




Esta exposição apresenta-nos um mapa de viagem  
ao território do corpo e da sua memória. Um trajecto 
ao lugar interior e inominado onde tempo e matéria 
conjugam o mesmo nome: Timeless.  

Sobre o chão branco da galeria, o traçado em rede 
que os nossos passos desenham poderia prefazer 

a geografia de um jardim. A lisura das paredes 
recebe cada uma destas fotografias de esculturas 
como se apenas o olhar lhes tivesse resgatado a 
identidade. O autor envolveu cada um dos objectos 
escultóricos fotografados com o véu transparente  
da película e sobre eles desenhou como que 
prefigurando um outro tempo. Subtraindo a côr  
aos corpos recortados, isolou as esculturas em 
casulos, fê-los crisálidas e transfigurou-os pelo  
lado de dentro da fotografia. 

Ao desnaturalizar as suas esculturas, Carlos Neto 
conferiu-lhes uma nova dimensão objectual 

e metamórfica ao indefinir propositadamente 
cada um dos contornos. Qual o destino possível 

destes corpos? Qual a verdadeira natureza destas 
formas congeladas? Algumas das respostas possíveis 
afloram o universo simbólico do gesto fotográfico 
como instante de recorte temporal e preservação  
de um sopro de vida. Mas estas imagens são ainda 
memórias do disparo, still life ou a possibilidade  
do desenho sobre o pretérito-presente fixado  
em fotografia.  

Cada uma destas obras é portadora de uma 
dimensão secreta: o tempo ilocalizado, a voz surda 
que nos chama a partir de dentro. Timeless leva-nos 
de regresso ao imaginário de uma espacialidade 
puramente visual, apenas nomeável por livre 
associação de memórias. Uma das primeiras 
referências a este lugar-arquétipo que vem emergindo 
ao longo das últimas exposições de Carlos Neto surgiu 
em 2003 com Woodies Promenade no Museu da Água. 
A exposição constituiu a primeira etapa deste ciclo  
de trabalhos pautados pela transcorrência de um 
jardim interior. Na altura, sob o chão de um outro 
jardim exterior sob o qual se esconde o Reservatório 
da Patriarcal de Lisboa, a memória  - como dimensão  
líquida do tempo - parecia conduzir-nos ao instante 
de um des-nascimento. Sobrepondo narrativas,  
a escultura e a pintura de Carlos Neto habitaram  
a arquitectura vazia de uma catedral da água. 

A presente exposição do artista congrega fotografia, 
escultura e desenho sobre fotografia. Está concebida 
como um trajecto pontuado pela ausência/presença 
do corpo como receptáculo e habitante de cada um 
dos elementos fotografados. E se, a par das 
esculturas, a casa abandonada fosse também 
ela imagem do quotidiano em natureza-morta?  
Os lugares desta casa abandonada que a objectiva  
vai desvelando surgem como diaporamas resgatados 
ao amplo tempo fílmico das nossas memórias.  
Existe um fio narrativo que liga esta segunda série  
de fotografias desenhadas onde o desenho projecta 
formas de dupla natureza: o corpo do sujeito  
que olha, a matéria-prima por ele transformada  
e a natureza-ideal como instância sonhada. Todos  
se situam no tempo indiferenciado apenas perceptível  
no plano da plasticidade. 

Timeless. Percorrendo a exposição estabeleço 
linhas narrativas, caminho ao encontro das esculturas 
que constituem o cerne desta exposição. Algumas 
mimetizam ramos ou a palma da mão. Imagino 

um jardim onde a Natureza conhece a língua  
que eu e tu falamos: o jardim de Hölderlin onde, tal 
como na tua arte, nos seja possível o acordo íntimo. 
Imagino que é o nome que desenha a forma de cada 
coisa. Parto destas fotografias e quase escuto  
o disparo da objectiva, o instante do recorte, a mão  
de negro e sangue que sobre elas desenha pode ser 
olhar em busca do invisível. “São meus os passos  
e de ninguém o caminho”.

