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Manuel João Vieira is one of the most prolific and important
Portuguese artists from his generation. He was born in Lisbon,
Portugal, a city-scene of his action in various areas from painting
to music, performance-art, film, literature and politics. In 1983 he
founded the “Homeostético” Group that paid attention to emerging
artistic trends at the time.
With a sharp critique, Vieira has a very strong personality and
humorous theatrical component. This is visible in his scenographic
inhabited spaces, and the grotesque environments that he creates.
Founder and lead singer of the bands “Ena Pá 2000”, “Irmãos
Catita” and “Corações de Atum” also includes the theatrical
representation of characters like “Orgasmo Carlos”, “Lello
Universal”, among others, also participating in feature films,
movies, and television series. In 2011, he did one of his most
courageous art performances: he announced his candidacy for
President of the Portuguese Republic and did several performing
acts within the frame of a political campaign.
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Manuel João Vieira é um dos artistas portugueses mais prolíficos
e importantes da geração. Nasceu em Lisboa, Portugal, a cidadecenário da ação em diferentes áreas, da pintura à música,
passando pela performance-arte, cinema, literatura e política. Em
1983 fundou o Grupo “Homeostético” que gerou atenção nas novas
tendências artísticas da época.
Com uma crítica aguda, Vieira tem uma personalidade muito forte,
com uma componente teatral humorística. Isso é visível nos seus
espaços habitados cenográficos ou nos ambientes grotescos que
cria.
Fundador e vocalista de bandas como os “Ena Pá 2000”, “Irmãos
Catita” ou “Corações de Atum”, onde inclui a representação teatral
de personagens como “Orgasmo Carlos”, “Lello Universal”, entre
outros, estão também presentes em longas metragens, videos e
séries de televisão. Em 2011, fez a sua performance artística mais
corajosa: anunciou a sua candidatura à Presidência da República
Portuguesa onde criou vários atos artisticos dentro do quadro de
uma campanha política.

