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O instante, este 
instante não 
é apenas uma 
porção de vida 
que passa.
Entre outras palavras, o território, o(s) lugare(s), 

a identidade arquipelágica, a geomorfologia, a 

atmosfera, a comunidade, o momento, a história, 

a memória, a condição, a paisagem e o Atlântico, 

têm vindo a delinear o caminho conceptual e 

formal do Arquipélago, particularmente, ao nível 

da programação das artes visuais. Se por um 

lado, a construção da identidade deste Centro 

de Artes Contemporâneas passou e passa, de 

facto, pela sua particular localização, situado 

numa ilha entre as nove ilhas do Arquipélago dos 

Açores. Pequeno(s) território(s) demarcado(s), 

balizados(s) e recortado(s) por um sublime Oceano 

Atlântico que todos os dias muda de cor; por 

territórios organizados por uma geomorfologia 

drasticamente transcendente; territórios 

resguardados por um clima agridoce; territórios 

envoltos numa melodia pura e tranquilizante, 

pela natureza, pelas espécies e pelo clima; 

territórios construídos num reservatório de 

odores balsâmicos. Por outro, o diálogo entre 

a peculiaridade desta geografia física e a 

geografia humana com o espaço arquitetónico 

do Arquipélago são, igualmente, a génese 

deste espaço de artes contemporâneas e que 

consequente e intrinsecamente estruturou a sua 

missão e os seus objetivos estratégicos.

Estação Meteorológica das artistas Sandra Rocha 

e Manuela Marques com curadoria de Sérgio Mah 

é mais uma exposição que marca a génese deste 

espaço de artes contemporâneas em termos 

conceptuais e formais. A programação expositiva 

do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas 

tem vindo a estruturar-se, cada vez mais, em 

projetos específicos ao nível das artes visuais 

que demonstram uma identidade diferenciada 

resultante de uma génese que evidencia a 

particularidade de um equipamento artístico quer 

do ponto de vista conceptual, quer do ponto de 

vista formal. O convite que fizemos às artistas 

Sandra Rocha e à Manuela Marques e ao curador 

Sérgio Mah há cerca de dois anos, e que resulta 

agora nesta exposição: “Estação Meteorológica” 

partiu, exatamente, desta natural definição de 

uma identidade diferenciada e que permite aos 

artistas a conceção e o desenvolvimento de 

projetos em total liberdade, e que demonstram 

como este território é invariavelmente um objeto 

de trabalho que não se esgota em qualquer 

precisão da sua geografia.

Entre convites ou Residências Artísticas o percurso 

do Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas 

tem apresentado projetos artísticos que mais 

parecem uma descoberta física e humana em 

continuum, olhares que não se repetem, olhares 

únicos. Duas artistas, uma açoriana e outra 

continental, ambas vivem atualmente em Paris. 

Sandra Rocha, artista açoriana, mas que cedo 

saiu da ilha Terceira, tem provavelmente um olhar 

marcado por uma vivência e/ou experiência que 

passou pelas características próprias de uma 

condição de quem viveu num território com uma 

identidade arquipelágica. Manuela Marques viajou 

para São Miguel e de imediato se encantou por 

este lugar, por esta paisagem e por aquilo que esta 

oferece, e que conjugando-se com uma atmosfera 

peculiar, permite uma metamorfose constante no 

ar e na terra desta ilha.

Quando olho para estes instantes de Sandra 

Rocha e Manuela Marques penso que:

O instante, este instante não é apenas uma porção 

de vida que passa.Temos, por isso, de plasmá-lo 

como lugar do encontro mais profundo, encarando 

a plenitude não como uma utopia inalcançável, 

mas como um convite.1

Porto, Junho 27, 2019
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas 
Fátima Marques Pereira
Diretora

1 José Tolentino de Mendonça,
O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. Lisboa:
Quetzal Editores, 2017, p. 53.



The moment, 
this moment  
is not just a  
slice of life 
passing by.
Among other words, terms such as territory, 

place(s), archipelagic identity, geomorphology, 

atmosphere, community, moment, history, memory, 

condition, landscape and Atlantic have been 

defining the conceptual and formal path chosen 

by the Arquipélago for its program in the field of 

the visual arts. If, on the one hand, the identity of 

this Center for the Contemporary Arts has always 

been linked to its singular location, in one of the 

nine islands of the Azorean Archipelago — small 

demarcated territories, marked and cut out by 

the sublime Atlantic Ocean that changes color 

every day; territories organized by a drastically 

transcendent geomorphology; territories sheltered 

by a bittersweet climate, territories wrapped in a 

pure and tranquilizing melody, in nature, its species 

and climate; territories built on a reservoir of 

balsamic aromas. On the other hand, the dialogue 

between this physical and human geography with 

the architectural space of the ARQUIPÉLAGO 

is a foundational element of this space, having 

intrinsically and consequentially structured its 

mission and strategic objectives.

The exhibition Weather Station, curated by Sérgio 

Mah and featuring the artists Sandra Rocha 

and Manuela Marques, is yet another moment 

that strengthens this space’s conceptual and 

formal framework. The Arquipélago’s exhibition 

program is increasingly structured around specific 

projects in the field of the visual arts that reveal 

different formal and conceptual identities that 

spring from the singularity of our facilities. The 

invitation addressed two years ago to the artists 

Sandra Rocha and Manuela Marques and to the 

curator Sérgio Mah, now materialized into this 

exhibition, Weather Station, was based exactly 

on this assumption: the natural definition of a 

differentiated identity that allows the artists to 

conceive and develop projects in total freedom, 

but also reveal that this territory is invariably an 

object of work that has much more to offer than 

the details of its geography.

Between invitations and artistic residencies, the 

Arquipélago – Center for the Contemporary Arts 

has been presenting artistic projects that seem 

to reveal a continuum of physical and human 

discoveries, unrepeatable singular gazes. Being 

that one of them is originally from the Azores and 

the other from mainland Portugal, both artists 

currently live in Paris. Sandra Rocha, an Azorean 

artist that left Ilha Terceira still at a young age, 

has a perspective marked by the experience 

of someone who has lived in a territory with an 

archipelagic identity. Manuela Marques discovered 

the island of São Miguel, and was immediately 

captivated by the place, the landscape and by all 

that it has to offer: its peculiar atmosphere allows 

for a continuous metamorphosis of the island’s air 

and land.

