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A Coleção de Serralves integra atualmente para cima de 4300 
obras, das quais mais de 1700 são propriedade da Fundação de 
Serralves e as restantes 2600, provenientes de várias coleções 
privadas e públicas, foram objeto de depósito de longo prazo. De 
entre os acervos depositados em Serralves que constituíram pontos 
de referência para o desenvolvimento da Coleção de Serralves 
contam-se a coleção da Secretaria de Estado da Cultura e a coleção 
da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). A 
Coleção de Serralves inclui ainda cerca de 5000 livros e edições 
de artistas. Informação pormenorizada sobre este acervo pode ser 
consultada em http://biblioteca.serralves.pt/.

O núcleo da Coleção de Serralves é a arte contemporânea 
produzida desde os anos 1960 até à atualidade. Arte produzida antes 
de 1960 pode também ser considerada em função da sua relevância 
para a Coleção e os artistas nela representados. “Circa 1968”, a 
exposição inaugural do Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
em 1999, deu particular destaque às décadas seminais de 1960 e 
1970, período histórico de mudanças políticas, sociais e culturais a 
nível planetário, que assistiu à emergência de novos paradigmas do 
fazer artístico e ao nascimento da era pós-moderna.

Cumprindo o seu programa de pesquisa e desenvolvimento 
permanentes, a Coleção de Serralves pretende distinguir-se por uma 
aturada atenção à criação do século XXI, em particular à relação 
das artes visuais com a performance, a arquitetura e a contempo-
raneidade no âmbito de um presente pós-colonial e globalizado. 
Embora repercutindo a arte e as ideias do nosso passado recente,  
a Coleção tem como objetivo refletir sobre o modo como a arte  
de hoje também antecipa o seu futuro.

Sem título, 1966
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Ângelo de Sousa: Quase tudo o que sou capaz1

Em 2011, quando Ângelo de Sousa (Lourenço Marques, Moçambique, 
1938–2011, Porto) desapareceu, foram vários os jornalistas e críticos 
de arte responsáveis por escrever os seus obituários que sublinharam 
a sua relação com o Porto, “cidade que ele próprio se encarregou de 
transformar na sua verdadeira casa”2. Referiram-se, por exemplo, ao 
seu “[…] verbo contundente que se colava ao Porto, a cidade onde 
escolheu viver e com a qual a sua carreira se acabaria por identificar 
de forma indelével”.

O nome de Ângelo de Sousa também está intimamente  
relacionado, desde a sua origem, com a Fundação de Serralves e  
o seu Museu de Arte Contemporânea. Além de ter tido importantes 
exposições monográficas em Serralves (a Casa de Serralves 
apresentou em 1994 uma grande retrospetiva do artista e, sete anos 
depois, o Museu de Serralves dedicou uma exposição ao seu trabalho 
realizado em filme e fotografia, “Ângelo de Sousa: Sem Prata”), é 
um dos artistas melhor representados na Coleção de Serralves, com 
trabalhos realizados entre os anos 1960 e 2010, e que abarcam todos 
os meios artísticos a que ele se dedicou ao longo da sua prolífica 
carreira: desenho, pintura, filme, escultura, instalação e fotografia. 

Ângelo de Sousa nasceu em Moçambique e aí viveu até aos 17 
anos, mas foi no Porto que fez a sua educação artística e construiu 
a sua obra. Estudou pintura na Escola de Belas Artes desta cidade, 
e a sua nota de final de curso, vinte, deu origem a um coletivo 
de artistas composto por si e por outros três colegas de escola a 
quem também foi atribuída a classificação máxima: Armando Alves 
(Estremoz, 1935), Jorge Pinheiro (Coimbra, 1931) e José Rodrigues 
(Luanda, Angola, 1936 — Porto, 2016). Os Quatro Vintes — alusão 
irónica à excelência académica e a uma marca de cigarros da época, 
Três Vintes — nasceu com o objetivo de apresentar ao público 
a obra dos quatro recém-formados e realizou, durante o curto 
período em que esteve ativo, importantes exposições. Sozinho, e 
a partir dos anos 1960, Ângelo de Sousa expôs nas instituições mais 
significativas de Lisboa e Porto — Cooperativa Árvore, Sociedade 
Nacional de Belas Artes, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro 
Cultural de Belém, Fundação de Serralves — e viu a qualidade da 
sua obra ser reconhecida internacionalmente, com a atribuição do 
Prémio Internacional na XIII Bienal de São Paulo (1975). 

