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Sobre ALMoST SUPerb
de João NoUTeL

Conheci as obras do João durante uma montagem da feira 
de arte de Lisboa há dois anos, quando ele tinha um projeto 
a solo numa das paredes da feira e não consegui ficar 
indiferente ao movimento e à cor das suas obras.
A atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, 
feita por artistas a partir de ideias, percepção ou emoções 
com o objetivo de estimular interesse na consciência em um 
ou mais observadores, é isso que, na minha opinião, é ARTE, 
tendo cada obra de arte um significado diferente e único.
Na minha visão de galerista e colecionador fiquei 
impressionado pela forma como ele trabalha os materiais, as 
cores, com um resultado final..
Logo imaginei 1000 e umas ideias diferentes que poderiam 
resultar nas suas obras..
A arte está ligada à estética, porque pode ser  considerada um 
ato ou uma faculdade. 
Sendo colecionador e galerista é muito difícil juntar o nosso 
gosto com os gostos dos clientes da galeria, mas penso que 
a nossa jovem parceria tem resultado, pois já fizemos alguns 
projetos inéditos na carreira do João e é claro temos também 
alguns projetos internacionais na calha, que penso que vão ser 
realizados.
Na história da filosofia já se tentou definir arte como uma 
expressão, uma evasão, uma  projeção,  uma intuição, uma  
sublimação, mas para Kant, a arte é uma manifestação que 
produz uma “satisfação desinteressada”.
Não era esse o meu desejo nesta exposição que estamos a 
realizar na ArtLounge,
Gostava que ao observarem as obras do João se imaginem 
noutros mundos e dimensões e que despertassem 
significados diferentes e únicos.

ENJOY..

Lisboa Setembro de 2013
ricardo Tenreiro da Cruz
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__

Ao materializar intencionalmente narrativas, 
recombinando-as, procuro reformular pos-
sibilidades de descodificação e desconstru-
ção da mensagem geral convencionalmente 
associada a uma imagem. Para isso, recorro 
frequentemente à componente iconográfica 
de um universo ficcional que crio para o efei-
to, sintetizando abordagens de simplificação 
e limpeza na composição do desenho.

Em ALMOST SUPERB acontece uma espécie 
de selecção propositada de obras que se re-
lacionam entre si, como que representando 
uma preparação de um cenário privado de 
ideias em que através do uso expressivo de 
alguma ironia se vão equacionando aspectos 
contraditórios, mas conciliáveis, da condição 
humana, enquanto campo de reflexão prefe-
rencial de trabalho (sejam a tensão pura, a 
felicidade, a utopia, a aparência, a ruptura, a 
vontade, a fama, o desejo, a ternura, a inveja, 
o sucesso, etc).

É  através destes mecanismos de acerto da 
realidade, até pela influência transdisciplinar 
do cruzamento de áreas como a arquitectu-
ra, a música, a fotografia, o cinema, a litera-
tura, que me são fundamentais, que procuro 
mapear o meu trabalho por vezes, em séries, 
com códigos distintos, como se de uma do-
cumentação/ investigação se tratasse sobre a 
força gráfica da pintura. 

Procuro. É esse o sentido mais correcto da di-
recção do meu processo de trabalho. 

 
João Noutel
Setembro / September 2013

__

To materialize intentionally narratives, 
recombining them, I try to reframe possibilities 
for decoding deconstruction of the general 
message conventionally associated with an 
image. For that, i turn to an iconographic 
component of an often-fictional universe 
that i created for this end, synthesizing 
approaches to simplification and cleanup in 
the composition at the stage of drawing. 

In “ALMOST SUPERB “ there are a sort of 
voluntary selection of works that relate to 
each other, as a preparation of a private 
setting of ideas through the expressive use 
of some irony it will equating contradictory 
aspects, but reconcilable, the human 
condition, as preferencial reflection field of 
working (whether pure tension, happiness, 
utopia, appearance, the breakage, the desire, 
fame, desire, tenderness, jealousy, success, 
etc.). 

It is through these mechanisms of accuracy 
of reality, up to the influence of cross-
disciplinary areas such as architecture, 
music, photography, cinema, literature, that 
are fundamental to me, I’m trying to map 
my work sometimes in series, with different 
codes, as a documentation/research it were 
about the strength of graphic painting.

I’m looking for. Is this the correct sense of 
direction of my process. 

João Noutel

[PT] [ENG]
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FerNANdo GAláN
JOãO NOUTEL (PURO E SIMPLES)

__

A TÉCNICA

João Noutel pertence a uma geração de vanguarda de 
artistas, presente em quase todos os lugares no nos-
so planeta globalizado, que têm vindo a desenvolver 
as suas próprias técnicas, numa abordagem distinta e 
original, que facilita ao observador identificar e distin-
guir o seu trabalho entre centenas, mesmo milhares 
de outros, por exemplo, nas feiras de arte. Se eu fosse 
obcecado com a nomenclatura e a categorização dos 
artistas, eu iria estar a quebrar a cabeça para o termo 
certo a aplicar ao seu trabalho: pós-pintura, pós- es-
cultura, pós-desenho, pintura-escultura assistida por 
computador revestido com acabamentos brilhantes, 
arte visual-táctil, pós-moderno pós-media mistura-
da... a fim de evitar incluí-lo nessa frase que pega em 
tudo – “Novas Tecnologias” (mais com “tudo incluí-
do” e alusivas o tempo todo), que, naturalmente, são 
menos “Novas” a cada dia que passa. Claro, podemos 
sempre recorrer na média mista confiável, mas se eu 
decidi escrever sobre Noutel é porque quero tentar e 
ir além de termos banais deste género. 

Chega de preâmbulos, vamos diretos ao ponto: o 
que exatamente faz João Noutel, tecnicamente fa-
lando? Numa entrevista que lhe fiz recentemente, o 
próprio artista qualificou a sua técnica como “nada 
complicada”1 mesmo que a sua aparência nos leve 
a pensar o contrário. Estas são as etapas básicas:

1. Desenha ou pinta o motivo decidido em papel ou 
lona com diversos materiais: acrílico, óleo, guache, 
têmpera, carvão...

2. Fotografa a imagem resultante.

3. Manipula a imagem (analógica) no computador 
até atingir o resultado desejado (digital).

4. Com essa imagem final imprime um ou vários 
plotters (geralmente em grande formato) em papel 
fotográfico especial.

5. Cola este plotter ou plotters em painéis de MDF. 
A superfície da peça adquire textura. O artista cha-
ma esta fase “processo de colagem”.

6. Ele cobre toda a superfície da peça com um ver-
niz brilhante, conferindo-lhe durabilidade e protec-
ção, dando-lhe a aparência (até tecnológica) final e 
tipicamente industrial.

CONCEITO

E é isso tudo. Mas é claro, com o trabalho do Noutel 
(aquele que o público associa a neo-Pop) o todo é 
maior do que a simples soma de suas partes. E em 
cada parte do processo, ele demonstra um exigente 
e rigoroso domínio técnico. Enquanto navegava na 
Internet, encontrei uma citação do meu agrado que 
é relevante para a nossa discussão: “O termo arte 
deriva do Latim “ars”, que significa habilidade, e faz 
alusão à realização de ações que exigem experiên-
cia humana que expressa e leva em conta os valo-
res culturais e ideológicos de seu contexto.”2

Isso leva-nos a outro factor que deve ser conside-
rado sobre o trabalho de todos os artistas: o seu 
conceito. Falando em termos estritamente estéti-
cos, o trabalho de João Noutel é bonito e delicado 
na aparência; mas se ele também é capaz de atrair 
e cativar a atenção do espectador é porque, além 
de ser uma obra de arte atraente, também pos-
sui uma essência que comunica inúmeras ideias e 
sentimentos de maneiras diversas (na sua forma e 
conteúdo). 

Muitas vezes falamos de tendências artísticas como 
Neo (tal como acontece com neo-Pop), um recurso 
e maneira simples de entender o outro, escusado 
será dizer que não vou perder o meu tempo a pro-
curar um termo original que possa definir adequa-
damente o trabalho do Noutel. 
De qualquer forma, estas tendências, que podemos 
designar tão arrogantemente com a colocação do 
prefixo Neo para o nome de um movimento ante-
rior, não são de maneira alguma uma cópia do pas-
sado, e ainda menos um retorno a ele. 
Acho que qualquer conexão entre o tão chamado 
neo-Pop e o trabalho do Noutel é mais uma simples 
coincidência. 
A história é cíclica e há sempre uma parte do seu 
tecido complexo que pode coincidir de alguma for-
ma com algum episódio do passado. 
Mas Noutel estaria a fazer o que faz, mesmo que 
o Pop não tivesse surgido na década de 50, embo-
ra seja verdade que possa ser útil referirmo-nos a 
ele a fim de ilustrar algum aspecto de seu trabalho, 
na perspectiva de que a Pop Art foi exaustivamente 
estudada e analisada por críticos e historiadores de 
arte. Mas apenas por esta razão. 

