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Rosa Nunes
Nasceu no Torrão, em 1955. Integrou a equipa fundadora do Museu 
de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), em 
1974, onde permanece como arqueóloga, dedicando-se a estudos 
sobre a Época Romana. Possui licenciatura em Sociologia e 
pós-graduação em Museologia.

Fez o curso de "Fotografia Profissional" e o curso de  "Projecto 
Fotográfico" na APAF (Associação Portuguesa de Arte Fotográfica) e 
ainda formações pontuais no AR.CO(Centro de Arte e Comunicação 
Visual). É sócia da Sociedade Nacional de Belas Artes.

Exposições individuais:

2013 a 2007: “Terra Verde”, MAEDS, Setúbal; “Dias Felizes”, Galeria 
Municipal de Sobral de Monte Agraço, 12ª Bienal de Fotografia de 
Vila Franca de Xira, Galeria de Exposições Augusto Bértholo 
(Alhandra) e MAEDS, Setúbal; “Beyond the Grave”, Sociedade 
Nacional de Belas Artes, Lisboa e MAEDS, Setúbal; “Chrysallis”, 
MAEDS, Setúbal; “Escalas”, MAEDS, Setúbal; “Saudades do mar”, 
Galeria 3 Reis, Estremoz; “Sombras”, Centro Cultural Emmérico 
Nunes, Sines, Museu Municipal da Fotografia João Carpinteiro, 
Elvas e MAEDS, Setúbal; “Mascarados para festejar”, Biblioteca 
Munici- pal de Sesimbra; “Águas de Silêncio”, Pólo de Animação 
Ambiental, Alcochete, Biblioteca Municipal de Peso da Régua, 
Conservatório de Vila Real e MAEDS; “Atravessar a diferença”, 
MAEDS, Setúbal.

Exposições colectivas:

2013 a 2006: “Ilustrar a palavra”, Biblioteca Municipal de Santiago do 
Cacém, Biblioteca Municipal do Barreiro, MAEDS; “Outros olhares 
sobre o Montijo”, Galeria Municipal do Montijo; “Arquitecturas”, MAEDS 
e Centro de Artes de Sines; “Do uno ao plural”, Galeria da Biblioteca 
Municipal Dr. Orlando Ribeiro, Lisboa; 11ª Bienal de Fotografia de Vila 
Franca de Xira, Celeiro da Patriarcal; “Imagens que as palavras ditam”, 
MAEDS, Setúbal; ON EUROPE- Bienal Internacional de Artes Plásticas 
de Montijo; “Vestígios do sismo de 1755 em Setúbal e Sines”, Centro 
de Artes de Sines; “O Sismo de 1755 em Setúbal e Santiago do 
Cacém”, Santiago do Cacém; “Embarcações tradicionais do Sado. Um 
património com futuro”, AERSET e MAEDS, Setúbal.

Representada:

 - Câmara Municipal de Montijo (colecção da Galeria Municipal);
 - Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;
 - Câmara Municipal de Setúbal (Forum Luisa Todi) / Fundação 
Buehler-Brockhaus;
 - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / 
Assembleia Distrital de Setúbal;
 - Colecções particulares.
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Sonoridades para um texto apagado

Rosa Nunes acentuou neste projecto a reflexão 
sociológica que habitualmente estrutura o seu 
labor artístico. Estamos, obviamente, longe da 
estética neo-realista, mas um certo realismo 
fantástico desprende-se da atmosfera pesada 
que emana da maior parte das obras.
  
Quem passou ao lado do Operário em construção 
de Vinicius de Moraes e de Perguntas de um 
operário letrado, de Bertolt Brecht, talvez não 
possa acompanhar a desconstrução que Rosa 
Nunes nos propõe desse anti-herói da 
contemporaneidade, esteio anónimo em que 
assentam os alicerces físicos das nossas cidades. 
Estrategicamente reduzido ao anonimato em 
uma sociedade de autores, este homem faber 
desvalorizado é afastado do banquete sublime 
da informação. 
 
O trabalho consciente e criativo, uma 
exclusividade dos Humanos, surge aviltado em 
numerosas linhas de afrontamento com os 
processos de acumulação capitalista liderados 
por invisíveis e ilegítimos poderes que há muito 
oxidam a armadura das democracias. 

Porém, no corpo exausto abandonado à dureza 
do ferro, que une a exposição, todos nos 
podemos identificar e confrontar com o acaso, 

súbito e breve como a vida de mariposa... As 
mesmas pegadas, a mesma incrédula surpresa 
perante a anómala presença de “um carro cor da 
rosa”, tão ou mais real que o betão. 

A capacidade de transmutar o cinzentismo dos 
dias em imponderável substância de sonho e 
fantasia constitui um dos sortilégios da 
intervenção artística, mesmo que ela convoque a 
nossa atenção prioritariamente para a gritante 
desigualdade social em que participamos e que, 
como uma onda, ameaça submergir-nos: nada 
mais importante que deixar à solta o potro cor 
da rosa da nossa infância. Aquele que ensinámos 
a saltar o muro e a planar no vento, em 
irrepetíveis horas de lazer.

A fotógrafa opta por uma abordagem 
estruturalista; pára o relógio e dilui o cenário. 
Convida-nos para o interior de realidades 
periféricas, rigorosamente selecionadas, sejam 
animadas ou objectos expectantes, cuja 
biografia não consta nos compêndios oficiais. Os 
grandes formatos recolhem a preferência desta 
artista, que usa aqui mais uma vez a escala 
como forma de heroicização, aplicada à 
exaltação do operário, cujo labor dá vida ao 
ferro e cimento que vertebralizam as nossas 
paisagens construídas.

In the present exhibition Rosa Nunes enhanced 
her sociological perspective that is a common 
feature in her artistic work. This approach is far 
from a neo-realistic view but carries out an 
imaginary concept.

For those who are not familiar with the 
poetic/philosophical message of Operário em 
Construção, by Vinicius de Moraes and/or 
Perguntas de um operário letrado, by Bertolt 
Brecht, it may be rather difficult to follow the 
deconstruction, proposed by Rosa Nunes, of the 
Anti-Hero of our ages, an anonymous worker in 
whom the physical foundations of our society 
stands. Reduced to be anonymous in a world of 
authors, this undervalued faber man is kept away 
from the amazing feast of information.

In the general grey atmosphere, drawn as a 
concrete jungle, there is a “pink car”, which is the 
key for a trip back to the childhood of each one of 
us, and may generate a new critical approach of 
social inequalities.

The photographer had chosen a structural 
language to achieve her aim of travelling 
together with the observer to some peripheral 
realities that are most of the time invisible in the 
official records. 

Joaquina Soares
(Directora do MAEDS)

(Tradução livre: Barbara Polyak)
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