O seu trabalho pode ser sintetizado através da descrição feita 
por Jorge Molder, artista e ex-diretor do Centro de Arte Moderna da 
Fundação Gulbenkian, em Lisboa, imediatamente a seguir à notícia 
do desaparecimento do artista: “Gostava de cultivar um ar de 

1. Adaptação 
do título do 
documentário  
de 2010 Ângelo 
de Sousa — Tudo 
o que sou capaz, 
do encenador e 
realizador Jorge 
Silva Melo.

2. Ver Bárbara 
Matias, “Ângelo  
de Sousa: Foi do 
Porto, quer-se do 
mundo”, Expresso 
(Lisboa), 30 de 
janeiro de 2014.Sem título, 1968



simplicidade, mas era muito inteligente e extremamente culto”3.  
De facto, tanto no desenho como na pintura e na escultura, 
também a sua prática cultiva um ar de simplicidade, depuração, 
despojamento; tenta obter, como disse o próprio Ângelo “o máximo 
de efeitos com o mínimo de recursos, o máximo de eficácia com 
o mínimo de esforço, e o máximo de presença com o mínimo de 
gritos”. Esta vontade de simplificar também se traduz na ausência  
de títulos — segundo o artista intitular os seus trabalhos seria  
multiplicar artificialmente possibilidades de interpretação de uma 
obra que nunca ilustrou ou partiu de ideias, mas da pura vontade 
de fazer e pensar com as mãos — desde logo de uma incansável 
vontade de desenhar (e de pensar desenhando). 

Em termos estritamente iconográficos, Ângelo de Sousa 
sempre se socorreu daquilo que tinha à mão, mesmo à frente 
dos seus olhos, desenhando, pintando, fotografando e filmando 
objetos e motivos que todos vemos quotidianamente e a que já 
não prestamos demasiada atenção: plantas, flores, mãos, céus, 
nuvens. Nos seus desenhos pode observar-se esta vontade de 
trabalhar com elementos simples, nomeadamente uma declinação 
de signos primordiais sobre fundos neutros, que depois dará origem 
a exercícios abstrato-geométricos que correspondem à fixação de 
cores geometrizadas em formas fechadas ou à mera repetição de 
elementos essenciais do desenho, como linhas e pontos. 

Também a sua pintura começa por apresentar iconografia 
reconhecível, nomeadamente vegetal, para gradualmente se 
reduzir a estudos sobre a cor e a luz, dissociando-se sempre da 
questão clássica da representação da tridimensionalidade num 
plano bidimensional. A profundidade resulta das laboriosas sobre-
posições de cor, assim como da intersecção e da contiguidade de 
planos que constituem cada quadro. As suas telas abstratas, quase 
monocromáticas, apresentam subtis gradações de cor, autênticas 
micrograduações tonais, em que a máxima intensidade luminosa, 
“[o] máximo de presença [é obtido] com o mínimo de gritos”. 

As suas esculturas também partem de gestos mínimos:  
“o máximo de efeitos [é conseguido] com o mínimo de recursos,  
o máximo de eficácia com o mínimo de esforço”. Nasceram  
como reação a tarefas mais ou menos entediantes, mais ou menos 
burocráticas, como dar aulas e participar em reuniões. É o próprio 
artista quem descreve o início do processo: “[…] eu fumava  
cigarros e tinha reuniões, portanto não há como ter o consciente 
ocupado e o subconsciente à solta… não sei, talvez tenha feito uma 
coisa com uma folhinha de prata de cigarros e pensei: olha, uma 
boa ideia seria fazer isto em chapa”4. Feitas de folhas de alumínio 

3. Ibid.

4. Bernardo Pinto 
de Almeida, “A 
imaginação da 
matéria”, in Ângelo 
de Sousa: Esculturas 
66/67, Porto:  
Galeria Quadrado 
Azul, Colecção Azul, 
1992, p. 41.

