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“
NÃO HÁ, NA ARTE, 

NEM PASSADO NEM FUTURO.

A ARTE QUE NÃO ESTIVER

NO PRESENTE

JAMAIS SERÁ ARTE.

“

PABLO PICASSO



MOTORDREAMS

O universo da motorização, seja automobilística, da 

aviação, da aeronáutica parece servir o propósito do 

autor de, através de mecanismos narrativos instrumentais, 

desconstruir alguns paradoxos da condição humana.

Nos últimos anos João Noutel tem dedicado parte da sua 

obra a tornar evidente a assimilação de que alguns ideais 

das sociedades contemporâneas, celebram uma certa 

tradição do peso da imagem e da constatação do interesse 

universal pela sua efemeridade. 

Sintomático de alguma alienação coletiva, pela observação 

recorrente de manifestações de uma globalização de certa 

forma invasiva e por isso agressiva, observam-se aqui 

elementos como automóveis fi ccionais, embarcações 

de alta velocidade, aviões, capacetes, etc em que a 

utopia convive com possíveis pontos de contacto entre 

esperança e ilusão, beleza e fragilidade, amor, felicidade, 

generosidade ou desejo.

Estes aparentes contrastes metafóricos podem surpreender 

pela integração natural no modus vivendi contemporâneo, 

não parecendo no entanto haver uma preocupação especial 

de Noutel para uma contribuição intelectual que esteja para 

além do que é relevante no desenho, mas nele intrínseco, 

como meio e forma de assegurar aquela intenção. 

 

Cada obra é aqui assim uma espécie de protótipo que 

funciona nalguns casos como detalhe instrumental e 

emocional para a ligação de uma certa ideia de encenação, 

de irreverência, reforçada por vezes por uma lógica de 

tensão controlada, em que a subtileza da ironia leve e 

assertiva, transversal à Obra de João Noutel, procura 

descrever a força estrutural do desenho, a força gráfi ca da 

pintura.

A desmontagem de alguma dessa representação 

ideológica que se apresenta aqui como protegida pelo 

universo da motorização é nalguns casos valorativa e tem 

expressão pictórica em opções como a dos capacetes com 

caras, com “personalidade” ou por exemplo num contexto 

social mais óbvio, na ironia com que é exposta a ideia de 

superfi cialidade por exemplo de uma “pose fotográfi ca” na 

obra “POLE & PAUL’S POSITION”. 

Noutel serve-se dos objectos enquanto mecanismo 

para reforçar mensagens, ideias mais ou menos simples, 

como a de fascínio, de deslumbramento, de delicadeza, 

para sublinhar reiteradamente alguns dos paradoxos 

da condição humana e nesse sentido o autor convoca 

também aqui pontos de percepção na procura da 

“perfeição” recorrendo a uma iconografi a com códigos 

rigorosos e linguagem próprios, várias vezes descrita
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como uma técnica mista “luxuosa” na forma, mas que na 

realidade apenas o é na medida em que funciona como 

reforço intencional de interrogação da fragilidade de 

estados individuais como os de poder ou sofi sticação, 

glória ou solidão.   

João Noutel, Porto, 1971.

A componente iconográfi ca e metafórica do universo 

criativo da Obra de João Noutel, explora de forma 

subtilmente irónica alguns paradoxos da condição 

humana na sociedade contemporânea, sejam a tensão, 

a fama, o desejo, a felicidade, a desilusão, o sucesso, 

etc, desconstruindo através de uma linguagem limpa e 

rigorosa, com um forte impacto visual, os limites possíveis 

para a força gráfi ca da pintura.

A sua Obra foi recentemente destacada em várias 

publicações nacionais e internacionais de arte 

contemporânea, estando representado em diversas 

colecções privadas e institucionais em Portugal, Espanha, 

Alemanha, Bélgica, Dubai, Índia e Estados Unidos. Recebeu 

o Prémio de Pintura Abel Manta 2015.
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Innocence/Staring

80x75cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2016

Innocence Club

72x90cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2015



The Convertible Soul

80x90cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com fórmica

2015

Be Youself/Head

88x76cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2016



Levitation’s Club

130x68cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelhos

2016



Miss Valerie

120x70cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelhos

2016

The Essentials

150x66cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelhos

2015



Appearances

130x38cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2016



Security

190x85cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2013

Pole & Paul’s Position

270x220cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelhos

2007/2016



Evolution

100x50cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2016

Fly With Me

120x97cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2015



Behave

140x45cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2015



Jump

67x150cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado sobre espelho oval

2015

Dentro de Ti

140x34cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2016



Dilpomatic Staff 

135x102cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2010

Excess

140x38cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelhos

2014



Proibido

34x34cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado

2012

Just To Be With You

140x40cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelhos

2014



National Lovers Airlines

200x80cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelho

2015

Don’t Stop Me Now

130x59cm (LxA)

Técnica Mista sobre MDF recortado, com espelhos

2016
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Fly Dreams #1 e #2

100x70cm/unid. (LxA)