O Carlos Neto é o duende da criatividade que vive 
dentro da floresta encantada.  

Esta floresta, como todas as outras, tem várias 
camadas e subcamadas, que vão definindo a linha  
dos ecossistemas ao longo da folhada.

Primeiro, o Carlos cria peças. Cada peça é uma  
das árvores, mas as peças são mais do que uma.  
E, evidentemente, este é um daqueles casos gritantes 
em que a soma dos factores é superior ao produto.  
Ele olha para elas, brinca com elas, conhece-as a 
todas e cada uma pelo tacto e pelos sinais que recebe, 
ele ama-as. Depois de acarinhá-las a todas, faz com 
elas o seu tabuleiro. Quando ele está pronto, as peças 
têm a posição relativa com que o Carlos sonhou 
enquanto estava acordado. A floresta está de pé,  
com todos os seus ângulos, esquinas, e clareiras.

Agora, as peças  têm que migrar deste sítio para 
outro. Têm que ser embrulhadas, e nenhuma é 
embrulhada exactamente da mesma maneira do  
que as outras. No seu sonho acordado, o Carlos vê  
o revestimento da floresta a começar a crescer  
a toda a volta. As lianas, os fetos, os musgos. E as 
nozes e as bagas. E as pinhas. oh – e os medronhos! 
Toda a verdura do segredo dele cobre agora o silêncio 
das árvores. E de novo são redistribuídas, porque há 
que ordená-las, há que fotografá-las, há que seriá-las,  
há que instalar de novo outra camada, agora  
a da linguagem do relativo.

No destino, as peças vão ser desembrulhadas.  
Mas as árvores não vão perder a folhada, porque 
entretanto o Carlos já lhes fixou os contornos, em 
todos estes estadios por que passa o crescimento  
de uma floresta.  Ali estão os objectos, aqui está  
a sua imagem fixa.

Fixa?
Por cima das fotografias, o Carlos muda de sonho  

e começa a desenhar ramos. Começa a estender 
dedos coloridos de mistério de vegetal por cima de 
todas as suas imagens. E, agora sim, estes galhos 
incompletos, estas folhas esquinadas, estes picos  
de caruma fugidos da lei e da ordem – esta última 
camada de transmutação artística é que transforma  
o que era só uma linda floresta numa verdadeira 
floresta encantada.

Cheia de olhos, e de ouvidos, e de murmúrios, como 
elas são sempre.

Quieta na sua órbita fixa, à espera da nossa visita.
Entrem sem medo.  É uma floresta benévola. 
Vejamos.  É lá dentro que está o Carlos. 
Se o encontrarem, peçam-lhe que vos satisfaça  

um desejo.
Ele, às vezes, faz isso.

Mafalda Serrano 
www.mafaldaserrano.com

Zambrano, Maria in As Clareiras do Bosque  
“A identificação máxima quase não concebida é a da 
vida e da morte; que somente no ir-se morrendo se 
alcança, ali onde a morte não é acabamento mas 
começo (...) o ir entrando em espaços mais vastos 
(...).Num modo de tempo que caminha rumo ao puro 
sincronismo” 
 

Clara Pinto Correia 



Percorro os espaços interligados 
observando os pormenores que 
o tempo gravou na vontade do Homem. 
Escrevo com os meus passos 
um percurso a que me lembro de dar 
um nome – sem tempo, fora do tempo, 
timeless ? – onde a intensidade 
do sentir se fica pela ausência 
de identificação temporal. 
De um espaço aberto que parece 
sempre ter existido, que nos deixa entrar, 
que nos contém, observo os elementos 
encasulados numa transparência 
enigmática de “in” e “out”, que nos tira 
a certeza da nossa posição 
relativa como observador ou como 
participante. A ligar os elementos,  
marcocom a minha escrita como  
quem marca na casca de uma árvore 
uma jura de amor, ou simplesmente 
uma presença, tatuagem indelével 
que fará parte integrante dessa 
nova realidade.