Escultura, 1970
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cortadas e dobradas — e partindo, como os seus desenhos, de 
elementos mínimos —, cada uma das peças conta a história da sua 
própria feitura, visto que o processo que lhes deu origem, e que 
se baseia em ações como dobrar, estender e curvar (o próprio 
artista referia-se à sua escultura como “action sculpture”), nunca 
é mascarado. Com efeito, a verdadeira afeição por cada matéria 
empregue leva o artista a conhecer-lhe as características e as 
propriedades, instaurando a escultura enquanto investigação das 
suas possibilidades. A forma é já uma consequência do que é 
possível realizar a partir do material escolhido. Em muitas das suas 
esculturas, como vimos, Ângelo de Sousa iniciou o processo da 
sua realização a partir de maquetas recortadas e dobradas, depois 
ampliadas. Frequentemente pousadas sobre o chão, sem suporte, 
estabelecem um diálogo com o espaço que leva em consideração 
o movimento do espectador: são múltiplas as relações entre partes 
que se podem observar desde diferentes posições. O artista  
desenvolve nas esculturas uma reação à materialidade que as 
aproxima das suas experiencias no desenho. De facto, elas são  
uma verdadeira construção do desenho no espaço e correspondem 
de várias formas aos exercícios abstrato-geométricos que também 
encontramos no desenho e nas pinturas.  

“Ângelo de Sousa: Quase tudo o que sou capaz” pretende 
sublinhar os paralelismos entre meios artísticos na obra do artista. 
Para começar, existe na pintura, no desenho e na escultura de 
Ângelo de Sousa uma mesma variação e repetição de ações e 
processos que contribui para fazer da sua prática uma verdadeira 
arte combinatória de formas e possibilidades. Este espaço de  
contaminação, onde constantemente se reencontram,  
independentemente dos meios artísticos, as mesmas preocupações, 
é reforçado pela insistência no fazer com as mãos, na afeição pelos 
materiais, na aversão ao artifício e à metáfora, na transparência 
dos processos. Se a cada nova exposição da obra do artista somos 
obrigados a rever o seu trabalho como uma totalidade, a reconsi-
derar visões antológicas da sua obra, a refletir sobre as  
transferências entre meios artísticos, esta mostra vem definitiva-
mente contribuir para combater a imagem dominante do pintor 
— mostrando que a sua escultura e o seu desenho são facetas 
fundamentais da sua obra, e aquelas em que de uma forma talvez 
mais evidente transparece o espírito experimentalista da sua obra, 
em que, como afirmou Marcel Duchamp, “o coeficiente da arte 
[se] encontra […] naquilo que não está expresso, apesar de ter sido 
projetado, e naquilo que está expresso, embora de forma  
não intencional”5.  

5. Ver Marcel 
Duchamp, Le 
Processus créatif, 
L’Échoppe, Paris, 
1987.

88–5–25 µ, 1988
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Sem título, 1968
Aço inoxidável.  
Dimensões variáveis
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 1999

Sem título, 1968
Alumínio. 82,5 x 200 x 136 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2002

Sem título, 1968–69
Aço, madeira lacada.  
67 x 133,5 x 77,5 cm
Col. Secretaria de Estado 
da Cultura, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 1990

Sem título, 1966
Tinta acrílica sobre cartolina 
montada em aglomerado.
100 x 69,8 cm
Col. privada, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2004

Pintura, 1967
Acetato de polivinilo e colagem 
sobre tela. 42 x 32 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2002

Pintura, 1967
Acetato de polivinilo e colagem 
sobre tela. 42 x 32 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2002

Sem título, 1961
Lápis de cor e aguada  
sobre papel (2 elementos).
50,2 x 33 cm (cada)
Col. privada, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2002