Whenever I look upon these moments by Sandra 

Rocha and Manuela Marques, I recall the words of 

José Tolentino de Mendonça:

The moment, this moment is not just a slice of life 

passing by. It should be cast as the place of the 

deepest encounter, where we face plenitude, not 

as an inaccessible utopia, but as an invitation.1 

Porto, June 27, 2019
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas 
Fátima Marques Pereira
Director

1 José Tolentino de Mendonça,
O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. Lisboa:
Quetzal Editores, 2017, p. 53.



Estação 
Meteoro-
lógica

Estação meteorológica é uma exposição que 

apresenta trabalhos em fotografia e em vídeo de 

Sandra Rocha (Angra do Heroísmo, 1974) e Manuela 

Marques (Tondela, 1959). São duas artistas 

com percursos consolidados e que, além das 

afinidades pessoais e artísticas, têm trabalhado 

frequentemente sobre os Açores, indagando 

aspectos do seu território, a experiência dos 

lugares, a memória, os elementos e as condições 

de uma paisagem exuberante e inefável. 

Foi há cerca de dois anos que as duas artistas 

começaram a projectar um encontro: mais do que 

um diálogo, pretendiam explorar a possibilidade 

de confrontar dois modos distintos, mas 

complementares, de trabalhar sobre esta terra 

multiforme e flutuante que desafia o sentido de 

volatilidade das coisas e da sua perceptibilidade. 

Manuela Marques optou por perscrutar dimensões 

fenomenológicas do arquipélago, relacionando 

a paisagem com sintomas geológicos e 

meteorológicos. O vento, a água, as pedras, a luz e 

as sombras são observados e enquadrados como 

elementos imanentes a uma realidade habitada 

por fluxos e variações físicas, espaciais, sensoriais 

e estéticas. Por seu turno, Sandra Rocha dirigiu a 

sua atenção para o exterior, para os limites das 

ilhas, para o mar, para o incomensurável. Nesse 

olhar “para fora”, destaca-se a relação com 

os cetáceos, domínio de inúmeras memórias e 

narrativas essenciais para discernir as múltiplas 

reverberações simbólicas e históricas associadas a 

este arquipélago. 

Estação Meteorológica é o resultado deste 

percurso, em paralelo mas cúmplice, onde se 

conjugam dois imaginários acentuadamente 

subjectivos e poéticos. Através destas imagens de 

Manuela Marques e Sandra Rocha encontramos 

modos sensíveis de olhar e experienciar a natureza 

única e peculiar de um território fortemente 

animado por uma conflagração de tempos e 

movimentos.

Sérgio Mah
Curador

Este texto respeita a grafia anterior ao acordo ortográfico.



Weather
Station

Weather Station is an exhibition of photographic 

and video works by Sandra Rocha (Angra do 

Heroísmo, 1974) and Manuela Marques (Tondela, 

1959), two artists with solid careers who, besides 

their personal and artistic affinities, have often 

explored the Azores in their work, delving into its 

territory, memory, its elements, the experience of 

its places and the conditions of its exuberant and 

ineffable landscape.

About two years ago, the two artists started 

planning an encounter: more than a dialogue, they 

wanted to explore the possibility of confronting two 

distinct but complementary ways of producing a 

work about this place, this multiform and floating 

land that defies the volatile nature of things and of 

their perceptibility. 

Manuela Marques chose to peer into the 

phenomenological dimensions of the archipelago, 

relating landscape with meteorological and 

geological symptoms. Wind, water, rock, light and 

shadow are perceived and framed as immanent 

elements of a reality inhabited by physical, spatial, 

sensorial and aesthetical flows and mutations. 

Sandra Rocha turned her gaze outwards, focusing 

on the boundaries of the islands and on the 

vastness of the sea. In this ”outward gaze”, the 

relationship with the cetaceans stands out, the 

domain of countless memories and narratives 

essential to discern the multiple symbolic and 

historical reverberations associated with this 

archipelago. Conjugating two subjective and poetic 

creative universes, Weather Station is the result 

of this intimate and parallel negotiation. In these 

images by Manuela Marques and Sandra Rocha, we 

discover insightful gazes on the peculiar and unique 

nature of a land animated by a conflagration of 

times and movements.

Sérgio Mah
Curator



M
a

nu
el

a
 

M
a

rq
ue

s

PT



Comentários da artísta
Ilha, 2019
Esta fotografia noturna tenta tornar minimamente 

visíveis os contornos sensíveis de uma forma 

possível: uma ilha. É também uma proposta de 

inversão dos elementos do real: aqui a água está 

no centro e forma a ilha, enquanto as pedras 

representam o oceano.

Ombre 2, 2019
Captar a luz para criar novas formas é uma 

das propostas fundamentais da história da 

fotografia. Estas sombras captadas sobre o solo 

dos Açores ensaiam o desenho de uma nova 

geografia: um possível novo arquipélago feito de 

uma luz oscilante que compõe e recompõe as 

formas desse arquipélago. O grande formato do 

papel desloca a nossa perceção no sentido da 

abstração.

Phénomènes, 2018
Estes fenómenos decorrem do movimento 

contínuo das nuvens, observadas na lua cheia 

do Nordeste. Estes fluxos ecoam os dos Record, 

criando uma ligação energética entre dois 

movimentos e duas situações espaciais: as 

nuvens, o estado gasoso acima das nossas 

cabeças e a dinâmica vulcânica que se manifesta 

sob os nossos pés. Esta é a nossa situação 

quando estamos na ilha, presos entre duas 

energias, entre o visível e o invisível.

Point de fuite, 2019
A única fotografia de paisagem no sentido 

tradicional do termo. Uma fotografia 

deliberadamente romântica. De costas para nós, 

a personagem parece contemplar uma superfície 

aquática que espelha a paisagem e inverte a 

perspetiva. A fotografia foi feita no interior da ilha 

de São Miguel e é uma metáfora da interioridade. 

Cada pessoa é uma ilha.

Porteur 1-2, 2019
Como na maioria das minhas exposições, a 

paisagem é trazida pelas mãos. Não é mostrada 

na sua totalidade, mas evocada e mostrada 

através de fragmentos. São amostras, no sentido 

científico do termo. Partes ínfimas desta paisagem 

que se transformam em declinações, variações 

botânicas, geológicas, etc.

Records 1-5, 2018
Records é uma alusão ao verbo inglês que 

significa «registar», mas também à sua etimologia 

latina que remete para o sentido de «recordar». 