1 Três artistas: três maneiras de ver e praticar artes visuais art.es, 
n º 55, p. 94-103, Madrid, maio de 2013.
2 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081030180
659AAliN5l
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na moda, parece-me ser uma táctica de autode-
fesa de sobrevivência em resposta a esta ofensiva 
contra a pintura tradicional. Como Miquel Barceló 
disse: “Esta é a minha atitude, eu transformo tudo 
em pintura. Todo o elemento com que eu opero 
é, fundamentalmente, o mesmo: pintura. Está lá 
nos meus diários de viagem, nos enormes blocos 
de lama na Catedral de Mallorca ou numa grande 
tela.” 

Na Grécia antiga as artes foram divididas em su-
periores e inferiores, as primeiras seriam aquelas 
que podem ser percebidas por meios pelos quais 
foram considerados os sentidos superiores (visão 
e audição), ou seja, aqueles com que não há um 
contacto físico (contaminação) com o objecto ob-
servado que estava envolvido. Eram seis Belas Ar-
tes: arquitectura, escultura, pintura, música (que 
incluiu teatro), declamação (que inclui literatura) 
e dança. É por isso que o cinema veio a ser conhe-
cido como a sétima arte. Muita água fluiu sob a 
ponte, desde então, e criar um mapa das diferen-
tes disciplinas do mundo de hoje, seria impossí-
vel. Deverá existir alguma razão para que o termo 
“media mista” seja tão popular. Hoje, a fronteira 
entre essas disciplinas é muitas vezes violada por 
artistas práxis; o artista genuíno é um explorador 
e faz o que ele ou ela deseja, auxiliado por recur-
sos físicos (e tecnológicos) indisponíveis no passa-
do. De facto vivemos a chamada Era da Informa-
ção, dando origem a um excesso de informação 
em tempo real e que abrange praticamente todo o 
planeta, que não é relevante para este fenómeno, 
e promove por sua vez, uma hibridização global e 
fertilização cruzada que só acrescenta mais com-
bustível para o fogo criativo de artistas...

Nós não precisamos de encontrar um nome es-
pecífico para o que João Noutel faz. “Rótulos” 
ajudam-nos a comunicar mais rapidamente e 
facilitam o trabalho dos críticos, mas também 
frequentemente contraem e distorcem o espírito 
criativo dos artistas, que é inerentemente rebelde 
e eternamente irá romper limites e limitações.

Salamir (Astúrias, Espanha), de Agosto de 2013.

iconografia exuberante do nosso mundo contem-
porâneo: o valor de certas imagens e a semântica 
universal que elas contêm. Noutel presta home-
nagem às imagens e aos seus significados, que 
ele habilmente analisa, desconstrói e reconstrói, 
tornando-as únicas réplicas, ainda mais podero-
sas do que as originais. Na entrevista acima men-
cionada de apenas quatro meses atrás, Noutel 
aludiu directamente ao conceito do seu trabalho, 
que conscientemente (e, sem dúvida, inconscien-
temente também) constitui o seu zeitgeist 6 privado 
e pessoal: “Uma desconstrução metafórica do sig-
nificado que se espera à priori de uma imagem... 
Exploro ideias simples, frequentemente empre-
gando ironia para expressá-las de forma mais ou 
menos íntima... Várias contradições da realidade 
contemporânea, noções como fama, medo, suces-
so, paixão, amor, sensualidade...” 7

CONTExTO

No contexto acima descrito de alienação e bana-
lização da iconografia contemporânea, precisa-
mente por causa do seu excesso desenfreado e 
crescimento anárquico semelhante à de cancro, 
João Noutel admite: “O meu trabalho é um exercí-
cio de liberdade, criando imagens novas e exclusi-
vas de uma selecção do mais comum e efémero, e 
isso dá-me um grande prazer. Ainda mais longe: é 
uma necessidade intrínseca.” E gostaria de acres-
centar que é ainda mais do que isso, porque o ar-
tista frequentemente inclui frases no seu trabalho, 
portanto, reforça as imagens com palavras e une 
os dois com uma aliança fértil, enfatizando a des-
construção de situações típicas e clichês do nosso 
tempo presente às quais ele se compromete. 

Como em Pop Art, Noutel emprega e recicla ima-
gens da cultura popular, extraídos de diversos 
meios de comunicação: propagandas, bandas de-
senhadas, itens de consumo diário e do mundo do 
cinema. Ele usa essas imagens populares des-
contextualizando-as e isolando-as, ou combinan-
do-as com os outras, destacando o aspecto banal 
ou kitsch de algum elemento cultural contempo-
râneo, muitas vezes através do uso de ironia. Ou-

tra característica significativa que ele compartilha 
com o movimento revolucionário do pós-guerra 
é o uso do desenho Hard-Edge (contornos preci-
sos, fortes), não apenas como um elemento for-
mal, mas a serviço do seu objetivo de enfatizar a 
abordagem impessoal, ele pratica na representa-
ção dos arquétipos do avanço da globalização. Ele 
emprega um reducionista e um praticante esque-
mático que retrata as características das massas 
sem representar alguém em especial. Pop Art 
fez o mesmo como paródia em reacção contra o 
simbolismo pessoal e subjetivo do movimento an-
terior, o Expressionismo Abstrato; Mas Noutel é 
uma resposta irónica à alienação contemporânea 
e despersonalização. Pop Art e o Minimalismo 
são considerados os últimos movimentos da arte 
moderna, os precursores da pós-modernidade, 
embora alguns críticos os vejam como primeiras 
manifestações do pós-modernismo. Então João 
Noutel é “post” e “neo” de uma só vez, juntamente 
com várias outras coisas também. 

O artista declarou em várias ocasiões que, embo-
ra não se considere “um pintor no sentido estrito 
e convencional do termo”, pintura e desenho são 
a base do seu trabalho. Como todos sabemos, a 
pintura tem muitos detractores: aqueles que a 
consideram também tradicional, antiquada, seca, 
limitada por sua natureza bidimensional secular, 
até mesmo excessivamente burguesa...Curiosa-
mente, a escultura (que tem menos detractores) 
é mais antiga, decorrentes no Paleolítico inferior, 
considerado como terminado uns 127.000 anos 
antes da Era comum, enquanto a pintura só apa-
rece depois de dois períodos, no Paleolítico Supe-
rior (35,000-12,000 aC) com as imagens de cavalos 
nas cavernas Pech Merle (Dordogne, França, ca. 
18.000 dC). Embora o desaparecimento da pintu-
ra tenha sido primeiramente declarada por Paul 
Delaroche em 1839, a atitude homicida em direc-
ção ao meio, mais ou menos sistemático e per-
sistente para este dia, ocorreu com a morte (real) 
de Pollock em 1956, mais ou menos sistemática e 
persistente até hoje, ocorreu com a morte (real) 
de Pollock em 1956, quando muitos artistas jo-
vens se atiraram apaixonadamente nos braços 
de objetos-orientados e da arte tridimensional. 
No entanto, penso que esses instintos homicidas 
foram mais dirigidos a “pinturas” estritamente 
consideradas (um bidimensional, lona, papel ou 
suporte de madeira normalmente delimitados por 
uma moldura) do que o meio pictórico como tal, 
que não está limitado a apenas “pintura”, embora 
no uso popular, os dois termos são mais frequen-
temente empregados indistintamente, bem como 
equivocadamente. Porque, como bem sabemos, 
desde os tempos pré-históricos a pintura tem 
sido aplicada a uma grande variedade de super-
fícies. O termo “pintura expandida”, actualmente 