Sem título, 1962
Tinta acrílica sobre aglomerado 
de madeira. 65,5 x 51 cm
Col. privada, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2002

Sem título, 1969*
Carvão sobre papel. 100 x 70 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1969*
Tinta da china, lápis de 
alumínio e de cor, colagem 
sobre papel. 100 x 70 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1969*
Pastel sobre papel. 70 x 100 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003
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Sem título, 1970
Pastel sobre papel. 70 x 50 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Escultura, 1970
Contraplacado, corda.
Altura variável x 100 x 150 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2002

Sem título, 1970–72
Tiras de aço inoxidável, 
parafusos de aço. 250 x 600 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 1993

Sem título, 1969*
Pastel e lápis de cor sobre 
papel. 100 x 70 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1969*
Lápis de cor sobre papel.  
70 x 100 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1969
Lápis de cor sobre papel.
100 x 70 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1969
Pastel sobre papel. 100 x 70 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1969* 
Pastel sobre papel. 70 x 100 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1970
Pastel sobre papel. 70 x 50 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1971–73
Acetato de polivinilo sobre tela.
200 x 170 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2003

Sem título, 1972
Acetato de polivinilo sobre tela.
194 x 130 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2003

Sem título, 1973–74
Tinta acrílica sobre tela.
199,5 x 170 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2003
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Sem título, 1975
Tiras de aço inoxidável.
200 x 430 x 200 cm
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 1993

A mão esquerda, 1975*
Projeção de diapositivos.
24 x 36 mm (55 diapositivos)
Col. Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Aquisição em 2003

Sem título, 1979
Lápis de cor e aguada sobre 
papel. 66 x 47,7 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1979
Lápis de cor e aguada sobre 
papel. 66 x 47,7 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

Sem título, 1982
Tinta acrílica sobre tela.
199 x 170,5 cm
Col. privada, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 1994

Sem título, 1983
Lápis de cor sobre papel 
montado sobre contraplacado.
148,2 x 63,3 cm
Col. privada, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2002

The Serralves Foundation currently holds 
over 4300 works in its collection, of which 
more than 1700 belong to Serralves with 
a further 2600 works from various private 
and public collections on long-term 
deposit. Deposits that have served as 
points of reference for the development 
of the collection include the Collection 
of the Portuguese Secretariat of State 
for Culture and the Collection of the 
Luso-American Development Foundation 
(FLAD). The Serralves Collection also 
includes approximately 5000 artists’ 
books and editions. Details of this collec-
tion can be accessed at http://biblioteca.
serralves.pt/.

The focus of the Serralves Collection 
is contemporary art produced from the 
1960s to the present day. Art produced 
before 1960 may also be considered in 
relation to its relevance to the Collection 
and artists represented therein. The 
inaugural exhibition of the Serralves 
Museum of Contemporary Art in 1999, 
‘Circa 1968’, served to highlight the 1960s 
and 1970s, a historic period of political, 
social and cultural change that took place 
around the world, as seminal decades out 
of which emerged new paradigms in art 
making and the beginning of the post- 
modern era.

As part of a continued research 
and development of the Collection in 
the twenty-first century, the Serralves 
Collection aspires to further distinguish 
itself through its focus on contemporary 
art's relationship to performance, archi-
tecture and contemporaneity in relation 
to a post-colonial and globalized present. 
While resonating with the art and ideas 
of our recent past, the Collection aims to 
reflect on how the art of today also anti-
cipates its future.

88–5–25 µ, 1988
Tinta acrílica sobre tela.
170 x 170,5 cm
Col. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Doação do artista em 1989

89–5–25 µ, 1989
Tinta acrílica sobre tela.
170 x 170 cm
Col. privada, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2002

* obra não exposta / work not 
on display
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Ângelo de Sousa:  
Nearly Everything I am Capable Of 1 

In 2011, when Ângelo de Sousa (Lourenço 
Marques, Mozambique, 1938–2011, Porto) 
passed away, several journalists and art 
critics underlined his relationship with 
Porto, ‘a city that he transformed into his 
true home’2. They particularly referred to 
his ‘[...] forceful language that he associ-
ated with Porto — the city where the artist 
chose to live and with which his career 
was ultimately inextricably linked’.