Preparo-me para a viagem maior.





Timeless I (página anterior) 
 

Timeless II

2007
60x80cm 

2007
60x80cm 

fotografia digital intervencionada sobre papel Kodak  
laminado sobre PVC 
 
fotografia digital intervencionada sobre papel Kodak  
laminado sobre PVC

Timeless III, IV, V, VI  
 

2007
60x80cm 

fotografia digital intervencionada sobre papel Kodak  
laminado sobre PVC

III IV

V VI



Timeless  VII 2007
75x200cm 

fotografia digital intervencionada sobre papel Kodak  
laminado sobre PVC



Timeless VIII 
 

2007
60x80cm 

fotografia digital intervencionada sobre papel Kodak  
laminado sobre PVC 



Timeless IX, X 2007
60x80cm 

fotografia digital intervencionada sobre papel Kodak  
laminado sobre PVC 
 



No meu jardim poucos passeiam  
à sombra das árvores que teimam  
em crescer. Caminho a trautear  
o som das pedras que piso, e a água  
do meu lago imaginário toca leve  
nos dedos nus de desejo. 
São meus os passos e de ninguém 
o caminho. Meu o chilrear das aves  
velozes e de ninguém as suas asas.
Pudesse eu soprar nas penas caídas  
e elevar-me com elas como morador  
de um sonho emprestado.



Timeless I (página anterior) 

 

Timeless II, III  
 
 

Timeless  IV, V 

2007 
aproximadas a 50 cm 
 
 
2007 
aproximadas a 50 cm 
 
 
2007 
aproximadas a 50 cm

aço Corten pigmentado a “Purpura do Cairo” 
 
 
 
aço Corten pigmentado a Negro de Marfim 
com cristais metálicos 
 
 
aço Corten pigmentado a “Purpura do Cairo”



Fico imaginado no silêncio por calar, 
e sinto na nuca o ar cálido de 
uma madrugada que não nasceu.
Encontrei-me nas palavras de 
um livro já lido e volto sempre,  
sempre, como a memorizar um 
texto longo, leve e manso. 
Carlos Neto



Nascido em Sintra, 1955

2006 O guia cultural da cidade de Beauchamp  
  dedica a capa e todo o interior às  
  imagens dos seus trabalhos e a cidade  
  convida para uma exposição individual 
  da sua obra.
2006 Conferência, com Christine Monceau,   
 sobre o seu trabalho –a convite  
 do Centro Cultural La Chesnaie –   
 “Woodies’Promenade”
2005 O município de Beauchamp, França,   
 escolhe uma imagem dos seus trabalhos   
 para as cartas de votos.
2002 convidado por Memory Gallery, Hong   
 Kong, para integrar as referências   
 artísticas da galeria.
2002 encomenda de edição de serigrafia  
 para a Câmara Municipal de Cascais   
 (reprodução de uma tela sobre o Farol do   
 Cabo Raso”.
2002 Encomenda da escultura “Tempus” para   
 Consiste, “Beloura Office Park”, Quinta da   
 Beloura, Sintra.
2001 Encomenda da escultura “The Fifth   
 Element” para o Vila Sol Golf, Vilamoura,   
 Algarve.
2001 Escultura “Global World”, encomenda da   
 Câmara Municipal de Cascais
2000/2001 Encomenda do painel « Le Temps  
 des Nouvelles Cathédrales  «  para o  
 BNP Paribas Private Bank (45 telas   
 intercomutáveis que formam um painel   
 de 1,65x9,75 metros).
2000 Seleccionado por AUDI, Alemanha,   
 para expôr como artista português   
 convidado para a apresentação mundial   
 AUDI A4, a realizar em Lisboa no    
 Convento do Beato.
2000 Convidado pela Câmara Municipal  
 de Lisboa para projectar as peças de arte   
 para “corporate gift” /Natal 2000.
1999 Projecto de Escultura seleccionado  
 pelo Ministério da Educação, no âmbito  
 do Enriquecimento dos Espaços    
 Educacionais. Escultura “Globália”.
1999 Colaboração na produção da obra “Julio   
 Pomar-obra gráfica”, editado pela   
 Fundação Mário Soares.
1988 / 1990 Bolseiro do I.A.D.E.