Pop Art foi distinguido, sobretudo, por ser baseada 
no que o seu nome indica: a cultura popular de 
massas3. Daí a sua propagação rápida e popula-
ridade. Foi uma reação ao elitismo e à arrogân-
cia das belas-artes, exposto e praticado por uma 
minoria intelectual, até então dominante. Preci-
samos recordar o ambiente da época, o terreno 
fértil em que esse movimento brotou e cresceu: 
nos anos do pós-guerra, após a Segunda Guerra 
Mundial, uma nova revolução industrial e de co-
municação social em plena floração. Mas nem os 
tempos nem os artistas são agora os mesmos. 
Como Ortega Y Gasset disse, “Eu sou eu e as mi-
nhas circunstâncias”4, e as circunstâncias em que 
vive João Noutel, sente, pensa e explora, não é 
essa do Reino Unido em meados dos anos 50, nem 
a dos EUA no final da década. 
O artista está interessado, acima de tudo, na fra-
gilidade da condição humana e tudo que isso im-
plica na situação contemporânea dos dias de hoje. 
As pessoas sentem-se frequentemente reduzidas, 
deslocadas e alienadas dos atributos da sua defi-
nição e identidade por uma globalização agressiva 
e invasiva. E esta agressão manifesta-se sobre-
tudo pela invasiva acção dos media. Os jovens de 
hoje, por exemplo, e sem a necessidade de con-
sultar os chamados meios de comunicação, não 
pensam nas coisas, olham sim para estas através 
dos seus telemóveis com o objectivo primário de 
compartilhá-las com os seus amigos. Eles podem 
até mesmo inconscientemente competir entre si 
para ver quem pode “ver”mais coisas. Isto é algo 
que deve estar a ser estudado por sociólogos, pe-
diatras e outros especialistas relevantes, porque 
um dos efeitos mais graves é que a nossa socie-
dade está a perder a noção da memória históri-
ca: no passado, a maioria das pessoas tiraram 
fotos, esperaram com impaciência para verem os 
resultados e então cuidadosamente a salvá-los 
em álbuns de fotos... Agora, porém, as imagens 
perdem o seu valor e a aura porque o nosso en-
tusiasmo desaparece ao mesmo ritmo, enquanto 
as imagens passam diante dos nossos olhos. Há 
sempre muitas mais à espera para serem vistas 
fugazmente, não como um momento de descan-
so mas para realmente as levarmos, mentalmen-
te ou emocionalmente. Às vezesdecidimos salvar 
algo na “memória” de um dos nossos dispositivos 
tecnológicos (e então rapidamente esquecemos 
qual o arquivo que lá colocámos), mas na maioria 
das vezes eles perdem-se no ciberespaço e nunca 
os voltamos a ver novamente...O efémero é mais 
efémero a todo o tempo. 

Mas... Ainda podemos contar com o Exército da 
Salvação dos Artistas, e João Noutel é membro 
desse Conselho de Administração. O leitmotiv 

5 da sua paixão criativa é o poder graficamente 
expressado da arte histórica, juntamente com a 

3 O termo Pop Art foi inventado pelo crítico inglês Lawrence 
Alloway, que usou a expressão “cultura em massa popular” 
num ensaio de Artes e os meios de Comunicação Social (1958).
4 Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Vol. I. Ed. Taurus/
Fundação José Ortega y Gasset, Madrid, 2004, p. 757.
5 Leitmotiv: no alemão leiten, ‘guia’ e motif ,’motivo’, um termo 
inventado por Richard Wagner, é recorrente de um tema musical 
numa composição e, por extensão,crucial tema recorrente de 
uma obra de arte literária, cinematográfica ou visual emgeral.
6 Em alemão, “o espírito dos tempos”.
7 Três artistas: três maneiras de ver e praticar artes visuais art.
es, n º 55, p. 94-103, Madrid, maio de 2013.

8 Andreu Manresa, imagens de tempos antigos, El Pais (Madrid), 
8 de setembro de 2012.
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FerNANdo GAláN
JOãO NOUTEL (PURE AND SIMPLE)

__

TECHNIqUE

João Noutel belongs to a cutting-edge generation 
of artists, present almost everywhere on our 
globalized planet, that have been developing their 
own techniques, a distinct, original approach that 
makes their work easy to identify and distinguish 
among hundreds, even thousands of others 
present, for instance, at art fairs. If I were obsessed 
with nomenclature and the categorizing of artists, 
I’d be racking my brains for the right term to apply 
to his work: post-painting, post-sculpture, post-
drawing, computer-assisted painting-sculpture 
coated with glossy finishes, visual-tactile art, post-
modern post-mixed media…so as to avoid including 
it in that catch-all phrase New Technologies (more 
all-inclusive and allusive all the time), which, 
naturally, are less “new” with each passing day. Of 
course, we can always fall back on the dependable 
“mixed media”, but if I decided to write about 
Noutel it’s because I want to try and get beyond 
hackneyed terms like that.

Enough of preambles; let’s get directly to the point: 
what exactly does João Noutel do, technically 
speaking? In an interview I did with him recently, 
the artist himself qualified his technique as “nothing 
complicated,” 1 even if its appearance leads us to 
think otherwise. These are the basic steps:

1. He draws or paints the motif decided upon on 
paper or canvas with various materials: acrylic, oil, 
gouache, tempera, charcoal…

2. He photographs the resulting image.

3. He manipulates this (analogical) image in the 
computer until he achieves the desired (digital) 
result. Here he applies a reductionist and 
schematizing process to get that Pop look so 
characteristic of his work.     

4. With that final image he prints one or various 
plotters (usually in large format) on photographic 
paper.

5. He glues this plotter or plotters onto MDF 
panels. The surface of the piece acquires texture. 
The artist calls this phase of the process collage.

6. He covers the entire surface of the piece with a 
glossy varnish, which makes it durable and gives it 
its final and typically industrial (even technological) 
appearance.

CONCEPT

And that’s it. But of course, with Noutel’s work 
(which the public associates with neo-Pop) the 
whole is greater than the simple sum of its parts. 
And in every part of the process he demonstrates a 
demanding and exacting technical mastery. While 
surfing the Internet I found a quote to my liking that’s 
relevant to our discussion: “The term Art derives 
from the Latin ars, which means skill, and alludes 
to the realization of actions that require human 
expertise that expresses and takes into account the 
cultural and ideological values of its context.” 2 This 
leads us to another factor that must be considered 
regarding the work of all artists: its concept. 
Speaking in strictly aesthetic terms, João Noutel’s 
work is beautiful and delicate in appearance; but if 
it’s also capable of attracting the viewer’s attention 
and holding his thoughtful and attentive gaze it’s 
because, apart from being an attractive work of art, 
it possesses as well an essence that communicates 
numerous ideas and feelings in diverse ways (in 
both its form and content).

We often speak of artistic trends as neo (as 
with neo-Pop), a simple recourse and way of 
understanding one another (it goes without saying 
that I’m not going to waste my time looking for 
an original term that could adequately define 
Noutel’s work). At any rate, these trends, which 
we so cavalierly designate by affixing the prefix 
neo onto the name of a previous movement, are 
by no means mere copies of the past, and even 
lass a return to it. I think any connection between 
so-called neo-Pop and Noutel’s work is more of a 
simple coincidence. History is cyclical and there’s 
always some part of its complex fabric that may 
coincide somewhat with some episode from the 
past. But Noutel would be doing what he does 
even if Pop hadn’t emerged in the 50s, though it’s 
true that referring to it in order to illustrate some 
aspect of his work can be useful, since Pop Art has 
been exhaustively studied and analyzed by both 
critics and art historians. But only for that reason.

1 Three artists: three ways of seeing and practicing visual arts, art.
es, nº 55, p. 94-103, Madrid, May 2013.
2 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081030180 
659AAliN5l
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painting. It’s there in my travel journals, in the 
enormous blocks of mud in Mallorca’s cathedral 
or in a large canvas.” 8

In ancient Greece the arts were divided into major 
and minor, the former being those that could be 
perceived by way of what were considered the 
superior senses (seeing and hearing), that is, 
those in which no physical contact (contamination) 
with the observed object was involved. There were 
six Fine Arts: architecture, sculpture, painting, 
music (which included theater), declamation 
(which included literature) and dance. That’s 
why movies came to be known as the Seventh 
Art. A lot of water has flowed under the bridge 
since then, and in today’s world creating a map 
of the different artistic disciplines would be all 
but impossible. There must be some reason why 
the term “mixed media” is so popular. Today, 
the frontier between these disciplines is often 
breached by artists’ praxis; the genuine artist 
is an explorer and does what he or she wishes, 
aided by physical (and technological) resources 
unavailable in the past. The fact that we live in 
the so-called Information Age, giving rise to an 
excess of information in practically real time 
and spanning the entire planet, is not irrelevant 
to this phenomenon, and fosters in turn a global 
hybridization and cross-fertilization that only 
adds more fuel to the creative fire of artists…

We don’t need to find a specific name for what 
João Noutel does. Labels help us to communicate 
more rapidly and make the job of critics easier, but 
they also frequently constrict and distort artists’ 
creative spirit, which is inherently rebellious and 
forever breaking through bounds and limitations.