Os elementos visuais utilizados nesta série são 

arquivos dos registos sísmicos sobre papéis 

escurecidos, conservados no Observatório Afonso 

Chaves de Ponta Delgada. Estes arquivos são 

tiras de papel «gravado», confirmando a atividade 

sísmica durante a erupção dos Capelinhos. Não 

utilizei estes materiais na sua bela simplicidade 

formal, tendo optado por recompô-los. Uma 

composição espaciotemporal que não obedece à 

sua cronologia.



Sísmico, 2019
Um leve tremor geomorfológico parece ser 

constitutivo da ilha. Esta fotografia, intitulada 

Sísmico, procura traços do terramoto, tanto 

simbólicos quanto formais, a partir de elementos 

arquitetónicos simples.

Surface sensible 1-5, 2019
Uma série fotográfica que tenta, com o uso de 

um material específico, capturar e materializar 

o espectro da luz. Este material também foi 

«trabalhado» no momento da captura, para dar 

conta da morfologia de algumas paisagens de 

São Miguel. Curvas e picos, vulcões e colinas... 

La force de Coriolis, 2017 
O inevitável movimento do mineral como 

coreografia que obedece apenas às leis do vento 

e da dinâmica. Frustrar a ligeireza enquanto 

jogamos a nossa perceção nos limites do 

indescritível.

R.A.S, 2019
R.A.S., cujo título é uma abreviatura da expressão 

francesa «rien a signaler» [nada a assinalar],  

utiliza como elementos gráficos os registos 

sísmicos do Centro de Vulcanologia da 

Universidade dos Açores. Um programa interativo 

com imagem e som foi criado para por em cena 

possibilidades de jogos combinatórios e aleatórios. 

Estas bandas gráficas  

são elementos científicos nos quais cada elemento  

ou variação registado é interpretado em tempo 

real. As possibilidades de leitura criadas por este 

programa permitem infinitas leituras, movimentos 

aleatórios e perpétuos. 
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Artist remarks
Ilha, 2019
This nocturnal photograph tries to render visible 

the sensitive contours of a possible form: an island. 

It is also an inversion of the elements of reality: 

here the water is in the center and forms the island, 

while the stones represent the ocean.

Ombre 2, 2019
Capturing light to create new forms is one of the 

foundations of the history of photography. These 

shadows were captured on the ground of the 

Azores and conjure a new geography: a possible 

new archipelago produced by an oscillating light 

that composes and recomposes the shape of this 

archipelago. The large format paper shifts our 

perception towards abstraction.

Phénomènes, 2018
These phenomena arise from the continuous 

movement of the clouds, observed on a full moon 

at the Northeast. These flows echo those of 

the Records, creating an energetic connection 

between two movements and two spatial 

situations: the clouds, the gaseous state above our 

heads and the volcanic dynamics under our feet. 

This is our situation when we are on the island, 

trapped between two energies, between the visible 

and the invisible.

Point de fuite, 2019
The only landscape photograph in the traditional 

sense of the term. A deliberately romantic 

photograph. With her back to us, the character 

seems to contemplate an aquatic surface 

that mirrors the landscape and reverses the 

perspective. The photograph was taken in the 

interior of the island of São Miguel and is a 

metaphor for interiority. Every person is an island.

Porteur 1-2, 2019
As in most of my exhibitions, landscape is brought 

by the hands. It is not revealed in its entirety 

but evoked and shown through fragments. They 

are samples, in the scientific sense of the term, 

minimal portions of this landscape that are 

transformed into declinations, botanical, 

geological variations, etc.

Records 1-5, 2018
Records is an allusion to the English verb “to 

register,” but also to its Latin etymology which 

refers to “remembering.” The visual elements 

used in this series are seismic records archived on 

darkened papers, preserved by the Afonso Chaves 

Observatory of Ponta Delgada. These files are 

strips of “engraved” paper, showing the seismic 

activity during the Capelinhos volcanic eruption. I 

chose not to use these materials in their beautiful 

formal simplicity and opted to recompose them. A 

spatiotemporal composition that does not obey to 

the archive’s original chronology.



Sísmico, 2019
A small geomorphological tremor seems to be 

constitutive of the island. This photograph, titled 

Sísmico, looks at simple architectural elements in 

search of traces of the earthquake, both symbolic 

and formal.

Surface sensible 1-5, 2019
A photographic series that tries to capture and 

materialize the spectrum of light using a specific 

material. This material was also “altered” at 

the time of the photo shoot, to account for the 

morphology of some landscapes of São Miguel. 

Curves and peaks, volcanoes and hills...

La force de Coriolis, 2017 
The inevitable movement of the mineral as a 

choreography that obeys only the laws of wind and 

dynamics. To thwart weightlessness while playing 

with our perception on the boundaries of the 

elusive. 

R.A.S, 2019
R.A.S., whose title is an abbreviation of the French 

term “rien a signaler” [nothing to report], uses the 

seismic records of the Centro de Vulcanologia da 

Universidade dos Açores as graphic elements. An 

interactive program produces random combinatory 

plays of sound and image. These graphic bands 

are scientific elements in which each recorded 

element or variation is interpreted in real time. The 

possibilities created by this program allow infinite 

readings, random and perpetual movements.
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Comentários da artísta
Moby Dick, 2018
Numa alusão à época da caça ao cachalote e à 

utilização primordial do búzio como sinal sonoro, 

este vídeo explora questões relacionadas com 

o tempo (cronológico e climático) onde até o 

personagem se encontra fixado num momento 

especial e irrepetível – a fronteira da idade adulta.

A cauda, o repuxo, 2018
A ação (aparentemente) contemplativa do 

personagem e o som em confronto com a 

intemporalidade da imagem, coloca o espetador 

no limbo temporal que separa a época da caça à 

baleia com a era atual do whale watching. 

A grande armada, 2018
Os traços brancos do movimento dos barcos 

desenham a contemplatividade do ser humano e a 

volatilidade da atividade do whale watching.

Stubb mata uma baleia, 
2018
Um personagem feminino que entrega a sua 

mente à voz que relata a Lenda do Baleeiro, 

inteiramente recreada a partir de excertos do livro 

Moby Dick de Melville.

Escuta, 2019
A partir de 60 fotografias captadas em cerca de 

3 minutos, a mise en scène do conjunto traduz 

uma vontade em representar e fazer sentir a 

força primitiva do mar, a sua dimensão mítica e 

fantástica. 

Pinturas monstruosas
da baleia, 2019 
Sequência de imagens que recria ficcionalmente 

um momento de sesta coletiva entre cachalotes. 

