
A Exposição Material Pop apresenta ícones, signos, símbolos e índices que, por 
serem sobejamente conhecidos, são em si comunicação - imagem-visual e memória 
colectiva - alguns deles pertencentes ao universo da Pop, enquanto outros são 
pertença das nossas sociedades urbanas e/ou participam do mundo das ciências 
médicas e nos são, por esse motivo, familiares.
 
Baseando-se na definição do termo material1 foi feita uma selecção de obras que 
se destacam dos seus originais pelo facto de o artista recorrer, na sua 
execução/produção, a materiais pouco convencionais em relação à imagem/objecto 
Pop referente. A cera, o mosaico e a vaselina esterilizada bem como a madeira são 
alguns dos exemplos presentes nas obras Supergirl, Smile e Cowboy, entre outras.

Brincando deliberadamente com as propriedades químicas dos elementos, Pedro 
Almeida agrupa um conjunto de trabalhos cujos materiais sofrem processos de 
transformação por acção do calor ou pela tracção manual e erosão, processo esse 
que se desenrola durante o seu  manuseamento e produção e que, articulando-se 
através da apropriação, ganha novos significados e novas contextualizações.

Também trabalhar a diferença estética e a materialidade dos objectos científicos 
(ou não) foi um dos desafios propostos para esta exposição.

Recorrendo à iconografia do espaço urbano (sinais de trânsito) e associando-a aos 
símbolos da tecnologia industrial química, o artista fala do consumo nas nossas 
sociedades, interrogando-se acerca do enaltecimento da Pop Arte pelo consumo de 
massas, sem quaisquer preocupações. Fala-se da química para falar de poluição e 
no modo como é utilizada na manutenção de uma utopia, inviabilizando a 
sustentabilidade do espaço urbano.

Pedro Almeida, trabalha assim objectualização da pintura através da Pop pintando 
o espaço entre a realidade e a ficção. 

———————————————

1  O significado do termo material gira em torno das matérias/componentes essenciais 
utilizados para produzir/construir ou concertar determinada obra.
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TÍTULO: Espelho, espelho meu, 2019
TÉCNICA: Espelho, madeira
DIMENSÕES: 40 x 60 cm

TÍTULO: Embalagem 1,2,3, 2018
TÉCNICA: Água forte s/papel
DIMENSÕES: 41.5 x 86.5 cm

TÍTULO:  Mona gira, 2018 
TÉCNICA Mista sobre tela
DIMENSÕES: 146 x 105 cm

TÍTULO: Smile, 2019
TÉCNICA: Pigmento, vaselina estrilizada, 
cimento, sobre madeira
DIMENSÕES: 75 cm

TÍTULO: Birdy, 2019
TÉCNICA: Pó de talco (Jhonson & jhonson), cola, 
acrílico s/ pladur
DIMENSÕES: 48 x 35 cm

TÍTULO: Cowboy, 2019
TÉCNICA: Cera, madeira, azulejo s/ cimento
DIMENSÕES: 143 x 101 cm

TÍTULO: Supergirl, 2018
TÉCNICA: Cera
DIMENSÕES: 59 x 67 x 6 cm

TÍTULO: Bambi, 2017
Técnica: Madeira, Acrílico s/papel 
Dimensões: 184 x 107 cm
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s/ título ( POP ), 2019
TÉCNICA: pasta de dentes, acrílico sobre tela
DIMENSÕES: 67 x 79 x 97 cm 

TÍTULO: Work-Man, 2019
TÉCNICA: Acrílico s/ madeira
DIMENSÕES: 70 x 95 x 3 cm

TÍTULO: Batbox 20, 2017
TÉCNICA: light box, LedSMB cushions,  
methacrylate s/ alumínio
DIMENSÕES: 135 x 35 x 20 cm

TÍTULO: Palm Street, 2019
TÉCNICA: Papel colante s/ madeira 
s/ metacrilato, pinças, 
DIMENSÕES: 203 x 150 cm

TÍTULO: Bang, 2018                                                                        
TÉCNICA: Projector Lupo 75, Led 25W CW                           

TÍTULO: “im wonderful”, 2018
TÉCNICA: Mista sobre tela
DIMENSÕES: 146 x 105 cm 

TÍTULO: Wifi, 2019
TÉCNICA: Acrílico s/ mosaico s/ cimento
DIMENSÕES: 71 x 8 cm


