos, sociais, ambientais - bem como essa relação pode concretizar-se de forma eficaz. Expõe com regularidade 

desde 2010. Está representado nas colecções Fundação Carmona e Costa [Portugal], Colecção Berardo [Portugal], Fundação 

PLMJ [Portugal], Colecção da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian [Portugal], Colecção Figueiredo Ribeiro 

[Portugal], Colecção Arte Contemporânea Tróia Design Hotel [Portugal], Colecção Tiqui Atencio [Reino Unido], Colecção 

Carlos Caricoa [Espanha], Colección Art Fairs SL [Espanha], e Colecção Regina Pinho [Brasil].

Das suas exposições individuais destacam-se “Mapa luga, uma lacuna”, Centro Cultural de Cascais 2019, “Mergulho”, Galeria 

das Salgadeiras, 2018, “Opaco”, Biblioteca FCT NOVA 2018; “Sono”, CIAJG Guimarães 2018; “Cenário”, Escultura Pública 

realizada no âmbito do festival Artes à Rua com a associação Pó-de-Vir-a-Ser, Évora 2017; “Hífen-Modo Composto”, CaC em 

Ponte de Sor 2016; “É”, Fundação Carmona e Costa, curadoria de Nuno Faria, Lisboa 2016; “Erosão”, Convento Cristo, Tomar 

2015; “Turvo”, Galeria 3+1, Lisboa 2014; “Around”, Galeria Quadrum, Lisboa 2013; “Remanescente”, Galeria 3+1, Lisboa 2011; 

“O Frágil culto do desenho”, Torres Vedras 2011; “Tudo aquilo que cair da mesa para o chão”, Quase

Galeria, Porto 2010; “Linda Fantasia”, Carpe Diem Arte e Pesquisa, Lisboa 2010.

Colaborações colectivas: “Portugal em Flagrante, Operação 1”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2016; “Os Índios da 

meia Praia”, Curadoria de Abdul Varetti, Mediação de Nuno Faria, Galeria 111, Lisboa 2016.

www.ruihortapereira.com



Para facilitar o acesso à Arte, e em linha com o seu manifesto no qual se sustenta “a arte como bem público”, a

Galeria das Salgadeiras lançou o Cartão Amigo das Salgadeiras.

Ao ser nosso Amigo recebe uma obra de arte inédita e exclusiva e tem 10% ou 15% de desconto na aquisição de qualquer 

obra de arte, de acordo com a prestação mensal..

AMIGOS 
DAS
SALGADEIRAS



Rua da Atalaia, 12 a 16
1200-041 Lisboa

(+351) 213 460 881
salgadeiras@sapo.pt

www.salgadeiras.com
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3 to 10 JUL 2020
NOT CANCELLED PORTUGAL

For the initiative “Not canceled Portugal”, we present three series of Rui Horta Pereira that 
come across in his constant (re) use of matter and resources, where chance exists as if it 
had not been thought of. In the series “The half-light cutted by the light”, RHP recovers 
an ancient wooden sculpture, whose plates, now struck in a graphic and poetic record, 
become an epitaph from drawing to sculpture, which no longer exists. In “Extracts”, the 
excavation process is very present, which makes visible parts of an archaeological reality 
that RHP wants to reveal, deconstructing it, referring to an ethnographic perspective 
of the artist. Finally, the “Steam” series with its drawings made of sunlight and humidity, 
in a process that is both random and authorial, reflects much of its concern with issues 
related to ethics and sustainability
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#01, “The half-light cutted by the light” series
Offset ink on recycle brown paper
105 x 105 cm. 2020.
1800€.



#08, “The half-light cutted by the light” series
Offset ink on recycle brown paper
105 x 105 cm. 2020.
1800€.



#10, “The half-light cutted by the light” series
Offset ink on recycle brown paper
105 x 105 cm. 2020.
1800€.



“Extrato 1”
Extract, graphite, and watercolour on paper.
100 x 70 cm. 2019.
1900€.



“Extrato 2”
Extract, graphite, and watercolour on paper.
100 x 70 cm. 2019.
1900€.



“Extrato 3”
Extract, graphite, and watercolour on paper.
100 x 70 cm. 2019.
1900€.



#1 Steam, #17 Steam
Drawing with sun light and humidity.
26 x 39 cm. 2018. 
800€ 



#11 Steam
Drawing with sun light and humidity.
26 x 19 cm. 2018. 
500€ 



#12 Steam
Drawing with sun light and humidity.
26 x 19 cm. 2018. 
500€ 



Rui Horta Pereira

Évora, 1975

Since 2000 the work of Rui Horta Pereira, graduated in Sculpture by FBAUL, has been mostly focused on sculpture and 

drawing, and the ways the artistic process is not detached from the artist’s, the creator’s, actions in all its ethical, social, 

environmental dimensions, and on how this relationship can be made successfully. He has been exhibiting regularly since 

2010.

Represented in the following collections: Fundação Carmona e Costa [Portugal], Colecção Berardo [Portugal], Fundação 

PLMJ [Portugal], Colecção da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian [Portugal], Colecção Figueiredo Ribeiro 

[Portugal], Colecção Arte Contemporânea Tróia Design Hotel [Portugal], Colecção Tiqui Atencio [United Kingdom], 

Colecção Carlos Caricoa [Spain], Colección Art Fairs SL [Spain], e Colecção Regina Pinho [Brazil]. 

Represented by Galeria das Salgadeiras, in Lisboa.

Das suas exposições individuais destacam-se “Mapa luga, uma lacuna”, Centro Cultural de Cascais 2019, “Mergulho”, Galeria 

das Salgadeiras, 2018, “Opaco”, Biblioteca FCT NOVA 2018; “Sono”, CIAJG Guimarães 2018; “Cenário”, Escultura Pública 

realizada no âmbito do festival Artes à Rua com a associação Pó-de-Vir-a-Ser, Évora 2017; “Hífen-Modo Composto”, CaC em 

Ponte de Sor 2016; “É”, Fundação Carmona e Costa, curadoria de Nuno Faria, Lisboa 2016; “Erosão”, Convento Cristo, Tomar 

2015; “Turvo”, Galeria 3+1, Lisboa 2014; “Around”, Galeria Quadrum, Lisboa 2013; “Remanescente”, Galeria 3+1, Lisboa 2011; 

“O Frágil culto do desenho”, Torres Vedras 2011; “Tudo aquilo que cair da mesa para o chão”, Quase

Galeria, Porto 2010; “Linda Fantasia”, Carpe Diem Arte e Pesquisa, Lisboa 2010.

Colaborações colectivas: “Portugal em Flagrante, Operação 1”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2016; “Os Índios da 

meia Praia”, Curadoria de Abdul Varetti, Mediação de Nuno Faria, Galeria 111, Lisboa 2016.

www.ruihortapereira.com
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