Remete para questões de vida em comunidade, 

comportamentos coletivos, formas de 

comunicação e organização social.



Terra a barlavento, 2018 
Conjunto de imagens que evoca a sinalética visual 

de comunicação usada entre terra e mar (vigia e 

botes baleeiros) no período da caça ao cachalote. 

A sua marca, 2018
Marcações de tinta sobre pedra vulcânica em  

zona costeira.

Quadro verídico de cenas 
de caça, 2018
Um momento imaginado de caça à baleia, 

inspirado em factos reais e leituras fantásticas.
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Artist remarks
Moby Dick, 2018
An allusion to a past when people hunted sperm 

whales and used conches to communicate, this 

video explores issues pertaining time and weather 

through a character that is stuck in a special and 

unrepeatable moment: the frontier of adulthood.

A cauda, o repuxo, 2018
The character’s seemingly contemplative action 

and the opposition between the sound and the 

timelessness of the image place the spectator 

in the temporal limbo that separates the two 

different eras of whaling and whale watching.

A grande armada, 2018
The white lines made by the boats are a drawing of 

the human’s contemplation and of the volatitily of 

whale watching.

Stubb mata uma baleia, 
2018
A female character tells the Story of the Whaler, 

entirely recreated from excerpts of Melville’s Moby 

Dick.

Escuta, 2019
Using a sequence of 60 photographs captured in 

a 3-minute interval, this mise en scène translates 

a desire to represent the sea’s primeval force, its 

fantastic and mythical dimension.

Pinturas monstruosas
da baleia, 2019 
Sequence of images that recreate a moment of 

collective sleeping among sperm whales. It refers 

to the issues of life in a community, collective 

behavior, modes of communication and social 

organization.



Terra a barlavento, 2018
A series of images evoking the visual signs that 

were used to comunicate between land and sea 

(watch posts and whaleboats).

Asua marca, 2018
Ink markings on volcanic rock in a coastal zone.

Quadro verídico de cenas 
de caça, 2018
An imagined whaling episode inspired by real 

events and fantastic readings.
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Manuela Marques

Ombre 2

2019

Impressão com pigmento sobre papel Polyflat

Pigment print on Polyflat paper

Cortesia da artista

Courtesy of the artist
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Manuela Marques

R.A.S

2019

Áudio e vídeo em tempo real

Real-time audio and visuals

André Perrota:

Programação e desenho de som

Software development and sound design 

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Sandra Rocha

Escuta

2019

Impressão em jato de tinta em papel Fine Art

Museum Etching 350g

Inkjet print on Fine Art Museum Etching 350g

Cortesia da artista

Courtesy of the artist
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Manuela Marques

Porteur 1-2

2019

Impressão com pigmento sobre papel Baryta, 

vidro

de museu

Pigment print on Baryta paper, museum glass

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Sandra Rocha

A sua marca

2018

Impressão em jato de tinta em papel Fine Art 

Museum Etching 350g

Inkjet print on Fine Art Museum Etching 350g

Cortesia da artista

Court
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Manuela Marques

Sísmico

2019

Impressão com pigmento sobre 

papel Canson Baryta Prestige, vidro 

de museu

Pigment print on Canson Baryta 

Prestige, museum glass

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Manuela Marques

Record 1-5

2018

Impressão com pigmento sobre 

papel Canson Infinity Baryta, vidro 

de museu

Pigment print on Canson Infinity 

Baryta, museum glass

Cortesia da artista

Courtesy of the artist / Galeria 

Fonseca Macedo

Manuela Marques

Ilha

2019

Impressão com pigmento sobre 

papel Baryta, vidro de museu

Pigment print on Baryta paper, 

museum glass

Cortesia da artista

Courtesy of the artist
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Manuela Marques

Surface sensible 1-6

2019

Impressão com pigmento sobre 

papel Canson Baryta Prestige, vidro 

de museu

Pigment print on Canson Baryta 

Prestige, museum glass

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Manuela Marques

Point de fuite

2019

Impressão com pigmento sobre 

papel Baryta, vidro de museu

Pigment print on Baryta paper, 

museum glass

Cortesia da artista

Courtesy of the artist
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Sandra Rocha

Terra a barlavento

2018

Impressão em jato de tinta em papel 

Fine Art Museum Etching 350g

Inkjet print on Fine Art Museum 

Etching 350g

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Sandra Rocha

Quadro verídico de cenas de caça

2018

Impressão em jato de tinta em papel 

Fine Art Museum Etching 350g

Inkjet print on Fine Art Museum 

Etching 350g

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Sandra Rocha

Pinturas monstruosas da baleia

2019

Impressão em jato de tinta em papel 

Fine Art Museum Etching 350g

Inkjet print on Fine Art Museum 

Etching 350g

Cortesia da artista

Courtesy of the artista

R
oo

m
 3

S
a

la
 3



R
oo

m
 3

S
a

la
 3



Sandra Rocha

A grande armada

2018

Vídeo HD, som, 12’01’’, loop

HD video, sound, 12’01’’, loop

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Manuela Marques

Phénomènes

2018

Impressão com pigmento sobre papel Baryta, 

vidro de museu

Pigment print on Baryta paper, museum glass

Díptico

Diptych

Cortesia da artista

Courtesy of the artist / Galeria Fonseca Macedo
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Manuela Marques

La force de Coriolis

2017

Vídeo, som, 6’14”, loop

Video, sound, 6’14”, loop

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Sandra Rocha

A cauda, o repuxo

2018

Vídeo HD, som, 5’28’’, loop

HD video, sound, 5’28’’, loop

Cortesia da artista

Courtesy of the artist
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Sandra Rocha

Moby Dick

2018

Vídeo HD, som, 10’20’’, loop

HD video, sound, 10’20’’, loop

Cortesia da artista

Courtesy of the artist

Sandra Rocha

Stubb mata uma baleia

2018

Vídeo HD, som, 7’22’’, loop

HD video, sound, 7’22’’, loop

Cortesia da artista

Courtesy of the artist
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Biographical Notes
Notas Biográficas

Manuela Marques nasceu em Portugal. Vive e 

trabalha em Paris. É representada pela galeria 

Anne Barrault em Paris, Caroline Pagès em Lisboa, 

e Galeria Fonseca Macedo, Ponta Delgada.
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2019   Et le bleu du ciel dans l’ombre, Musée de Lodève, França (cat.)