1990 Vencedor do “Smirnoff Fashion 1990,   
 representando Portugal no “Smirnoff 
1990  UK Fashion Awards”, Londres, Royal   
 Albert Hall.
1990 Seleccionado para as Comemorações 
 do II Centenário da Revolução Francesa,    
 Lisboa, Camara Municipal ( Projecto de  
 design de Moda inspirado nos trajes da 
 época)
1990 Diplomado em Design de Moda pelo   
 I.A,D.E.
1990 Convidado para juri do “Smirnoff    
 Fashion”.
1990 Curso de Arte e Teoria , Aula do Risco /   
 Curso de Técnica de Estúdio, Aula  
 do Risco.
1990 Seleccionado pelo Museu Nacional  
 do Azulejo, Lisboa, como artista    
 representado com obras de azulejaria.
1982 / 1986 Carteira Ministerial de Cenógrafo   
 Profissional.
1982 / 1986 Cenografia para Bailado, Teatro  
 e Televisão.
1977 Estudos de Dança e Coreografia  
 para a Dança com Maryse Giselle  
 e Ruben Marks,
1977 Frequência do Curso de Actores    
 Profissionais do Conservatório Nacional   
 de Lisboa.
1977 Diplomado em  Inglês pelo American   
 Language Institute.
1977 Diplomado em “Proficiency in English” 
  pela Universidade de Michigan, E.U.A.

2008 Art Madrid, Madrid, representado  
  por galeria ArtLounge.
2007 Arte Lisboa-Feira Internacional de Arte,   
 FIL,Lisboa, representado por Galeria   
 ArtLounge.
2007 França, Versailles, “Carré A La Farine”,   
 convite do Consulado de Portugal em   
 Versailles e da “Mairie de Versailles”.   
 Itinerância da Exposição de pintura  
 e escultura “Woodies’ Promenade”.
2006 Lisboa, Casa Decor – concepção  
 de peça única de mobiliário e paineis  
 de pintura para o projecto de Jennifer   
 e Bruno Viterbo.
2006 França, Beauchamp, Centre Culturel  
 La Chesnaie – Conferência sobre  
 o projecto “Woodies Promenade”.
2006 França, Beauchamp, Centre Culturel  
 La Chesnaie , ”Woodies’Promenade”
2005/2006 França,Paris, Galerie InAchevée,  
 “Woodies’Promenade” 
2005/2006 Macedo de Cavaleiros, Centro Cultural 
 de Macedo de Cavaleiros, exposição 
 inaugural, “Woodies’Promenade” 
2005/2006 Lisboa, Museu da Água, reservatório  
 da Patriarcal, “Woodies’Promenade”  
2004 Lisboa, Galeria Ygrego, “Tight Lipped”,  
 pintura e objecto.  
2004 Porto, Galeria Art Hobler-Lisboa,  
 Galeria Ygrego ,”Tight Lipped”. 
2004 Estoril, EstorilArte, Feira Internacional  
 de Arte 
2004 Lisboa, Espaço Arte Livre 
2003 Porto ,Feira de Arte Internacional,  
 PortoArte2003. 
2003 Estoril, Galeria Formadarte, “Silly  
 Gardens”- objectos e pintura. 
2003 Lisboa, Galeria Ygrego- trabalhos  
 das séries “Walk In The Woods” e  
 “Wraped Bodies”. 
2002 Coimbra, Casa da Cultura,”Fluvia Desire” 
2001 Lisboa, Gare Marítima de Alcântara, Lux  
 Deco pela Galeria Formadarte - Estoril 
2000 Lisboa, Convento do Beato (convidado  
 por AUDI- Alemanha) –Apresentação  
 Mundial , esculturas “World Waves” 
 (curator - Jürgen Pukies) e pinturas 
 “Making Wishes With Swan”, (da   
 exposição da Galerie Van Hoek, Holanda). 
2000 Serra da Ossa, Fundação Henrique 
 Leote, Convento de S. Paulo, “Silence Dot  
 Conv”, pintura e itinerários (individual) 
2000 Lisboa, Galeria Galveias. 
2000 Holanda, Oisterwijk, Muzik School, 
 “Making wishes With Swan” (individual). 
2000 Lisboa, Galeria Galveias, exposição  
 inaugural. 
2000 Holanda, Goirle, Galerie Van Hoek,  
 “Making Wishes With Swan”(individual) 
2000 Alemanha, Borken, -Representante 
 Português na ArtLine 99.   
2000 Zagreb, Pavillon Mestrovic.  
2000 Dubrovnik, Modern Art Museum. 
2000 Lisboa, P.L.M.J. – Advogados. 
2000 Cantanhede, Casa da Cultura, “Paulo 
 Ferreira e Seus Amigos”. 
1998 França, Paris, Quai Branly, “Grands  
 et Jeunes d’Aujourd’Hui” 
1998 Espanha, Madrid,Galeria Fann-  
 Exposição Inaugural. 
1997 Eslováquia, Bratislava, Mestské Múzeum  
 Bratislava. 