Desenhos sobre papel aguarela

2009



BIOGRAPHY

João Noutel (porto, portugal, 1971)
lives and works in lisbon.
graduated in law (universidade lusíada); 
post-graduation in design and printing 
techniques at faculdade de belas artes / 
university of porto; author and creative 
director of various publications and thematic 
projects (“douro – the new generation”, “nas 
tripas”), presented at the frankfurt book fair 
2005, his work is related to the image of 
several wines of premium category (pelada, 
qta da pellada/dão; carrocel, qta da pellada/
dão; conceito/douro; conceito new zealand; 
contraste/douro; bastardo/douro; niepoort/
douro, niepoort rótulo dão, turris niepoort, 
rätzelhaft riesling/ dirk niepoort + philippe 
ketner, sparkling wines filipa pato, conceito 
south africa, etc).
in 2007 he produced two exclusive limited 
editions of the series the invisible soul for 
the serralves museum, porto; in 2008 he 
was amongst the invited artists for the first 
edition of portugal brands, in london, for 
the the london design festival; amongst 
other personalities, he was the chosen artist 
for the corporative video of jason associates 
(2009).
he is one of the artists of the anamnese 
project, international digital platform 
of contemporary  portuguese art; he is 
represented in several private and state 
collections in portugal, spain, germany, 
belgium, dubai, usa and india, exhibiting 
regularly since 2002.
he is the author of the public art project 
“voyeur – giant the voyeur project, 2008, 
acquired by colecção travessa da ermida, 
lisbon; 2nd prize in painting 2008 museu 
da bairrada / galeria nuno sacramento; 
2nd prize imagem do vinho 2010; criativity 
ambassador for the contest “lotaria à 
portuguesa” 2012/ jogos santa casa. art 
work responsable for vertente/ tha last 
national playboy/ noutel+niepoort’s wine/ 
special edition, with exclusive presentation 
at the lisbon & estoril film festival 2012. 
author of the “eva break”’art public project, 
acquisition sonae sierra 2013. guest artist for 
rtp2 tv channel “verdade do vinho” (2014); 

BIOGRAFIA

João Noutel (porto, portugal, 1971)
vive e trabalha em lisboa.
lic. direito (universidade lusíada); pós-
graduação em desenho e técnicas de impressão 
pela faculdade de belas artes da universidade 
do porto; autor e responsável criativo de 
diversas publicações e projectos temáticos 
(vg “douro - the new generation”, “nas tripas”, 
apresentados na feria do livro de frankfurt 
2005, a sua obra está ligada à imagem de 
vários vinhos premium (pelada, qta da pellada/ 
dão; carrocel, qta da pellada/ dão; conceito/ 
douro;conceito new zealand; contraste/ douro; 
bastardo/douro; niepoort/ douro, niepoort/
rótulo dão, turris niepoort, rätzelhaft riesling/ 
dirk niepoort + philippe ketner, sparkling wines 
filipa pato, conceito south africa, aphros wine/ 
vasco croft sparkling, etc).
em 2007 produziu duas edições limitadas 
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 
corporativo da jason associates (2009).
integra a lista de artistas do projecto 
anamnese, plataforma digital internacional 
de arte contemporânea portuguesa; 
está representado em diversas colecções 
privadas em portugal, espanha, alemanha, 
bélgica, dubai, e.u.a. e índia, 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 
sacramento; 2º prémio imagem do vinho 2010; 
embaixador de criatividade do concurso “lotaria 
à portuguesa” 2012/ jogos santa casa; autor da 
imagem do vinho vertente/ tha last national 
playboy/ noutel+niepoort/ edição especial, 
com apresentação exclusiva no lisbon & estoril 
film festival 2012; artista 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; artista 
plástico convidado do programa “verdade do 

vinho”, rtp2 (2014); vencedor do prémio de pintura abel manta 2015.
a sua obra foi recentemente destacada em diversas publicações (vg: visão, artreview 
(uk), attitude, timeout lisboa, arte por excelencias (latino americana), egoísta (2012), 
art.es contemporary art magazine (madrid)/ you are my garden/ projecto exclusivo 
para a edição #57 (2014).
a componente iconográfica e metafórica do universo criativo da obra de joão noutel, 
explora de forma subtil e irónica alguns paradoxos da condição humana (sejam a 
felicidade, a fama, a ilusão, a tensão, o desejo, etc) através de mecanismos narrativos 
complexos, instrumentalizando o desenho e as imagens, desconstruindo-os, através 
duma linguagem plástica limpa e rigorosa, com forte impacto visual, procurando os 
limites possíveis para a força gráfica da pintura.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS (SELECÇÃO)

2016
- “statement”, centro das artes de do espetáculo sever do vouga
- “fly with me”, wall project, aeroporto francisco sá carneiro
2015
- “missiva”, fundação portuguesa das comunicações/ museu das comunicações, 
lisboa
2014
- “privacy”, fundação portugal telecom, lisboa
- “hangar”, galeria aparte, porto
- “almost superb #2”, galeria fernando latorre, madrid
2013
- “almost superb”, galeria art lounge, lisboa
2012
- “commonplaces”, galeria nuno sacramento
- “black, red and white magic”/ wall project, casino lisboa
2011
- “out series”, galeria aparte, porto
- arteportugal: featured artist: joão noutel, 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

abel manta painting award winner 2015.
his work has been recently mentioned in several publications (visão, artreview (uk), 
attitude, timeout lisboa, arte por excelencias (latin-american), egoísta (2012), art.es 
contemporary art magazine (madrid)/ you are my garden, exclusive project for #57 
edition (2014).