2019   En surface, Galerie Anne Barrault, Paris

2019   Espace d’art contemporain /CYEL, La Roche-sur-Yon, França

2019   Estação Meteorológica, Arquipélago – Centro de Artes 

Contemporâneas, São Miguel (cat.)

2018   Surfaces sensibles Galerie Caroline Pages, Lisbonne

2018   Records, Galeria Fonseca Macedo, Ponta-Delgada

2018   Still, Casa dell’Arte, Lisboa

2017   La face cachée du soleil, Musée Calouste Gulbenkian, Lisboa (cat.)

2017   La force de Coriolis, Le Cellier, Reims, França

2016   La nature des choses, Musée d’Aurillac, França

L’art dans les chapelles, Chapelle Notre-Dame des fleurs, Moric, França

2015   Isotopies, Château d’Eau, Toulouse, França (cat.)

2015   Fruits, oiseaux, pierres et cage, galerie Anne Barrault, Paris, França

2015   Reprise, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, Portugal (cat.)

2014   Backstage 2, Centre Régional de la Photographie Nord-Pas-de-

Calais, Douchy-les-Mines, França

2014   la taille de ce vent est un triangle dans l’eau, Fondation Calouste 

Gulbenkian, Paris, França (cat.)

2013   Face à ce qui se dérobe Le Granit Scène Nationale, Belfort, França

2013   Backstage 1, Galerie Caroline Pages, Lisboa, Portugal

2012   Entrelacs, Galerie Anne Barrault, Paris, França

2012   Aparté, La Traverse-Les Ateliers de l’Image, Marseille, França

2011   Manuela Marques, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil

2011   BES Photo Prize, Estação Pinacoteca de São Paulo, Brasil

2011   Temporada, Appleton Square, Lisboa, Portuga

2011   BES Photo Prize, Musée Collection Berardo, Lisboa, Portugal

2010   Cour Intérieure ,  Festival Photo Levallois, Levallois-Perret, França

2010   Zone(s) de contact, Galerie Anne Barrault, Paris, França

2010   O que o futuro foi,  Laboratorio das Artes, Guimaraes, Portugal

2010   In Situ ,  Caroline Pagès gallery, Lisboa, Portugal

2010   Manuela Marques, Galerie de l’École Supérieure des Beaux-Arts, 

Valenciennes, França

2008   Still Nox,  Caroline Pagès gallery, Lisboa

2007   Le Désespoir du Singe, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil

2007   Manuela Marques, Galerie Anne Barrault, Paris, França

2007   Manuela Marques, Grandes galeries de l’École des Beaux-Arts de 

Rouen, França

2006   Manuela Marques, Centre Photographique d’Ile de France, 

Pontault-Combault, França

2006   Manuela Marques: 1997-2006 Galerie Anne Barrault, Paris, França

2004   Hora Aberta, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil

2003   Fragments, La Scène Watteau, Nogent-sur-Marne, França

2002   Margens da Solidão, Encontros da Imagem, Braga (cat.)

2002   Manuela Marques-Photographies 1995-2002, Institut Camoes, 

Paris, França, (cat.)

2000   Manuela Marques, Galerie Anne Barrault, Paris, França

2000   Une Improbable Intériorité, Musée Quesnel-Morinière, Coutances, 

França (cat.)
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2019   Flora maxima, Domaine de Kerguéhennec, França (cat.)

2018   Comme une histoire…Le Havre, MuMa, Le Havre, França (cat.)

2017   Belle saison, Galerie Anne Barrault, Paris, França

2016   Nouvelles Vagues, Carré d’art, Musée d’art contemporain de Nîmes, 

França

2016   Affinités Électives, Biennale de Gonesse, França

2016   Photographies, Musée d’Art et d’Archéologie, Aurillac, França

2016   À Quoi Tient la Beauté des Étreintes – La Collection du FRAC 

Auvergne, Clermont-Ferrand, França

2015   Jardiniers Terrestres Jardiniers Célestes –  Biennale d’Art 

Contemporain, Melle, França

2015   Finissage, Les Ateliers de l’Image,La Traverse, Marseille, França

2015   RE in-Utilitas, Galeria Fundação EDP, Porto, Portugal

2014   Grand Bazar, Le Granit, Belfort, (França)

2013   Sociétés Secrètes,Collection FRAC Haute-Normandie, Musée 

Alfred Canel,Pont-Audeme, França

2013   A Portée de Regard, Eglise des Trinitaires, Metz (França)

2013   Sous l’Amazone coule un fleuve-40 artistes de la collection, FRAC 

Auvergne, Clermont-Ferrand, França

2013   Savoir c’est pouvoir, PHotoEspaña, Real Jardin Botanico, Madrid, 

Espanha

2012   Voir la vie Galerie Duchamp, Yvetot, França

2012   Fonds Commun Platine de la Cité du design, Saint Etienne, França

2012   Odires Mlaszho & Manuela Marques, Galerie Anne Barrault, Paris, 

França

2012   Anywhere Gallery, Paris

2011   Dix Ans, Galerie Agart, Amilly, França

2011   Les Territoires du Désir ou les Métamorphoses d’un Musée 

Imaginaire, Musée d’Art Moderne André Malraux, Le Havre, France (cat.)

2011   Laps, L’été Photographique de Lectoure, Centre de Photographie, 

Lectoure, França

2011   Silent Significance, Galerie LMD, Paris

2010   Dans un Jardin, FRAC Haute Normandie, Sotteville-lès-Rouen, 

França, (cat.)

2010   Retratos de Cidades, Musée d’Art Moderne Brasilia, Brasil

2010   Improvisation, Galerie Anne Barrault, Paris

2010   Da Outra Margem do Atlántico, Hélio Oiticica Art Centre, Rio de 

Janeiro, Brasil

2010   Images sur Commande, Musée d’Art Moderne André Malraux, Le 

Havre, França, (cat.)

2009   She is a Femme Fatale, Musée Collection Berardo, Lisboa

2009   Retratos de Cidades, Musée d’art contemporain, Niteroi, Brasil

2009   La Nuit des Musées, Collection Lambert, Avignon, França

2009   La Rose Pourpre du Caire – Bande-Annonce, Musée d’ Art et 

d’Archeologie, Aurillac, França

2009   Lá Fora, Museu da Electricidade, Lisbonne, Portugal (cat.)

2008   Silêncio, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil

2008   Verbo, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil

2008   Unknown Land, Elastic Gallery, Malmö, Suécia

2008   Lá Fora, Edifício Arq. Fernando Távora Viana do Castelo, Portugal

2008   Le Bruissement des Images, Centre Photographique d’Ile-de-

France, Pontault-Combault, França

2007   La Chute des Corps, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand, França

2007   L’Ile de Morel, Centre Photographique d’Ile-de-France, Pontault-
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Combault, França

2007   Singularités, Galerie Agart, Amilly, França (cat.)

2007   La Dimension Cachée, Forum d’Arts Plastiques d’Ile-de-France, 

Les-Ulis, França, (cat.)