1997 Luxemburgo, Galerie Am Tunnel. 
1997 França, Paris, Espace Eiffel-Branly,  
 “Grands et Jeunes d’Aujourd’hui” 
1997 Lisboa, Giefarte, “The Return of  
 the Angels” (individual). 
1996 França, Paris, Espace Eifell-Branly, 
 “Grands et Jeunes d’Aujourd’hui” 
1995 França, Périgord, Chateau de Bourdeilles,  
 “Présences”. 
1995 França, Paris, Espace Eiffel/Branly,  
 Bienal “Les 109 Font la Tête”. 
1995 Vila Nova de Cerveira, VII Bienal  
 Internacional de Arte de Vila Nova 
 de Cerveira. 
1995 Lisboa, Galeria Quadrum, “Inner Space/ 
 Outer Space” (individual). 
1995 Gana, Accra, “Art’Cra”. 
1994 E.U.A. New York,Agora Gallery, “Hidden  
 Conversations”. 
1994 Gondomar, “II Edição Prémio de Pintura  
 Júlio Resende”. 
1994 Polónia, Lublin, State Museum  
 of Majdanek. 
1994 Lisboa, Museu da Água, “Exposição  
 da Colecção do Museu”. 
1994 França, Paris, “Le Génie de la Bastille”- 
 Ateliers Portes Ouvertes com  
 Blandine Bovet. 
1993 Lisboa, Galeria Moira. 
1993 Braga, Galeria Belo-Belo (individual). 
1993 Lousã, Museu Municipal da Lousã. 
1993 Alemanha, Berlim, Karlhofer Society, 
 “Synchronia” (catálogo apresentado  
 por Bia Papadopoulou e video editado 
 por After Image- Atenas). 
1993 U.S.A. Chicago,Lakeside, C.I.A.E.- 
 Chicago International Art Exposition 
1993 Grécia, Atenas, “The House of Cyprus”,  
 “Synchronia” 
1993 Sabugal / Ciudad Rodrigo, “II Bienal 
 Luso-espanhola de de Artes de Sabugal 
 / Ciudad Rodrigo. 
1993 França, Colmar, “Art no Domain”. 
1993 Chipre, Nicosia, Diaspro Art Centre,  
 “Synchronia”. 
1992 Nova Caledónia, Noumea, Mairie 
 de Noumea. 
1992 França, Camares, “Les Vrais Folies 
 Bergéres”, “Dessine moi un Mouton”. 
1992 Lisboa, Galeria Moira. 
1992 Lisboa, Sociedade Nacional de Belas 
 Artes de Lisboa, “Aspectos das Artes  
 Plásticas em Portugal”. 
1992 Grécia, Creta, Anogeia, “Open Studio”  
 na sequência do simpósio  
 “Synchronia 92”. 
1992 Lisboa, Galeria Miron, “Concurso  
 Carlos Botelho”/Camara Municipal  
 de Lisboa. 
1991 Lisboa, Galeria Moira (individual) 
1991 Bélgica, Marche-en-Famenne, Maison 
 de Culture de Famenne-Ardennes. 
1991 Coimbra, “I Exposição Nacional  
 de Coimbra”. 
1991 Sabugal, “I Bienal de Artes do Sabugal”. 
1990 Lisboa, Galeria Miron,  
 Arte Contemporânea. 
1990 Lisboa, Galeria Moira. 
1989 Lisboa, Sociedade Nacional  
 de Belas Artes, “O Vinho e a Vinha  
 na Pintura”. 
1986 Paris, Interclub 17. 