Salamir (Asturias, Spain), August, 2013. 

meanings, which he deftly analyzes, deconstructs 
and reconstructs, making them unique replicas, 
even more powerful than the originals. In the 
above mentioned interview from just four months 
ago, Noutel alluded directly to the concept of 
his work, which consciously (and undoubtedly 
unconsciously as well) constitutes his private 
and personal zeitgeist: 6 “A metaphorical 
deconstruction of the meaning which one expects 
a priori from an image… I explore simple ideas, 
often employing irony to express them in a more 
or less intimate manner…various contradictions 
of contemporary reality, notions such as fame, 
fear, success, passion, love, sensuality…”  7

CONTExT

In the above described context of alienation 
and trivialization of contemporary iconography, 
precisely because of its unrestrained excess 
and anarchic growth akin to that of cancer, 
João Noutel admits: “My work is an exercise in 
freedom, creating new and unique images from 
a selection of ordinary and ephemeral ones, and 
it gives me great pleasure. Even further: it’s an 
inherent necessity for me.” And I’d add that it’s 
still more than that, because the artist frequently 
includes phrases in his work, hence reinforcing 
images with words and uniting both in a fertile 
alliance, emphasizing the deconstruction of 
typical situations and the clichés of our present 
time that he undertakes. 

As in Pop Art, Noutel employs and recycles 
images from popular culture taken from various 
media: advertizing, comic books, everyday 
consumer items and the movie world. He uses 
these popular images by decontextualizing 
and isolating them, or by combining them with 
others, highlighting the banal or kitschy aspect 
of some contemporary cultural element, often 
through the use of irony. Another significant 
feature he shares with that revolutionary 
postwar movement is the use of hard-edge 
drawing (strong, precise outlines), and not 

only as a formal element, but in service to his 
aim of emphasizing the impersonal approach 
he practices in representing the archetypes 
of advancing globalization. He employs a 
reductionist and schematic hieraticism that 
portrays the features of the masses without 
depicting anyone in particular. Pop Art did the 
same as a parody in reaction against the personal 
and subjective symbolism of the preceding 
movement, Abstract Expressionism; but Noutel’s 
is an ironic response to contemporary alienation 
and depersonalization. Pop Art and Minimalism 
are considered modern art’s last movements, 
the precursors to Postmodernism, although 
some critics see them as Postmodernism’s 
earliest manifestations. So João Noutel is both 
“post” and “neo” at once, along with various 
other things as well.

The artist has declared on various occasions 
that, although he doesn’t consider himself “a 
painter in the strict and conventional sense 
of the term,” painting and drawing are the 
basis of his work. As we all know, painting has 
many detractors: those who consider it to be 
too traditional, antiquated, dried-up, limited 
by its secular two-dimensional nature, even 
excessively bourgeois… Curiously, sculpture 
(which has less detractors) is much older, arising 
in the Lower Paleolithic, considered to have 
ended some 127,000 years before the Common 
Era, while painting appeared only after two 
further periods, in the Upper Paleolithic (35,000-
12000 BC) with the images of horses in the Pech 
Merle caves (Dordogne, France, ca. 18,000 AC). 
Although painting’s demise was first declared by 
Paul Delaroche in 1839, the homicidal attitude 
toward the medium, more or less systematic and 
persisting to this day, occurred with the (actual) 
death of Pollock in 1956, when many young 
artists threw themselves passionately into the 
arms of object-oriented and three dimensional 
art. However, I think that these homicidal 
instincts were more directed at “paintings” 
strictly considered (a two-dimensional canvas, 
paper or wood support usually delimited by a 
frame) than at the pictorial medium as such, 
which is not limited to just “painting,” though 
in popular usage the two terms are most often 
employed indistinctly as well as erroneously. 
Because, as we well know, since pre-historical 
times paint has been applied to a huge variety 
of surfaces. The currently fashionable term 
“expanded painting” seems to me to be a self-
defense survival tactic in response to this 
offensive against traditional painting. As Miquel 
Barceló said, “That’s my attitude, I transform 
everything into painting. All the elements I 
operate with are, fundamentally, the same: 

Pop Art was distinguished, above all, for being 
based on what its name indicates: the popular 
culture of the masses.3 Hence its swift spread 
and popularity. It was a reaction to the elitism 
and arrogance of the Fine Arts, expounded and 
practiced by an intellectual minority, until then 
dominant. We need to recall the ambience, the 
breeding ground in which it sprouted and grew: 
the postwar years following World War ll, which 
saw a new industrial and mass communications 
revolution in full bloom. But neither the times nor 
the artists are now the same. As Ortega y Gasset 
said, “I am both me and my circumstances,”4  and 
the circumstances in which João Noutel lives, 
feels, thinks and explores isn’t that of the UK in 
the mid-50s nor the US at the end of that decade.       

The artist is interested, above all, in the fragility 
of the human condition and everything that this 
entails in today’s contemporary situation. People 
frequently feel reduced, displaced and alienated 
from the defining attributes of their identity by an 
aggressive and invasive globalization. And this 
aggression is manifested above all by the plethora 
of media invading us. Today’s young people, for 
instance, and with no need to refer to the so-
called mass media, don’t think about things, they 
look at them through their mobile phones with the 
primary aim of sharing them with their friends. 
They may even be unconsciously competing among 
themselves to see who can “see” more things. 
This is something that sociologists, pediatricians 
and other relevant specialists should be studying, 
because one of its most serious effects is that our 
society is losing the notion of historical memory: 
in the past, most people took pictures, waited 
with impatience for the results and then carefully 
saved them in photo albums… Now, though, 
images have lost their value and aura because 
our enthusiasm disappears at the same rate 
as the images pass before our eyes. There are 
always many more waiting to be viewed fleetingly, 
with not a moment’s pause to really take them 
in, either mentally or emotionally. Sometimes we 
decide to save one in the “memory” of one of our 
technological devices (and then promptly forget 
which file we put it in), but most of the time they 
become lost in cyberspace and we never see 
them again… The ephemeral is more ephemeral 
all the time.

But…we can still count on the Salvation Army of 
Artists… and João Noutel is a member of its Board 
of Directors. The leitmotif 5 of his creative passion 
is the graphically expressed power of historic 
art coupled with the exuberant iconography of 
our contemporary world: the value of certain 
images and the universal semantics they 
contain. Noutel pays tribute to images and their 

3 The term Pop Art was coined by the British critic Lawrence 
Alloway, who used the expression “popular mass culture” in his 
essay The Arts and the Mass Media (1958).
4 Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Vol. I. Ed. Taurus/
Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 2004, p. 757.
5 Leitmotif: from the German leiten, ‘guide’, and motif, ‘motive’, 
a term coined by Richard Wagner, is a recurrent musical theme 
in a composition, and by extensión, crucial recurrent theme 
of a literary, cinematic or visual work of art in general. It’s the 
inspirational constant of a piece.
6 In German, “the spirit of the times”.
7 Three artists: three ways of seeing and practicing visual arts, 
art.es, nº 55, p. 94-103, Madrid, May 2013.

8 Andreu Manresa, Imágenes de tiempos remotos, El País 
(Madrid),  September 8, 2012.
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FerNANdo GAláN
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LA TÉCNICA

João Noutel pertenece a esa novísima generación de 
artistas, presentes prácticamente en todo nuestro 
globalizado planeta, que vienen desarrollando una 
técnica propia, un medio diferente, original, que 
permite identificar y diferenciar fácilmente su obra 
entre los cientos, o incluso miles, que podemos ver, 
por ejemplo, en una feria de arte. Si yo estuviera 
obsesionado por la nomenclatura y el “etiquetaje” 
artísticos estaría ahora rompiéndome la cabeza 
al barajar los términos que querría aplicar a su 
obra: post-pintura, post-escultura, post-dibujo, 
pintura-escultura asistida por ordenador y cubierta 
de barnices brillantes, arte “táctil-visual”, post-
técnica-mixta-post-moderna, …para evitar incluirla 
en ese gran cajón de sastre (cada vez más grande 
y más de-sastre en los tiempos actuales) que son 
las Nuevas Tecnologías, entre las que cada vez más 
de ellas van siendo menos “nuevas”, naturalmente. 
Claro que siempre tenemos el recurso fácil de decir 
“técnica mixta”, pero si estoy escribiendo sobre este 
artista es para intentar ir un poco más allá de esa 
simplificación tan socorrida. 