2006   Empirismos, Musée de l’Image et du Son, São Paolo, Brasil

2006   Empirismos, Espaço Cultural Contemporâneo, Brasília, Brasil

2006   Grandes Vacances, Galerie Anne Barrault, Paris

2005   Empirismos, Palacio da Ajuda, LisboaPhoto 2005, Lisboa, Portugal

(cat.)

2005   A Table(s), Domaine départemental de Chamarande, France

2005   Apparemment Léger, Musée d’Art Moderne André Malraux, Le 

Havre (cat.)

2004   Vagues II- Hommages et Digressions, Musée d’Art Moderne André 

Malraux, Le Havre, (cat.)

2004   Paris/N. Y, Schroeder/Romero Gallery, New York, USA

2003   Montagnes, Galerie Anne Barrault, Paris, França
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2018-2019   Résidence au Domaine de Kerguéhennec,

2017   résidence photographique, Amilly, France

2015-2016   Résidence photographique, Musée de 

Lodève

2013   Résidence photographique, Fondation des 

Treilles

2011   Prémio BESPHOTO, Lisboa

2009   Allocation de recherche et de séjour (CNAP), 

Sao Paulo

2008   Commande Ville du Havre

2004   Brasilia et São Paulo, Programme à la Carte, 

Institut français

2019   Et le bleu du ciel dans l’ombre, Editions Loco

2014   La taille de ce vent est un triangle dans l’eau, 

Editions Loco

2008   Still Nox, Editions Marval
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12/03/2019   La Nature Chamanique de Manuela Marques, Christine 

Coste, Le Journal des arts

2019   Loeil, Christine Coste

06/2017   Manuela Marques, Audrey Illouz, Art Press

17/03/2017   Versalhes entre a luz e a sombra, Luísa Soares de Oliveira, 

Público

03- 04/ 2017   Manuela Marques convoque les esprits du grand siècle, 

Christine Coste, Le journal des arts,

03/ 2017   Diário de notícias, Lina Santos

07/ 2016   La nature, invitée de marque(s) dans la Sellerie, Patrick 

Delobelle, La voix du Cantal

07/ 2016   La Sellerie présente l’exposition La nature des choses, La 

Montagne,Charlotte Lesprit

07/ 2016   Lodève: Manuela Marques, une artiste en résidence sur le site 

de Cantercel, Sabrina Chinni, Midi Libre

15 /11/ 2015    Le Musée de Lodève dévoile en avant-première deux des 

premières oeuvres de la résidence d’artiste de ManuelaMarques,Céline 

Demarcq, La Tribune de l’hérault

13 /11 /2015   Saisir l’insaississable à la Galerie du Château D’Eau, Yves 

Gabay, La Depeche

1 /09/2015   Manuela Marques’ Singular Photos at Gallery Anne Barrault, 

by Rachel Will, Blouin ArtInfo

07-08/ 2015   Manuela Marques, in Contemporânea

06/ 2014   Les correspondances de Manuela Marques, A.C., 

Connaissance des Arts, p. 30

22 /05/ 2014   Les belles vibrations de Manuela Marques, Natacha 

Wolinski, Le Quotidien de l’Art, pp. 6-7

14/05/2014   Ce qui se cache sous le regard, Arts Magazine, p. 120

09/05/ 2014   Mondes fragiles, Claire Guillot, in Le Monde (Magazine), p. 

95

9 /05/2014   Não vemos só com os olhos, Sérgio B. Gomes, iÍpsilon, pp. 

16-17

7 05/ 2014   Rencontre avec Manuela Marques, by Louise Tessier, in 

Actuphoto.com

2 05/ 2014   Marques, l’écho des chamans, by Elisabeth Franck-Dumas, in 

Libération, p. 46

16/11/ 2012   São Paulo Interlope,Roxana Azimi, Le Quotidien de l’Art, na 

261, p. 9

5 /11/  2012   Top 5 des galeries parisiennes à voir cette semaine, Céline 

Piettre

4 /11/  2012   Manuela Marques, Claire Guillot, Le Monde

9/10/ 2012   The Art Collector: Kenneth Montague, Bomi Odufunade, 

Ariselive.com

07/2012   Xavier Richard, Journal officiel n° 51p.20-21

27/08/ 2011   A Travessia das Imagens, Celso Martins, Expresso-atual, p. 

14

22/04/ 2011   Para Manuela Marques, o real é um saco vazio, par José 

Marmeleira, Publico-Ipsilon, p.20

20-26 /04/ 2011   Sob o Foco Manuela Marques, Elsa Garcia, Time Out 

Lisboa, p.40

26/03/ 2011   0 Daqui para fora, par Celso Martins,Expresso-Actual, p.22

25/03/ 2011   Uma Exposição de fotografia, José Marmeleira, Publico-

Ipsilon, p.38

10 /03/ 2011   Imagens com Sotaque, par Silvia Souto Cunha,Visao, pp. 

102-103, 10 mars 2011

01-02/ 2011   Manuela Marques, Troublantes Extases, par Anne Kerner, 

page 44

11/ 2010   Manuela Marques, Zone(s) de contact, par Leïla Elyaakabi,Paris-

art.com

11 -12/ 2010   Manuela Marques, Cour Intérieure, pp 14-21, Photos 

Nouvelles #66

14, 15/11/ 2010   Manuela Marques, Galerie Anne Barrault, par Claire B
io

g
ra

p
hy

 /
 L

a
un

ch
 (s

el
ec

ti
on

)
B

ib
lio

g
ra

fi
a

 /
 L

a
nç

a
m

en
to

s
(s

el
eç

ã
o)