Ângelo de Sousa’s name was also 
intimately related, from the outset, 
with the Serralves Foundation and its 
Museum of Contemporary Art. He staged 
important monographic exhibitions in 
Serralves (a major retrospective of his 
work was presented in the Serralves 
Villa in 1994 and, seven years later, the 
Serralves Museum organized an exhibition 
of his films and photography — ‘Ângelo 
de Sousa: Sem Prata = Without Silver’). 
He is also one of the artists with the 
greatest number of works in the Serralves 
Collection, spanning the period between 
1960 and 2010, and covering all artistic 
media used throughout his prolific career: 
drawing, painting, film, sculpture, installa-
tion and photography.

Ângelo de Sousa was born in 
Mozambique and lived there until the age 
of 17, but it was in Porto where he pursued 
his Fine Art studies and forged his career. 
Trained as a painter at Porto’s School of 
Fine Arts, his final degree grade — the 
top mark of 20 — inspired the name of a 
group of artists, formed by himself and 
three other colleagues who also achieved 
the top mark of 20: Armando Alves 
(Estremoz, 1935), Jorge Pinheiro (Coimbra, 
1931) and José Rodrigues (Luanda, Angola, 
1936 — Porto, 2016). They called them-
selves the Quatro Vintes [Four Twenties] 
— as an ironic allusion to their academic 
excellence, and also to a brand of  
cigarettes that existed at that time, Três 
Vintes. The group was formed with the 
aim of presenting their works to the 
general public and it organized important 
exhibitions during its short existence. 
Working as a solo artist from the 1960s 
onwards, Ângelo de Sousa exhibited his 
works in leading institutions in Lisbon and 
Porto — Cooperativa Árvore, the National 

Society of Fine Arts, Calouste Gulbenkian 
Foundation, Centro Cultural de Belém 
and the Serralves Foundation. The quality 
of his work was also recognized inter-
nationally through attribution of the 
International Prize at the XIII Bienal de 
São Paulo (1975).

His work was summarized by Jorge 
Molder — artist and former director of 
the Gulbenkian Foundation’s Centre 
of Modern Art in Lisbon — immedi-
ately after learning that the artist had 
passed away: ‘He liked to cultivate an air 
of simplicity, but was extremely intel-
ligent and well educated’3. Indeed, in 
his drawings, paintings and sculptures, 
his artistic practice did cultivate an air 
of simplicity, purification, bareness. As 
the artist once said, he tried to achieve 
‘the maximum effect with the minimum 
resources, the maximum effective-
ness with the minimum effort, and the 
maximum presence with the minimum 
screaming’. This desire for simplification 
also led him to dispense with the use of 
titles. According to the artist, adding a 
title to his works would artificially multiply 
the possible interpretations of a work that 
never illustrated things, or started with 
ideas, but was instead based on the pure 
desire to work with his hands and thereby 
produce and think — first and foremost 
his relentless desire to draw (and think 
through drawing).

In strictly iconographic terms, Ângelo 
de Sousa always relied on whatever he 
had at hand, even right in front of his 
eyes. He drew, painted, photographed 
and filmed objects and motifs that we 
all see every day and normally take for 
granted: plants, flowers, hands, skies, 
clouds. His drawings reveal this unflagging 
desire to work with simple elements, in 
particular a declension of primordial signs 
on neutral backgrounds, which origi-
nated abstract-geometric exercises that 
correspond to the fixation of geometrized 
colours in closed forms, or the mere repe-
tition of the essential elements of drawing, 
such as lines and dots.

His early paintings presented a 
recognizable iconography, in particu-
lar vegetal forms, but over time they 
focused primarily on studies of colour 
and light, wherein he always dissociated 
himself from the classical question of 
representation of three-dimensions on 

1. Adaptation of the title 
of the 2010 documentary, 
Ângelo de Sousa — Tudo 
o que sou capaz by stage 
and film director, Jorge 
Silva Melo. 

