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n. 1975, lisboa, portugal. licenciatura 
em artes plásticas da Escola superior de 
tecnologias de gestão e arte e design, em 
caldas da rainha. Vive e trabalha em torres 
Vedras, portugal.

“algumas roupas de uma mulher (que 
sou)” surgiu da memória que a instalação 
fotográfica “ todas as roupas de uma 
mulher”, de Hans-peter Feldmann, me 
deixou, quando a olhei pela primeira vez, em 
serralves. seriam mesmo de uma mulher, 
ou mero índice ficcional? interroguei-me. 
no processo de criação do projeto para a 
contextile, pensei no têxtil como conceito 
e não como matéria. nesse momento, a 
memória da peça de Feldmann regressou 
e persistiu. Esta primeira peça evoca essa 
minha recordação. parto, assim, da dúvida 
que Feldmann me suscitou, utilizando na 
construção desse regime interdiscursivo os 
materiais e técnicas que têm acompanhado 
o meu processo criativo: as tintas, a profusão 
de planos no espaço da tela, a cor branca, a 
colagem, as frottages, o fragmento, o arquivo, 
a memória, a minha identidade. 
“Vestido nº 1” foi produzido depois de 
“algumas roupas de uma mulher (que sou)”; 
é um novo caminho plástico encontrado a 
partir do primeiro. um vestido, em particular, 
que pode ser retirado do arquivo de roupas 
desta mesma mulher, mas que agora é uma 
peça em destaque, isolada das outras.

b. 1975, lisbon, portugal. bA plastic Arts, 
School of Technology of management  & 
Art and design, Caldas da rainha. lives and 
works in Torres Vedras, portugal.

“Algumas roupas de uma mulher (que sou)” 
arose from the memories of when i first 
saw hans-peter feldmann’s  photographic 
installation ‘All the clothes of a woman’ in 
Serralves. were they really a woman’s clothes 
or a mere element of fiction? i wasn’t sure. 
in the process of creating the project for 
Contextile i thought about textile as a concept 
and not as a material. At that moment, the 
image of feldmann’s piece came back to me 
and did not go away. This first piece evokes 
that recollection. Thus, my starting point 
is the doubt sparked by feldman, using for 
the construction of that interdiscoursive 
regime materials and techniques that i have 
been using in my creative process: paints, a 
profusion of planes on the canvas, the white 
colour, collage, frottage, the fragment, the 
archive, memory, my identity. 
“Vestido nº 1” was made after “Algumas 
roupas de uma mulher (que sou)”; it is a 
new artistic path that follows the first one. 
A specific dress, which can be taken from 
this same woman’s collection of clothes, but 
which is now the featured piece, isolated from 
the others.
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