Guillot, Le Monde

14, 15/08/2010   Fines Herbes [portfolio], Brigitte Ollier, Libération

05/ 2010   Territorios Improvaveis, Filipa Oliveira, L+Arte n°71, p. 69

6/04/2010   Le Havre parie sur la photographie pour se refaire une image, 

Claire Guillot, Le Monde

09-10/ 2008   Still Nox, Béatrice Andrieux, Connaissance des Arts

09/ 2008   Still Nox, Michelle Debat,www.lacritique.org

2007   L’Invention de Morel revue et corrigée, Connaissance des Arts, 

Béatrice Andrieux

06/ 2007   Paris para Fotógrafos, João Grama,Expresso-ÚNICA

04/2007   Manuela Marques, Zaha Redman,La Gazette de l’Hôtel Drouot

04/2007   L’Ile de Morel, Karine Claeren, www.mouvement.net

04/2007   Manuela Marques, Hélène Simon, Le Monde

04/2007   Marques, instants attendus, Brigitte Ollier, Libération

04/2007   Manuela Marques, Antoine Isenbrandt,www.paris-art.com

03/2007   Centres de gravité, Frédérique Chapuis, Télérama

03/ 2007   Exporama, Art Press

02/2007   Un Monde Énigmatique, Paris-Normandie

10/ 2006   Identification d’une ville, Dominique Baqué, Ed. du Regard

29 /07/2006   Claire Guillot, Le Monde

26 /07/2006   Entrevista por Christine André,www.paris-art.com

25 /07/ 2006   À l’ombre du paradoxe, Frédérique Fanchette, Libération

06-08/ 2006   Une éblouissante pénombre, Claude Postel,Connaissance 

des Arts

03/ 2005   Manuela Marques cultive l’ombre Claire Guillot,Le Monde

03/ 2005   Manuela Marques, en état de grâce, Bénédicte Ramade, L’Œil

10/ 2004   L’Autre, Elisabeth Do. vol 5, n°3

2004   Hora Aberta, Lisette lagnado,Tropico, www.uol.com.br,

08/ 2004   Obras provocam deslocamento do olhar, Fábio Cypriano, 

Folha de São Paulo

A08/2004   Vermelho exibe obras da francesa Manuela Marques, Camila 

Molina, O Estado de São Paulo

03/ 2002   Art Press

03/ 2002   Le Point

04/ 2000   Ouest-France

10/ 1998   Le Monde, Paris
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Biography / Launch 
(selection)
Bibliografia / Lançamentos
(seleção)

Sandra Rocha nasceu nos Açores, na ilha Terceira, 

em 1974. Vive em Paris. Nos últimos anos tem 

desenvolvido uma fotografia de abordagem 

artística mais poética. Globalmente as imagens 

oferecem universos de água, são habitadas por 

jovens imberbes, animais singulares, paisagens 

estranhas…

Rondam a noção do absurdo, a ideia de que não 

há sentido a ser encontrado no mundo para além 

do significado que damos a ele. Denunciando um 

incómodo onde, num primeiro olhar apenas vemos 

beleza e harmonia, o trabalho é, num sentido 

amplo, sobre a falta de significado, amoralidade e 

injustiça do mundo.

A formação fotográfica de Sandra Rocha começa 

em 1996 no Ar.CO e depois no jornal A Capital onde 

é fotojornalista de 1999 a 2003. Neste mesmo ano 

cofunda o colectivo de fotógrafos [Kameraphoto] 

no qual desenvolve, até à sua saída em 2011, 

dezenas de projetos individuais e colectivos.

Licenciada em História da Arte pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa, em 2008 conclui uma pós-graduação 

em Arte Contemporânea e integra o grupo Criação 

e Criatividade artística da Fundação Calouste 

Gulbenkian, onde se cruza com tutores de renome:

Timm Rautert, Lynne Cohen, Carol Squiers, Olivier 

Richon, David Campany, Horácio Fernandez, 

Rosangela Rennó e Sérgio Mah.

Nos seus últimos projetos Sandra Rocha tem 

privilegiado o livro como suporte de apresentação. 

Tem publicadas as seguintes monografias: Dérive 

des Baigneuses (Filigranes 2017); La Vie Immédiate, 

(LOCO 2017);  Le Silence des Sirènes, (LOCO 2016); 

Anticyclone (Auto Edição, 2015); Há Metafísica 

Bastante em não Pensar em Nada (CML, 2009);

O seu trabalho está representado em diversas 

coleções públicas, entre outras: Centro 

Nacional de Artes Plásticas (CNAP), França; 

Fundos Municipais de Arte Contemporânea 

(FMAC), França; Coleção de arte da Região 

da Cantábria, Espanha; Coleção de arte do 

Principado de Andorra, Espanha; Museu de Arte 

Contemporânea de Santander, Espanha; Museu 

de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), Portugal; 

Novo Banco, Portugal; Casa Museu Fernando 

Pessoa; Arquipélago, Instituto Açoriano de Cultura, 

Portugal; Centro de Artes Contemporâneas, 

Portugal; Museu de Angra do Heroísmo, Portugal;S
a

nd
ra

R
oc

ha



2017 Short list, Festival de Arles com a monografia La vie immédiate

2017 Les regards du Grand Paris, CNAP, Centre Nacional de artes 

plásticas,

2017 Residência artística, Festival Portrait(s) Vichy

2014 Residência artística, Centre Peri’s Turku

2009 Festival Cinema First Run Film festival – NYU Tisch school of the 

arts,

2005 Grande Prémio Visão BES fotojornalismo, Portugal
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2019 Para que servem as pedras senão para serem deslocadas? 

Instalação de vídeo, Appleton, Lisboa

2017   O Calor do Corpo, Galeria Fonseca Macedo Arte Contemporânea, 

Açores

2017   Dérives des Baigneuses, Festival Portrait(s), Vichy

2013   Waterline, MAS-Museu Arte Moderna e Contemporânea de 

Santander

2013   Anticyclone, Galeria Fonseca Macedo, Açores

2012   Há metafísica bastante em não pensar em nada, Atelier Martel, 

Paris

2012   Caucase, Souvenirs de Voyage, Museu da Imagem, Braga

2011 Caucase, Souvenirs de Voyage, Galeria Alarcon Criado, Sevilha

2009   Há metafísica bastante em não pensar em nada, Museu Fernando 

Pessoa, Lisboa

2009   Love Stream, Museu de Angra do Heroísmo, Açores

2009   Love Stream, Galeria Fonseca Macedo, Açores
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2019   Filigranes, 30 ans d’édition, Galeria Les Filles du Calvaire, Paris