SOLO EXHIBITIONS (SELECTION)

2016
- “statement”, centro das artes e do espetáculo sever do vouga
- “fly with me”, wall project, oporto airport
2015
- “missiva”, fundação portuguesa das comunicações/ museu das comunicações, 
lisboa
2014
- “privacy”, fundação portugal telecom, lisboa
- “hangar”, galeria aparte, porto
- “almost superb #2”, galeria fernando latorre, madrid
2013
- “almost superb”, galeria artlounge, lisboa
2012
- “commonplaces”, galeria nuno sacramento
- “black, red and white magic”/ wall project, casino lisboa
2011
- “out series”, galeria aparte, porto
- “arteportugal”, featured artist: joão noutel, cascais
- “backstage”, hard club, porto
- “glory days”, galeria show me, braga
- “another big day at nápoles”, quinta de nápoles, douro valley
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 porto
- mostra “jump”, saltos internacionais vimeiro/ banco espírito santo
2005
- “prova-cega”, galeria graça-brandão, espaço2



- mostra “music box”, espaço megacarlton
2006
- the invisible soul, galeria aviz, porto
- taste me, palácio da bolsa do porto
- mostra “jump”, saltos internacionais vimeiro/ banco espírito santo
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

EXPOSIÇÕES COLECTIVAS (SELECÇÃO)

2016
- “art madrid ´16”, madrid, galeria art lounge
- “india art fair 2016”, new delhi, galeria art lounge
2015
- “art madrid 2015”, madrid, galeria art lounge 
- “india art fair 2015”, new delhi, india, galeria artlounge
- “coletiva de artistas contemporâneos”, galeria aparte
2014
- “artmadrid fair 2014”, madrid, galeria artlounge; galeria fernando latorre
- “india art fair 2014”, new delhi, india, galeria artlounge
- “o fado e o vinho”, museu da bairrada/ galeria nuno sacramento
- biblioteca municipal de albergaria-a-velha/ galeria nuno sacramento
2013
- “arte lisboa”/ fil, lisboa, galeria nuno sacramento
- “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 sacramento, fil)
- “8º prémio amadeo de souza-cardoso”, museu amadeo de souza-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 sacramento 
- “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, london design festival, uk
- i bienal internacional de artes plásticas do montijo, ix prémio vespeira 08
- colectiva de verão, galeria nuno sacramento
- sua majestade, 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

COLECÇÕES

museu de arte moderna abel manta
fundação plmj
museu das comunicações, lisboa
fundação portugal telecom
fundação antónio prates
sierra portugal, s.a/ grupo sonae
banco banif mais
big – banco de investimento global
colecção travessa da ermida
colecção figueiredo ribeiro
museu do vinho da bairrada
grupo mega carlton
museu do vinho do porto
niepoort vinhos
metro do porto
riberalves
vieira de castro, s.a.
fundação eng antónio de almeida
cafés de cabo verde
anje

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

GROUP EXIBITIONS (SELECTION)

2016
- “art madrid ´16”, madrid, galeria art lounge
- “india art fair 2016”, new delhi, galeria art lounge
2015
- “art madrid 2015”, madrid, art lounge gallery
- “india art fair 2015”, new delhi, india, galeria artlounge
- “coletiva de artistas contemporâneos”, galeria aparte
2014
- “artmadrid 2014”, madrid, galeria artlounge; galeria fernando latorre
- “india art fair 2014”, new delhi, india, galeria artlounge
- “o fado e o vinho”, museu da bairrada/ galeria nuno sacramento
- biblioteca municipal de albergaria-a-velha/ galeria nuno sacramento
2013
- “arte lisboa”, fil, lisboa, galeria nuno sacramento
- “encontros/ portugal-brasil”, memorial da américa latina, são paulo, brasil
- “art madrid 2013”, madrid, galeria nuno sacramento
- “just mad 2013”, madrid, galeria nuno sacramento
- “india art fair 2013”, new delhi, 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 sacramento, fil
- “8º prémio amadeo de souza-cardoso”, museu amadeo de souza-cardoso
- “convergências project”, 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 sacramento 
- “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, london design festival, uk
- i bienal internacional de artes plásticas do montijo, ix prémio vespeira 08
- colectiva de verão, galeria nuno sacramento
- sua majestade, 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

COLLECTIONS

museu de arte moderna abel manta
fundação plmj
museu das comunicações, lisbon
fundação portugal telecom
fundação antónio prates
sierra portugal, s.a./ grupo sonae
banco banif mais
big – banco de investimento global
colecção travessa da ermida
colecção figueiredo ribeiro
museu do vinho da bairrada
grupo mega carlton
museu do vinho do porto
niepoort vinhos
metro do porto
riberalves
vieira de castro, s.a.
fundação eng antónio de almeida
cafés de cabo verde
anje
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