Pero dejémonos de preámbulos y vayamos 
directamente al grano: ¿qué hace, técnicamente 
hablando, João Noutel? En una entrevista que le hice 
recientemente, el propio artista calificó su técnica de 
“nada complicada” 1 , por mucho que su aspecto nos 
lleve a pensar lo contrario. Estos son sus pasos:

1. Dibuja y/o pinta el motivo elegido sobre papel o 
tela con materiales diversos: acrílico, óleo, gouache, 
témpera, carboncillo… 

2. Fotografía la imagen resultante.

3. Manipula esa imagen (analógica) con el ordenador 
hasta conseguir el aspecto final deseado (digital). Aquí 
practica un proceso reduccionista y esquematizador 
para obtener ese aspecto “Pop” tan característico de 
sus imágenes.

4. Imprime un plotter (habitualmente de gran 
formato), o varios, en papel fotográfico con la imagen 
final resultante.

5. Pega ese plotter (o plotters) sobre un soporte de 
DM. La superficie de la obra adquiere relieve. El 
propio artista califica esta fase del proceso como 
“collage”. 

6. Cubre toda la superficie de la obra con un barniz 
brillante, lo que le da durabilidad y ese aspecto final 
industrial (y hasta tecnológico) tan propio.

EL CONCEPTO

Y esto es todo. Pero, por supuesto, en las obras de 
Noutel (que el público suele asociar rápidamente 
a la tendencia Neo-Pop) el todo es superior a la 
simple suma de sus partes. Y en cada una de las 
partes del proceso demuestra un dominio técnico 
autoexigido y autoexigente. Navegando por Internet 
encuentro una cita que me gusta y que viene al caso: 
“El termino Arte deriva del latín “ars”, que significa 
habilidad, y que hace referencia a la realización 
de acciones que requieren una especialización 
humana que expresa y tiene en cuenta los valores 
culturales e ideológicos de su contexto” 2 . Y esto 
nos lleva al otro aspecto que hay que considerar 
en la obra de todo artista: el concepto. Hablando 
en términos estrictamente estéticos, la obra de 
João Noutel es bella y delicada a la vista; pero si 
también atrae la mirada del espectador, atrapa su 
atención y le mantiene atentamente pensativo frente 
a ella es porque, además de tener la forma de una 
obra de arte atractiva, tiene igualmente un fondo 
que comunica múltiples ideas y sentimientos y de 
múltiples maneras (continente y contenido).   

Solemos hablar de tendencias artísticas “neo” (como 
sería el caso del Neo-Pop) como recurso fácil y 
para entendernos (vaya por delante que no voy a 
detenerme aquí y ahora a buscar un término original 
y adecuado para definir la obra de Noutel). Pero, en 
todo caso, esas tendencias a las que tan fácilmente 
denominamos anteponiendo el prefijo “neo” al nombre 
de otra anterior no son en absoluto una copia del 
pasado y, ni mucho menos, una vuelta a él. Cualquier 
conexión entre ese supuesto Neo-Pop y la obra de 
Noutel me parece más bien simple coincidencia. La 
historia es cíclica y siempre hay alguna parte de su 
compleja trama que puede coincidir más o menos 
con algún episodio  de su pasado. Nuestro artista 
estaría haciendo lo que hace aunque no hubiera 
existido el Pop en los años 50, si bien es cierto que 
puede interesar referirse a él para “ilustrar” algunos 
aspectos de su obra, ya que ese movimiento ha sido 
exhaustivamente estudiado y analizado por la crítica y 
la historia del arte. Pero sólo por eso. 

1 Tres artistas: tres formas de entender y practicar el “medio pictó-
rico”, art.es, nº 55, págs. 94-103, Madrid, mayo 2013.
2 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081030180 
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de soportes. El término tan de moda “pintura 
expandida” no deja de parecerme un recurso de 
supervivencia en defensa propia y como reacción 
a esa ofensiva contra el cuadro tradicional. Como 
ha dicho Miquel Barceló: “Es mi actitud, todo 
lo transformo en pintura. Todos los elementos 
con los que actúo son, en el fondo, el mismo: la 
pintura. Está en mis notas de viaje, en las placas 
enormes del fango de la catedral de Mallorca o 
en una gran tela.”  8

En la Grecia clásica se dividían las artes en 
superiores y menores, siendo las primeras 
aquellas que permiten percibir las obras por medio 
de los sentidos considerados superiores (vista y 
oído), con los que no hace falta entrar en contacto 
físico (“contaminarse”) con el objeto observado. 
Las Bellas Artes eran seis: arquitectura, 
escultura, pintura, música (que incluía el teatro), 
declamación (que incluía la literatura) y danza. 
Esa es la razón por la que el cine es llamado 
hoy, el séptimo Arte. Ha llovido mucho desde 
entonces y en nuestro mundo actual parece poco 
menos que imposible hacer una relación de las 
disciplinas artísticas. Por algo se usa con tanta 
frecuencia el término “técnica mixta”. Hoy en 
día, la frontera entre esas disciplinas resulta a 
menudo superada por la praxis de los artistas, el 
artista genuino investiga y cada uno hace “lo que 
quiere”, ayudado por unos recursos materiales (y 
tecnológicos) sin parangón en el pasado. No es 
ajeno a este fenómeno el hecho de que estemos 
viviendo en la llamada Era de la Información, 
causa de una contaminación informativa que 
ocurre casi en tiempo real de cualquier rincón 
del planeta a otro. Lo cual, a su vez, fomenta 
una hibridación y un mestizaje globalizados que 
echa más leña al fuego de la creatividad de los 
artistas…  
No es tan necesario buscar un nombre específico 
para lo que João Noutel hace. Las “etiquetas” 
ayudan a comunicarnos más rápido y nos facilitan 
la labor a los críticos, pero a menudo constriñen 
y desvirtúan el espíritu creativo de los artistas, 
innatamente rebelde y eternamente rompedor de 
barreras y límites. 

Salamir (Asturias, España), agosto de 2013. 

de la pintura histórica y de la iconografía 
exuberante de nuestro mundo contemporáneo: 
el valor de algunas imágenes y el universo 
semántico que contienen. Noutel rinde culto 
a las imágenes y a sus significados, por eso 
las analiza, las deconstruye y reconstruye con 
mimo para hacer de ellas replicantes únicos 
y con más fuerza que sus originales. En la 
entrevista, ya mencionada, que tuve con él hace 
sólo 4 meses, Noutel se refirió directamente al 
concepto de su obra, lo que conscientemente 
(y seguro que también inconscientemente) 
constituye su Zeitgeist 6  íntimo y personal: “Una 
desconstrucción metafórica del significado que 
se espera ´a priori´ de una imagen. (…) Exploro 
ideas simples, muchas veces usando la ironía 
para representarlas de manera más (o menos) 
intimista. (…) algunas contradicciones de la 
realidad contemporánea, conceptos como fama, 
miedo, éxito, pasión, amor, sensualidad…”.7

EL CONTExTO

En este contexto descrito de alienación y 
banalización de la iconografía contemporánea, 
precisamente por su exceso incontrolado y por 
su crecimiento anárquico a modo de cáncer, 
João Noutel nos confiesa: “mi trabajo es un 
ejercicio de liberación, crear imágenes nuevas y 
únicas a partir de una selección de las efímeras 
y cotidianas me produce gran placer. Es más: es 
una necesidad intrínseca a mí”. Y yo añado que 
es más aún, porque el artista suele incorporar 
frases a sus obras, reforzando así la imagen 
con la palabra y uniendo a ambas en hermandad 
fecunda, para enfatizar esa deconstrucción que 
hace de algunas situaciones típicas y tópicas de 
nuestros días.  