2000 Alemanha,  G&D, GmbH para AUDI 
1999 Borken, Alemanha, Artline 99, em   
 representação de Portugal. 
1998  Zagreb Pavillon Mastrovic. 
1998 Dubrovnik, Modern Art Museum.  
1997  Eslováquia, Bratislava, Mestzé Mseum  
 Bratislava.
1997 Luxemburgo, Galerie Am Tunnel. 
1997 França, Paris, Espace Eifell/Branly -  
 Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui (Apoio  
 do Ministério da  Cultura Francês  
 e da Mairie de Paris).
1996 França, Périgord, Chateau de Bordeilles,  
 “Présences”. 
1996 Gana, Accra, “Art’Cra” a convite da  
 Savanah Gallery, Londres. 
1996 França, Paris, Sétima Bienal - “Groupe  
 Cent Neuf”, Espace Eiffel/Branly, “Les  
 109 Font La Tête”. 
1994 França, Paris, “Le Génie de La Bastille”,  
 patrocinio da Mairie de Paris. 
1992 Grécia, Creta, Anogeia, Simpósio  
 Internacional “Synchronia 92”,  
 patrocinado pelo Ministério da Cultura  
 da Grécia. 

Algumas colecções onde está representado:
Banco de Portugal
BNP Paribas Private Bank
Camara Municipal de Lisboa
Camara Municipal de Cascais
EPAL
Fundação PLMJ
Caves Aliança
SIBS-Soc.Interbancária de Serviços
Grupo Caixa Geral de Depósitos
Telechamada
Fundação Berardo
Vodafone Portugal
Gás De Portugal
Consiste
Deloitte 

Museus onde está representado:
State Museum of Majdanek, Polónia
Art Museum of Anogeia, Creta, Grécia
Musée de l’Arbre et Son Image, Marche-en-Famenne, 
Bélgica
Museu da Água, Lisboa 
Museu Municipal de Sabugal
Sharjah Arts Museum, Emirados Árabes 
 
Escreveram sobre o seu trabalho: 
Bia Papadopoulou, Clara Pinto Correia, Edgardo Xavier, 
Eurico Gonçalves, Gordon Dale, Helder de Sousa, João 
Pinharanda, José Gil, José Sommer Ribeiro, Liberto 
Cruz, Mafalda Serrano, Nadejda Chmákova

Documentado em:
Art Trade Portugal, Adrian Publishers, Manhattan 
Arts International , Art Diary International, Brabants 
Dagblad, Goirles BelangConvites Internacionais: 
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