
Novas Identidades, sala AVAM, Matadero 
 
 
Sinopse 
 
A Fisiognomonia é definida por Lavater1 como a ciência que estuda mais além 
do temperamento das pessoas, suas peculiriadades psíquicas, propensão à 
doença, aptidões intelectuais e moralidade assim como paixões e emoções, e 
isso tudo só através da leitura das características somáticas e físicas da cabeça, 
essencialmente do rosto e o perfil.  
 
Baseando-se neste teoria, Pedro Almeida apresenta um grupo de pinturas que 
explorar os limites - da doença e as emoções - efeito dos medicamentos no 
corpo, que pode ser visível através da interpretação da aparência física de uma 
pessoa, especialmente a do rosto das celebrities de Hollywood, imagens 
apropriadas da net. Retira, modifica ou adiciona algumas das características 
física do rosto (nariz, olhos e orelhas), subvertendo a sua aparência e ao 
mesmo tempo criando novas identidades. 
 
Com referências à arte pop e à arte urbana, esta exposição fala da identidade 
de género, da individualidade e do carácter do indivíduo e ao mesmo tempo 
pretende entender o estado da pintura na era da apropriação, questionando-
se sobre a banalização das imagens e a sua autoria. 
  
Pedro Almeida, 2018 

                                                                   
 
                                                        
1 Lavater (1741-1801), foi um teólogo e escritor suiço, que gahou notoriedade pelo seu trabalho 
desenvolvido em “A arte de conhecer os homens pela sua fisiognomonia”. 
 

 



 
 
 
TÉCNICA DE LAS OBRAS    (pt) 
 
 

1- ´´ rocky !! `` , acrílico sobre tela 
60 x 40 cm, 2017 
 
2- ´´ druegas y peliculas  `` , acrílico sobre tela 

, 57 x 45 cm, 2017 
 

3- Sin titulo, acrílico sobre tela 
62 47 cm, 2017 

 
16 -´´ el hombre en negro  `` , acrílico sobre tela 
, 61 x 45 cm, 2017 

 
17-´´ Abby ``, acrílico sobre tela 

, 46 x 57 cm, 2017 
 

4- ´´ homage to Margaret Keane``, acrílico sobre tela 
, 56 x 45 cm, 2017 

 
5- ´´pallazo ``, acrílico sobre tela 

, 54 x 41 cm, 2017 
 

6- ´´ Mona gira ``, acrílico sobre tela 
142 x 101 cm, 2017 

 
7- ´´ ketamina  `` , acrílico sobre tela 

, 127 x 102 cm, 2017 
 

8- ´´ Sean `` , acrílico sobre tela 
125 x 94 cm, 2017 

 
9- ´´ mi nombre es Maravilla  ``  acrílico sobre tela 

136  x 125 cm, 2017 
 

10- ́ ´ Paulo `` , acrílico sobre tela 
53 x 42 cm, 2017 

 
 