Como hiciera el Arte Pop, Noutel se caracteriza 
por el uso y reciclado de imágenes de la cultura 
popular tomadas de los medios de comunicación: 
publicidad, cómics, objetos culturales mundanos 
y el mundo del cine. Utiliza esas imágenes 
populares  descontextualizándolas y aislándolas 

o combinándolas con otras, resaltando el aspecto 
banal o “kitsch” de algún elemento cultural de 
nuestros días, a menudo a través del uso de la 
ironía. Y tiene otro importante rasgo en común con 
aquel revolucionario movimiento de la Posguerra 
mundial: el uso del dibujo “hard edge” (contornos 
fuertes, nítidos), que no es sólo un aspecto 
formal, sino que está al servicio de su intención 
de destacar la escenificación impersonal que 
practica para representar el arquetipo de la 
globalización dominante. Pone en práctica un 
hieratismo esquematizador y reduccionista que 
representa los rasgos de la masa pero los de nadie 
en concreto. El Pop Art hizo esto como parodia y 
reacción al simbolismo personal y subjetivo del 
Expresionismo Abstracto precedente; y Noutel lo 
hace como respuesta irónica a la alienación y la 
despersonalización contemporáneas. El Arte Pop 
y el Minimalismo son considerados los últimos 
movimientos del arte moderno y, por tanto, 
precursores del Postmodernismo, aunque se les 
llega a considerar, incluso, como los ejemplos 
más tempranos de éste. Así, João Noutel es un 
artista “post-” y “neo-” varias cosas a la vez. 

El artista ha declarado en varias ocasiones que, 
aunque no se considera “un pintor en el sentido 
estricto y convencional del término”, la pintura 
y el dibujo son la base de su trabajo. La pintura 
tiene muchos detractores, como bien sabemos: 
aquellos que la consideran un medio artístico 
“demasiado tradicional”, anticuado, agotado, 
limitado por su secular bidimensionalidad, 
incluso excesivamente burgués… Curiosamente, 
la escultura (que no tiene tantos detractores) es 
mucho más antigua, ya que surgió en el Paleolítico 
Inferior, cuyo final se sitúa 127.000 años antes de 
Cristo, mientras que la pintura tardó dos períodos 
más en aparecer, en el Paleolítico Superior 
(35.000-12.000 AC), con las pinturas de caballos 
de la cueva Pech Merle (Dordogne, Francia, 
18.000 AC). Aunque la primera acta de defunción 
de la pintura se atribuye a Paul Delaroche en 
1839, la actitud homicida hacia este medio, más 
o menos sistemática y que persiste en nuestros 
días, surgió con la muerte (real) de Pollock en 
1956, cuando muchos artistas jóvenes se echaron 
apasionadamente en brazos de lo objetual y 
tridimensional. Sin embargo, creo que esos 
instintos homicidas iban más dirigidos contra 
el “cuadro” estrictamente considerado (soporte 
de lienzo, papel o madera de dos dimensiones 
y habitualmente constreñido por un marco) que 
al medio pictórico como tal y en general, que no 
se limita sólo al “cuadro”, aunque en el lenguaje 
vulgar ambos términos suelan usarse de forma 
indistinta tan a menudo como erróneamente. 
Porque, como bien sabemos, la pintura se aplica 
desde la Prehistoria sobre ingente variedad 

El Arte Pop se distinguió, ante todo, por basarse 
en lo que su propio nombre indica: la cultura 
popular de masas 3 . De ahí su rápida implantación 
y popularidad. Fue una reacción al elitismo y a 
la vanidad de las Bellas Artes, consideradas y 
practicadas por una minoría intelectual hasta 
entonces dominante. Recordemos el entorno, el 
campo de cultivo en el que germinó y floreció: 
los años de posguerra de la II Guerra Mundial, 
con una nueva revolución industrial y de 
comunicación de masas en pleno desarrollo. Sin 
embargo, los tiempos y los artistas actuales no 
son los mismos. Como dijo Ortega, “yo soy yo y 
mi circunstancia”4, y la circunstancia que vive, 
siente, medita e investiga João Noutel no es la 
del Reino Unido a mediados de los años 50 ni las 
de Estados Unidos al final de esa década. 

Al artista le interesa, ante todo, la fragilidad 
de la condición humana y todo lo que eso 
conlleva hoy en día en nuestro escenario 
contemporáneo. Un ser humano que se siente 
a menudo “disminuido”, desubicado y alienado 
por la globalización agresiva e invasora de sus 
señas de identidad autóctonas. Y esta agresión 
se manifiesta, mejor que de ninguna otra forma, 
en los medios de comunicación de todo tipo 
que nos invaden. Los mismos jóvenes de hoy, 
por ejemplo y sin necesidad de referirnos a los 
“mass media”, no “contemplan” las cosas, las 
miran a través de sus teléfonos móviles con el 
fin prioritario de difundirlas entre sus amigos. Tal 
vez, incluso, para competir inconscientemente 
entre sí por ver quién “ve” más cosas. Es algo 
sobre lo que deberían alertar los sicólogos, 
pediatras y especialistas de muchas áreas 
porque uno de sus efectos más graves es que 
nuestra sociedad está perdiendo el concepto de 
memoria histórica: antes la mayoría de la gente 
hacía fotos, aguardaba con impaciencia a ver su 
resultado y luego las archivaba con mimo en un 
álbum… Pero hoy las imágenes pierden su aura 
y su significado porque con la misma inmediatez 
con que se nos presentan ante los ojos pierden 
interés. Siempre hay otras muchas guardando 
cola para pasar fugazmente ante nuestros ojos 
sin hacer una pausa en nuestro cerebro. Ni en 
nuestra sensibilidad. A veces archivamos alguna 
en la “memoria” de algún aparato tecnológico 
(para olvidar enseguida en qué archivo la hemos 
guardado), la mayoría de las veces se pierden 
en el ciberespacio y no volvemos a verlas nunca 
más… Lo efímero es cada vez más fugaz y se hace 
más intrascendente.
  
Pero… contamos con el Ejército de Salvación 
de los Artistas… Y João Noutel pertenece a 
su Estado Mayor. El “leitmotiv” 5 de su pasión 
creadora es la fuerza gráficamente comunicativa 

3 El término Pop Art fue acuñado por el crítico de arte británico 
Lawrence Alloway, quien en su ensayo The Arts and the Mass 
Media (Las artes y los medios de comunicación de masas), de 
1958, utilizó la expresión “popular mass culture”.
4 Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Vol. I. Ed. Taurus/
Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 2004, p. 757.
5 Leitmotiv: del alemán leiten, ‘guiar’, ‘dirigir’, y motiv, ‘motivo’, 
término acuñado por el compositor Richard Wagner, es el tema 
musical recurrente en una composición y, por extensión, motivo 
central recurrente de una obra literaria, cinematográfica o de las 
artes visuales en general. Es la constante inspiracional en una obra.
6 “El espíritu de los tiempos” en alemán. 
7 Tres artistas: tres formas de entender y practicar el “medio 
pictórico”, art.es, nº 55, págs. 94-103, Madrid, mayo 2013.

8 Andreu Manresa, Imágenes de tiempos remotos, diario El País 
(Madrid), 8 sept. 2012.
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Nada existe, nada que a
arte não possa expressar.
Oscar Wilde



“YeLLoW SIZe”, 2013
Técnica mista sobre MDF recortado
80 x 60cm



“HrH, THe KING”, 2008 (Private Collection)
Técnica mista sobre MDF
150 x 100cm

oUT, 2012
Técnica mista sobre MDF recortado
180 x 120cm



“PoLe & PAUL´S PoSITIoN”, 2007
Técnica mista sobre MDF
200 x 270cm



“drAMA”, 2008 (Private Collection)
Técnica mista sobre MDF
130 x 180cm

“NATUreZA VIVA”, 2013
Técnica mista sobre MDF recortado
130 x 58,5cm



“MISS SAbATINe #3”, 2007
Técnica mista sobre MDF
140 x 100cm

“Word”, 2010
Técnica mista sobre MDF
100 x 140cm



“SerIoUS MAN”, 2011
Técnica mista sobre MDF
200 x 140cm

“AFTer#4”, 2012
Técnica mista sobre MDF recortado
160 x 115cm



“GoLdeN LoVerS/ electric speedway”, 2012
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
170 x 107cm

“PÁTeo”, 2013
Jet-Leg series
Técnica mista sobre MDF recortado
125 x 88cm



“CAbINe/ be YoU”, 2013
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado, com pedras preciosas
45 x 110cm



“THe PoSTMAN”, 2013
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
130 x 80cm

