
OFF LAND é a abreviatura para Our Founding Fathers Land 

e representa um território que no contexto do meu trabalho 

abarca as series O.F.F (Our Founding Fathers) e Q.P.Q (Quid Pro Quod). 

O.F.F. LAND

O.F.F.
 Esta serie considerou as-

pectos diferentes das de-

mais. Primeiro que tudo 

interessava-me ter con-

tacto com a técnica do 

marmoreado que estudei 

pelos meus meios, durante 

algum tempo, até ter uma 

solução viável que me per-

mitisse levar acabo esta 

serie. Desde o inicio sabia 

que queria fazer alguma 

coisa que apontasse uma 

ideia de retrato sobre um 

fundo. A oportunidade 

para materializar essa 

ideia surgiu quando re-

solvi desenhar uma serie 

de bustos de gesso que 

tinha feito em 2015 e que 

sem razão aparente nunca 

saíram do atelier. Depois 

de uma tentativa falhada 

de desenho à vista de um 

deles, resolvi tirar uma se-

rie de fotos que fixassem 

esta ideia de retrato que 

me interessava conservar. 

Dai resultou uma serie de 

material que espero pod-

er a breve trecho compilar 

num livro de artista. No 

entanto, o seu uso primor-

dial for permitir-me poder 

desenhar sem ter de pen-

sar em enquadramentos 

O que é O.F.F LAND  ?

Em cima :

Our Founding Fathers n 016

2018

Tinta Flashe e Gouache sobre 

papel Sommersetv

112x76 cm

 À Esquerda 

QUID PRO QUO#P

2018

Oleo sobre tela 

97x210 cm 

O.F.F. LAND  is the short name to Our Founding Fathers Land and stands for 

the territory in the context of the artist’s practice that comprehends the en-

semble of the series OFF (Our Founding Fathers) and QPQ (Quid Pro Quod). 

What is OFF LAND? 

escalas e relações de com-

posição, tudo isso vinha 

deste referente pré-ex-

istente. A ideia expressa 

na expressão our founding 

fathers deu nome à serie 

enquanto lhe confere uma 

serie de novos significa-

dos.

Q.P.Q.
Esta serie  representa a 

volta à pintura depois de 

um período dedicado ao 

desenho na serie OFF. Os 

objectos ou as particular-

idades que me interessa-

vam explorar nesta serie 

são muito simples.; ideias 

de pintura universais. In-

teressava-me a ideia de 

reflexo a dicotomia entre 

a agua e o vulcão e a linha 

que demarca essas duas 

dimensões. O nome da se-

rie Quid pro quo  que no 

latim mais literal se traduz 

“uma coisa pela outra” é 

certamente espelho desta 

ambição. Por outro lado, 

este momento dá con-

tinuidade ao assunto da 

paisagem que amiúde tem 

sido importante em outras 

series de trabalho.   

O.F.F.

This frame of work tries to 

consider a different take 

on his predecessors. First 

of all it focus his interest at 

the paper marbling tech-

niques that had concerned 

the artist, for a certain 

amount of time,  until he 

could find out a reasona-

ble solution for the making 

of marbling within the se-

ries. From the beginning, 

there was one idea that 

aimed to “a portrait over 

a marbling background”. 

The opportunity to make 

that happen to come along 

when the artist made a se-

ries of plaster busts, pho-

tographed them and the 

work of drawing these por-

traits started from there. 

The name of the series (our 

founding fathers) tries to 

bring to the table aspects 

that could relate these or-

dinary drawings of plaster 

buts into something that is 

aiming to more meaningful 

conversations about the 

beginning of things. 

Q.P.Q.

This series represents the 

comeback to painting after 

the drawing period of the 

last series OFF. The high-

lights that could be point-

ed in this context are in 

fact very universal ideas 

about painting.  The idea 

of the water reflexion from 

an object.  The  dichotomy 

between the water and 

the volcano, the line that 

unfolds the image from 

reality.  Quid Pro Quo, the 

name of the series,  comes 

from the Latin expression 

that means “ one thing to 

another”. All of these con-

text tries to grasp conver-

sations about problems of 

the métier of painting be-

sides other  symbolic ones 

regarding the beginning of 

things.     

On top:

Our Founding Fathers n 016

2018

Tinta Flashe e Gouache on  Som-

merset  

paper 112x76 cm

On the left :

QUID PRO QUO#P

2018

Oil on canvas 

97x210 cm 