2019   1&1 coleção, Museu de Arte de Santander e da Fundação Caixa da 

Cantábria

2018   Fotografar Paris, novos olhares sobre a cidade, Hotel de Ville, Paris

2017   E aqui há tantos Arco-iris, Galeria Fonseca Macedo, Açores

2016   Periferia, Território e Identidades, Corunha

2013 Caucase, souvenirs de voyage, Museu da Fundação Calouste 

Gulbenkian, Paris

2012   Hospitais, Hospital Miguel Bombarda, Lisboa

2012    NDT80, Kameraphoto, Encontros da Imagem, Braga

2011   Caucase, souvenirs de voyage, Fundação Calouste Gulbenkian

2011   Danos Colaterais, Kameraphoto, Encontros da Imagem, Braga

2011   Um Diário da República, Photo España, Cuenca, Espanha

2010   KGalmour, KGalerie, Lisboa

2010   Colectiva 2010, Galeria Fonseca Macedo, Açores, Portugal

2009   A State of Affairs, Plataforma Revólver, Lisboa, Portugal

2009    450, Universidade de Évora, Fundação Eugénio de Almeida, Évora

2009   Made in China, Encontros da Imagem, Braga

2008   Testemunhos, Centro de Congressos da Alfandega, Porto

2008   Portrait of a Lady, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

2008   3, [KGaleria] Lisboa

2007   22 fotografias numa m a t i n é, casa privada, Lisboa, Portugal

2007   [Kameraphoto] no Museu de Braga, Portugal

2006   Que sei eu do que serei, eu que não sei quem sou? Museu 

Fernando Pessoa, Lisboa

2006   ©Madalena, KGaleria, Lisboa

2005   Imagens de Coleção, uma escolha de José Maçãs de Carvalho, 

KGaleria, Lisboa

2005   West Point, Bienal Foto Novembro, Centro de Fotografia Isla, 

Tenerife
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Sérgio Mah (nascido em 1970) é docente na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e na Faculdade 

de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Tem 

investigado e escrito sobre o trabalho de vários 

artistas e sobre temáticas da arte contemporânea. 

Foi co-autor (com Pedro Macedo) da série 

documental Entre Imagens, produzida para a 

RTP2. Foi curador de inúmeras exposições em 

museus e centros de arte em Portugal e no 

estrangeiro, como o Museu Berardo, Museu do 

Chiado, Fundação Calouste Gulbenkian, Museu 

Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), 

Museo Thyssen (Madrid), Jeu de Paume (Paris) 

Deichthorhallen (Hamburgo), entre outros. Foi 

o diretor artístico da Bienal LisboaPhoto, entre 

2003 e 2005, e da PhotoEspaña, entre 2008 e 

2010. Foi comissário da Representação Oficial 

Portuguesa à 54a Bienal de Arte de Veneza em 

2011 e co-comissário (com Nuno Brandão Costa) 

da Representação Oficial Portugal à 16a Bienal de 

Arquitectura de Veneza em 2018.

Sérgio Mah (born in 1970) is a lecturer at the 

Faculty of Social and Human Sciences at the 

NOVA University of Lisbon and the Faculty of Fine 

Arts at the University of Lisbon. He has researched 

and written about the work of various artists 

and contemporary art topics. He was co-author 

(with Pedro Macedo) of the documentary series 

“Between Images”, produced for RTP2. He was 

curator of numerous exhibitions in museums 

and art centers in Portugal and abroad, such as 

the Berardo Museum, Chiado Museum, Calouste 

Gulbenkian Foundation, Reina Sofia National 

Art Museum (Madrid), Thyssen Museum (Madrid), 

Jeu de Paume (Paris) Deichthorhallen (Hamburg), 

among others. He was the Artistic Director of the 

Biennial LisboaPhoto between 2003 and 2005 

and PhotoEspaña between 2008 and 2010. He 

was commissioner of the Portuguese Official 

Representation to the 54th Venice Art Biennale 

in 2011 and co-commissioner (with Nuno Brandão 

Costa) of the Official Representation Portugal to 

the 16th Venice Architecture Biennale in 2018.
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Ficha técnica / Technical sheet
Exposição | Exhibition

Estação meteorológica / Weather Station

Realização / Production
Arquipélago – Centro De Artes Contemporâneas

Direção / Direction
Fátima Marques Pereira

Curadoria / Curator
Sérgio Mah

Artistas / Artists 
Manuela Marques 
Sandra Rocha

Coordenação da exposição / Exhibition Coordination
Fátima Marques Pereira 

Produção executiva / Executive Production
Ricardo Botelho

Produção / Production
Dalila Couto

Comunicação / Communication
Bárbara Ávila Pacheco 
Ana Cristina Pacheco (estagiária / intern)

Audiovisual e multimédia / Audiovisual and Multimédia
Marco Machado

Museologia e artes visuais / Museology and Visual Arts
Diogo Aguiar

Espeaço e estrutura arquitetónica / Architectural Structure and Space
Raquel Teves

Manutenção e montagens / Installation Staff
Diogo Daniel
João Marques
João Silva 

Serviço educativo / Educational Service
Andreia Oliveira
Beatriz Brum

Receção e guardaria / Reception and Museum Guards
José Paulo dos Santos
Nuno Roque 
Patrícia Bento
Ricardo Ferreira 
Sabrina Vieira
Alexandre Dias (estagiário / intern)
Flávia Pimentel (estagiária / intern)

Serviço administrativos / Administrative Services
Joana Santos
Marco Ventura 
Ricardo Oliveira (estagiário / intern)

Centro documental e biblioteca / Documentation Center and Library
João Almeida

Loja / Shop
Manuel Oliveira

Vigilância / Survaillance
PROVISE - Sociedade de Proteção, Vigilância
e Segurança, Lda.

Apoio técnico manutenção / Technical Support | Maintenance
FIT, Ltda. – Fabrico de Instalações Técnicas
ISS Facility Services

Tradução / Translation
José Roseira

Fotografia / Photography
Rui Soares

Design gráfico / Graphic Design
ESMAD – Escola Superior de Media Artes e Design 
Instituto Politécnico do Porto 
Pedro Serapicos
Incubadora / Cuba

Impressão / Printing
Accional – Ações Promoções e Representações, Lda.
Nova Gráfica, Lda.

Patrocinador Oficial / Official Sponsor
Grupo Bensaúde

Apoio / Support
As Casas da Ribeira Grande

Agradecimentos das artistas / The artists thanks to

Centro de Vulcanologia da Universidade dos Açores (CVARG)
Direção Regional do Turismo
Espaço Talassa, Lajes do Pico
Galeria Fonseca Macedo
Junta de Freguesia de São Mateus, ilha Terceira
Museu do Pico
Observatório Afonso Chaves
Terra Azul Whale Watching