“MISS eASTer #3”, 2013
Técnica mista sobre MDF recortado
120 x 60cm



“dISArMed”, 2013
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
177 x 100cm

“HoMe, SWeeT HoMe”, 2013
Técnica mista impressa em caixa de luz
45 x 60cm



“PAVILHão do deSeNHo”, 2013
Técnica mista sobre MDF recortado
54 x 160cm



“I CAN”, 2012 (Private Collection)
Técnica mista sobre MDF recortado
80 x 58cm

“IÔ-IÔ INKer CLUb”, 2013
The Viscous series
Técnica mista sobe MDF recortado
190 x 47cm



“THe IMPoSTer”, 2012 (Private Collection)
Técnica mista sobre MDF
150 x 150cm

“LUCKY dAY”, 2011
Técnica mista sobre MDF
100 x 140cm



“No CoMMeNTS #2”, 2012
Técnica mista sobre MDF recortado
120 x 146cm

“WAITING For THe boSS”, 2012
Técnica mista sobre MDF
120 x 170cm



“PIGMeNTS ANd roCK”, 2011
Técnica mista sobre MDF recortado
150 x 48cm

“THe FALSe HoUdINI”, 2011
Técnica mista sobre MDF recortado
140 x 150cm



“TIMeS oF TroUbLe”, 2011
Técnica mista sobre MDF
200 x 140cm

“THe SPY STAGe”, 2011
Técnica mista sobre MDF
100 x 140cm



“THe CITIZeN”, 2011
Técnica mista sobre MDF
140 x 140cm

“MIrA”, 2008
Técnica mista sobre MDF
100 x 120cm



“doING AGAIN”, 2013
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF
120 x 120cm “MeGA HITS”, 2013

The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
90 x 57cm



“SAUdAde #2”, 2013
Técnica mista sobre MDF recortado
58 x 160cm



“THe eXorCIST”, 2012
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
130 x 106cm

“eXCLUSIVe CLUb”, 2012
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
120 x 97cm



“MAeSTro”, 2013
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
400 x 212 cm

“SPArKLING CLUb”, 2013
Técnica mista sobre MDF
140 x 140cm



“CASTING”, 2013
Técnica mista sobre MDF
140 x 140cm

“THe TrULY PLAYboY”, 2012
Last National Playboy series
Técnica mista sobre MDF
170 x 120cm



“SHerIFF”, 2013
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
175 x 240cm



“APANHA-Me”, 2013
Técnica mista sobre MDF recortado
70 x 50cm

“SING Me YoUr LIeS”, 2012
Técnica mista sobre MDF recortado
136,5 x 39cm



“FAMe #2”, 2012
Técnica mista sobre MDF
120 x 120cm

“GLorY dAYS”, 2012
Técnica mista sobre MDF
140 x 100cm



“roSA doS VeNToS”, 2012
Técnica mista sobre MDF
90 x 90cm

“ANALPHAbeTIC LoVerS”, 2012/2013
The Viscous series
Técnica mista sobre MDF recortado
140 x 100cm



Capricious, 2012
Poliuretano, fibra de vidro e aço inoxidável
140 x 260 x 130 cm



Almost superb

WAlter HuGo mAe

__

*DE NATUREZA VIGILANTE, 
SOBRE AS FIGURAS DE JOãO NOUTEL

porque nos auscultam de modo tão intenso e im-
possível de ignorar as figuras de joão noutel? o 
que faz com que, sem olhos, nos observem ain-
da, tão ou mais perscrutadoras do que se dota-
das do elemento do olhar, que aqui se deixa ape-
nas implícito? passar por esta galeria de gente é 
fundamentalmente enfrentar personagens que, 
tão perto de serem passivas, e quem sabe até 
pacíficas, são na verdade gritantes, devolvendo 
ao espectador uma atitude crítica onde, de facto, 
pode espelhar-se a nossa própria consciência, 
entendida como individual ou colectiva.
desenganemo-nos no colorido pop e da sofisti-
cação inegável das suas peças. a pop é profun-
damente crítica e , ainda que tão imediatamen-
te aprazível, esta pop tem a força dos espelhos, 
posta diante de nós como se nós próprios fos-
semos buscados pelo que representam. a pri-
meira beleza, o tão apelativo resultado de cada 
trabalho, dá lugar imediato a uma problematiza-
ção mais complexa, porque o espírito de noutel 
é problematizante, nunca decorativo, transpondo 
definitivamente a barreira necessária para que 
faça arte com imagens que mais comummente 
relacionaríamos com a ilustração, mormente 
para publicidade. a primeira beleza, dito de ou-
tra forma, é um isco encantatório que, sub-rep-
ticiamente, e porque toda a verdadeira arte traz 
as suas autênticas perversões, nos atrai para a 
peça que, numa melhor leitura, completa-se 
com a submissão do espectador à sua nature-
za vigilante. poderíamos dizer que o rosto que 
se apagam imagem é o nosso, transferindo-se 
surpreendentemente para a peça nesse exacto 
trabalho dos espelhos, conferindo quem somos, 
avaliando de que modo nos posicionamos na 
vida, nas coisas tão quotidianas com que nos va-
mos abstraindo.

não nos voltamos a abstrair das imagens de nou-
tel. sabemos que elas estão ali, açucaradas pe-
las cores, mas com o amargo dos nossos dias. 
estão ali acusando alguma solidão, um estranho 
abandono, mesmo a partir dessa vida construída 
de bem estar, feita de objectos sofisticados – e 
a sofisticação tem de ser sempre sublinhada na 
arte deste artista - , objectos, inclusive, onde a 
vigília, ou mesmo o diálogo, é um pressuposto, 
como o gira-discos, o telefone ou os binócu-
los. é muito irónica a arte feita assim, com esta 
componente luxuosa dos materiais em redor 
de uma perspectiva da contemporaneidade que 
não nos gratifica, antes nos instiga a repensar 
as coisas, como se nos obrigasse a sair de um 
mundo de generalizações para nunca mais po-
dermos generalizar. sim, poderiam ser imagens 
publicitárias, mas não são, pelo que temos que 
reequacionar o que sabemos sobre a publicida-
de e sobre a arte, sobre o que sabemos sobre a 
ilustração e a fotografia ou a pintura. só depois 
podemos chegar mais perto do que é o trabalho 
de joão noutel, um híbrido de tudo, diria, porque 
composto desse apelo inicial e do consequente 
golpe crítico, ou porque composto desse luxo 
e da consequente interrogação sobre o nosso 
modo de vida. um híbrido também porque, no 
que respeita aos materiais, opta por um misto 
de técnicas invulgares que o colocam orgulhosa-
mente só no panorama artístico nacional.
é por tudo isto que se torna quase impossível ig-
norar o ar perscrutador, mesmo que cego, des-
tas figuras. è por integrarem, ao mesmo tempo, 
o outro e nós mesmos, nesse vazio de identidade 
onde acabamos por caber, como espectadores 
e participantes, afinal, do nosso próprio mun-
do. o olhar omisso de cada rosto, é o nosso, ali 
colocado pela honesta aceitação da peça como 
válida representação de quem somos e do que 
fazemos.

João Noutel

[PT] [ENG]
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*DE NATUREZA VIGILANTE, 
ABOUT THE FIGURES OF JOãO NOUTEL