2. See Bárbara Matias, 
‘Ângelo de Sousa: Foi do 
Porto, quer-se do mundo’, 
Expresso (Lisbon), 30 
January 2014. 

3. Ibid.

Sem título, 1975
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a two-dimensional plane. Depth in his 
paintings results from laborious overlays 
of colour, as well as the intersection and 
contiguity of the planes that make up 
each painting. His abstract, almost mono-
chromatic canvases have subtle gradations 
of colour, authentic tonal micro- 
gradations — in which the maximum 
luminous intensity, ‘[the] maximum 
presence [is achieved] with the minimal 
screaming’.

His early sculptures also featured 
minimal gestures: ‘maximum effects 
[are achieved] with minimal resources, 
maximum effectiveness with minimal 
effort’. They were born as a reaction to 
boring and bureaucratic tasks, such as 
teaching and attending meetings. He 
described the beginning of this process: 
‘[...] I smoked cigarettes and had to go to 
meetings, so there’s nothing like having 
the conscious mind occupied and the 
subconscious mind free to wander... I 
don’t know, maybe I made something out 
of the silver lining of a cigarette packet 
and I thought: look, it would be a good 
idea to do this with sheet metal’4. Made 
from cut and folded aluminum sheets 
— and based on his minimal drawings 
— each sculpture tells the story of its 
own production process, which  is never 
masked and is based on actions, such 
as folding, stretching, and bending (the 
artist himself referred to his sculptures 
as ‘action sculptures’). Indeed, his true 
affection for each material employed led 
him to discover its distinct characteris-
tics and properties, thereby transforming 
his sculptural works into researching the 
possibilities of each material. The form 
is already a consequence of what can 
be achieved with the chosen material. 
In many of his sculptures, as we have 
seen, the artist began the production 
process using cut and folded models, 
which he then enlarged. Often placed 
on the ground without any support, they 
establish a dialogue with the surrounding 
space, taking into account the spectator’s 
movement: there are multiple relation-
ships between the constituent parts that 
can be observed from different positions. 
In his sculptures the artist develops a 
reaction to materiality that brings them 
closer to his experiences in the field  
of drawing. In fact, they are a true  
construction of drawings in space and  

in various ways correspond to the 
abstract-geometric exercises that we also 
find in his drawings and paintings.

‘Ângelo de Sousa: Nearly Everything 
I am Capable Of’ intends to underline 
the parallels between the different 
artistic media in the artist’s oeuvre. First 
and foremost, there is a variation and 
repetition of actions and processes in 
his paintings, drawings and sculptures 
which contribute to establishing his 
artistic practice as a true combinatorial 
art of different forms and possibilities. 
This field of contamination, in which 
the same concerns constantly re-occur, 
is reinforced by his insistence on using 
his hands, his affection for materials, his 
aversion to artifice and metaphor, and the 
transparency of his working processes. In 
each new exhibition of the artist's work 
we are obliged to review his oeuvre as a 
whole, reconsider anthological perspec-
tives thereof, and reflect on his transit 
between different artistic media. ‘Ângelo 
de Sousa: Nearly Everything I am Capable 
Of’ will make a definitive contribution to 
combating the prevailing image that he 
was primarily a painter. It shows that his 
sculptures and drawings are fundamental 
facets of his oeuvre, in which the exper-
imentalist spirit of his work is perhaps 
more evident, and wherein, as stated 
by Marcel Duchamp, ‘the personal “art 
coefficient” is like an arithmetical relation 
between the unexpressed but intended 
and the unintentionally expressed’5.  

4. Bernardo Pinto de 
Almeida, ‘A imaginação 
da matéria’, in Ângelo de 
Sousa: Esculturas 66/67, 
Porto: Galeria Quadrado 
Azul, Colecção Azul,  
1992, p. 41.

5. Marcel Duchamp,  
Le Processus créatif, Paris: 
L’Échoppe, 1987.
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