why do joão noutel’s figures question us in 
such an intense way that is so impossible to 
ignore? what makes them, without eyes, ob-
serve us if not more at least as deeply as if 
they had eyes, in this case only implicitly. to 
walk through these people’s parade is, fun-
damentally, to confront characters who are 
almost passive, maybe even peaceful, but 
who are indeed shouting, returning to the 
viewer a critical attitude where, in fact, our 
own conscience is mirrored, either indivi-
dually or collectively. let’s not be mistaken 
with the pop colours and the undeniable so-
phistication of his pieces. pop is extremely 
critical and, even though it is so immediately 
pleasant, this pop has the strength of mir-
rors, placed in front of us as if we were cho-
sen by what they represent.
the first beauty, the appealing result of each 
work, immediately introduces a more com-
plex problematic situation, since noutel’s 
spirit is problematic, never decorative, de-
finitely transcending the necessary barrier 
to make art with images more commonly 
related to illustration, chiefly to advertise-
ment. the first beauty, in other words, is an 
incantatory bait which, sub-repetitiously, 
and because all true art carries its authen-
tic perversions, attracts us towards the piece 
and, with a better understanding, completes 
itself with the viewer’s submission to its vi-
gilant nature. we could say that the face di-
sappearing in the image is ours, unexpecte-
dly transferring itself into the piece with the 
exact work of the mirrors, checking who we 
are, considering how we stand in life in those 
daily things in which we abstract ourselves.
no longer shall we abstract ourselves from 
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noutel’s images. we know they are there, 
sweetened by the colours, but with the bit-
terness of our days. they are there accusing 
some solitude, a strange abandonment, even 
considering their life is made of well being, 
and sophisticated objects – and sophistica-
tion should always be mentioned in this ar-
tist’s work –, objects where vigilance or even 
dialogue is a motive, like the record player, 
the telephone or the binoculars.
this kind of art is very ironic, with its luxurious 
component of materials around a contempo-
rary perspective which does not reward us, 
but rather compels us to re-think things, as 
if forcing us to avoid a world of generalities, 
in order to never generalise again. yes, they 
could be advertising images, but they are 
not, so we must put into perspective what we 
know about advertisement and art, what we 
know on illustration, photography and pain-
ting. only after that can we get closer to joão 
noutel’s work, a hybrid state of everything, 
based on that initial appeal and the subse-
quent critical strike, or composed by that lu-
xury and the consequent questioning of our 
way of life. hybrid also because, in what re-
gards the materials, he chooses a mixture of 
unusual techniques that, proudly, place him 
as a unique artist in the national artistic field.
because of all this, it is almost impossible to 
ignore the intense gaze of these figures, even 
though they are blind. it is because they in-
clude, at some point, the other and ourselves, 
in that void of identity where we finally stand, 
as viewers and participants, of our own wor-
ld. the blindness in each face is ours, placed 
there through the sincere acceptance of the 
piece as a true representation of what we are 
and of what we do.



João Noutel

[PT]

vive e trabalha em lisboa, portugal.
lic. direito (universidade lusíada); pós-graduação 
em desenho e técnicas de impressão pela facul-
dade de belas artes da universidade do porto; 
autor e responsável criativo de diversas publica-
ções e projectos temáticos (vg “douro - the new 
generation”, “nas tripas”, apresentados na feria 
do livro de frankfurt 2005, a sua obra está liga-
da à imagem de vários vinhos do segmento pre-
mium (pelada, qta da pellada/ dão; carrocel, qta 
da pellada/ dão; conceito/ douro;conceito new 
zealand; contraste/ douro; bastardo/douro; nie-
poort/ douro, sparkling wines filipa pato, conceito 
south africa, aphros wine/ vasco croft sparkling, 
etc). em 2007 produziu duas edições limita-
das exclusivas da série the invisible soul para o 
museu de serralves, porto; em 2008 foi um dos 
artistas convidados para a primeira edição da 
portugal brands, em londres, para o the london 
design festival; entre outras personalidades, foi 
o artista plástico escolhido para o vídeo corpo-
rativo da jason associates (2009). em 2009 foi o 
artista plástico convidado para as edições casa-
decor porto e lisboa; integra a lista de artistas do 

projecto anamnese, plataforma digital interna-
cional de arte contemporânea portuguesa; está 
representado em diversas colecções privadas 
em portugal, espanha, alemanha, dubai, e.u.a. 
e índia e institucionais, expondo regularmente 
desde 2002.
é autor do projecto de arte pública “voyeur – giant 
the voyeur project, 2008) adquirido pela colecção 
travessa da ermida, lisboa; 2º prémio de pintura 
2008 museu da bairrada/ galeria nuno sacramen-
to; 2º prémio imagem do vinho 2010; embaixador 
de criatividade do concurso “lotaria à portugue-
sa” 2012/ jogos santa casa; autor da imagem do 
vinho vertente/ tha last national playboy/ noute-
l+niepoort/ edição especial, com apresentação 
exclusiva no lisbon & estoril film festival 2012; ar-
tista plástico convidado para edição especial em 
porcelana “70 anos vieira de castro” (2013); autor 
do projecto de arte pública “eva break”, aquisição 
sonae sierra 2013.
a sua obra foi recentemente destacada em di-
versas publicações (vg: visão, artreview (uk), at-
titude, timeout lisboa, arte.es (madrid), arte por 
excelencias (latino americana), egoísta (2012).

PorTo, PorTUGAL, 1971

2012 “commonplaces”, galeria nuno sacramento - “black, red and white ma-
gic”/ wall project, casino lisboa
2011 “out series”, galeria aparte, porto - arteportugal: featured artist: joão 
noutel, farol design hotel, cascais - “backstage”, hard club, porto - “glory days”, 
galeria show me, braga - “another big day at nápoles”, quinta de nápoles, douro
2010 “unpredictable moments”, galeria showme, braga - mostra giant the 
voyeur project, reitoria da universidade de aveiro
2009 “voyeur”, travessa da ermida, lisboa - “many drawings – one world”, 
galeria nuno sacramento - giant the voyeur project, jardim botânico tropical de 
lisboa - giant the voyeur project, casino de lisboa
2008 yellow dream, galeria nuno sacramento  - giant the voyeur project, fil, 
lisboa - giant the voyeur project, metro do porto (trindade) - giant the voyeur 
project, aeroporto francisco sá carneiro - giant the voyeur project, the oporto 
show design e arquitectura - mostra “music box”, espaço megacarlton
2006 the invisible soul, galeria aviz, porto - taste me, palácio da bolsa do por-
to - mostra “jump”, saltos internacionais vimeiro/ banco espírito santo
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2005 “prova-cega”, galeria graça-brandão, espaço2
2004 “ruralidade #2”, galeria belo belo, braga  - crua ruralidade, galeria belo 
belo, braga
2003 s/ título, centro unesco do porto
2002 nas tripas, casa das artes, porto

2013 “encontros/ portugal-brasil”, memorial da américa latina, são paulo, 
brasil - “art madrid 2013”, madrid, galeria art lounge - “just mad 2013”, madrid, 
galeria nuno sacramento - “india art fair 2013”, new dehli, galeria art lounge - 
“bakalhau”, galeria nuno sacramento/ museu marítimo de ílhavo
2012 “art primavera”, galeria nuno sacramento - “sixties”, red penguin art 
gallery, marbella (es) - “arte no portugal fashion”, alfândega do porto - “just 
mad 03”, galeria nuno sacramento, madrid - “journey”, arteportugal, cascais
2011 “colectiva”, galeria aparte, porto - (arte lisboa 2011, galeria nuno sacra-
mento, fil) - “8º prémio amadeo de souza-cardoso”, museu amadeo de sou-
za-cardoso - “projecto convergências”, museu d. diogo de sousa, braga - “oiã 
começa por o”, galeria nuno sacramento - “mimic”, galeria hartmann, barcelona
2010 “the 1st one of hundreds”, galeria showme, braga - “colectiva pintura”, 
galeria aparte, porto - “artistas solidários porto 2010/ oikos”, palácio da bolsa do 
porto - “pigments & rocks”, espaço mutualista, coimbra/ galeria nuno sacra-
mento  - “chiado after work”, câmara dos azuis, lisboa - “studioficina”, galeria 
solar stº antónio, porto
2009 arte lisboa 09, galeria nuno sacramento, fil, lisboa - vii prémio de pintura 
amadeo souza-cardoso, museu amadeo souza-cardoso, amarante - “a arte não 
se mede aos palmos”, galeria nuno sacramento
2008 arte lisboa 08, galeria nuno sacramento, fil, lisboa - portugal brands, lon-
don design festival, uk - i bienal internacional de artes plásticas do montijo, ix 
prémio vespeira 08 - colectiva de verão, galeria nuno sacramento - sua majes-
tade, o rei, museu da bairrada, anadia
2007 the other hand – sombra clara, museu dos biscaínhos, braga
2006 “amor”, galeria aviz, porto - “abstracto-figurativo”, galeria aviz
2004 iii prémio de artes plásticas baviera séc. xxi
2003 xii bienal internacional de arte de vila nova de cerveira - arte +, galeria 
9arte , lisboa

sierra portugal, s.a., grupo sonae
fundação antónio prates
banco banif mais
big – banco de investimento global
colecção travessa da ermida
museu do vinho da bairrada
grupo mega carlton
museu do vinho do porto
niepoort vinhos
metro do porto
vieira de castro, s.a.
fundação eng antónio de almeida
cafés de cabo verde
anje
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