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Uma Outra Forma de AR(te)
Another Kind of AIr(T)
Ivan Villalobos, Ivo Bassanti e / and Javier Félix
A exposição Uma outra forma de AR(te) prossegue com a homenagem a Cruzeiro
Seixas, num discurso evocativo das novas figurações, por Ivan Villalobos (1975, Chile),
Ivo Bassanti (1979, Portugal) e Javier Félix (1976, Colômbia).
A sinergia entre os três artistas surge na sequência do Ciclo de Celebração
do Centenário de Cruzeiro Seixas, iniciado em setembro de 2020, da homenagem
internacional prestada a Cruzeiro Seixas e, das residências artísticas realizadas na
Perve Galeria onde foram projetadas as obras colaborativas em exposição na Casa da
Liberdade - Mário Cesariny.
Uma Outra Forma de AR(te) é uma exposição que privilegia o automatismo
inconsciente e o acaso, resultando na apresentação de um conjunto de obras
colaborativas de formato “Cadravre Exquis”, processo privilegiado por Cruzeiro Seixas que
remonta ao princípio do século XX, com o surgimento do movimento Surrealista francês
liderado por André Breton.
Sobre as obras em exposição o curador, Carlos Cabral Nunes, refere que as
mesmas se tratam de acasos magníficos, jorrados por uma fonte viva, única, matéria onde
buscamos redescobrir quem somos. A poesia, enfim, aberta ao dealbar do pensamento
virginal e lúcido, através do olhar extinguindo-se na ritualidade do traço, como se de um lago,
a desenhar-se por dentro, se tratasse.

Ivo Bassanti | Ivan Villalobos
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_002

35 x 81 cm
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Cruzeiro Seixas’ tribute is now present at new exhibition Another Kind of AiR(T), that
proceeds Pre . View exhibition, held from June 17 to July 3 at Galeria Santa Maria Maior and
results from a dialogue, between Ivan Villalobos (1975, Chile), Ivo Bassanti (1979, Portugal)
and Javier Félix (1976, Colombia), three artists who come together, in the context of the
Cycle of Celebrations 100 Years of Cruzeiro Seixas, started in September 2020, and after
Drawing Room art fair project presented at Madrid.
From this synergy results an exhibition where unconscious automatism and objective chance
are privileged, resulting in the presentation of a set of collaborative works of “Cadravre Exquis”
format, the process favoured by Cruzeiro Seixas that dates back to the beginning of the 20th
century, with the emergence of the French Surrealist movement led by André Breton, made
during the artistic residence, held at Perve Galeria.

Ivo Bassati | Ivan Villalobos
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
81 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_000
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Ivo Bassanti | Ivan Villalobos | Javier Félix
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
75 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_JAVI_004

Ivo Bassanti | Ivan Villalobos
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
81 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_003
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Ivo Bassanti | Ivan Villalobos
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
75,2 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_004

Ivo Bassanti | Ivan Villalobos | Javier Félix
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
81 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_JAVI_001
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Ivan Villalobos
1975, Chile
Nascido em 1975, no Chile, Ivan Veliz
Villalobos estudou publicidade e design
gráfico antes de se dedicar à arte. Há mais
de 10 anos, arte e o enquadramento tem
sido a sua principal actividade profissional.
É o fundador da Taller República, um espaço
polivalente localizado em Providencia (Chile)
dedicado ao mundo do enquadramento,
exposições e venda de arte, e representa
o segundo ramo da arte no qual tem
mostrado a sua criatividade. Taller República
apresenta pinturas feitas pelo próprio autor,
por vizinhos, jovens emergentes e artistas
reconhecidos como Nemesio Antúnez, Mario
Toral e Alejandro Balbontín. Em relação à
sua própria criação artística, o inconsciente
é uma força motriz da sua pintura, cheia de
um imaginário imenso onde tudo está em
constante e contínua transformação.

Born in 1975, in Chile, Ivan Veliz Villalobos studied
advertising and graphics drawing before embracing
art. For more than 10 years, art and framing has
been his main professional activity.
He is the founder of Taller República, a
multipurpose space located in Providencia (Chile)
devoted to the world of framing, exhibitions, and
sale of art, and represents the second branch of art
in which he has been showing his creativity. Taller
República features paintings made by the author
himself, by neighbors, emerging young people
and recognized artists such as Nemesio Antúnez,
Mario Toral and Alejandro Balbontín. Regarding
to his artistic creation, the unconscious is the
essence of his painting, full of a huge imaginary
where everything is in constant and continuous
transformation.
The work navigates through the surrealist territory,
the psychic automatism, in order to elaborate
stagings in nearly theatrical scenes, where there
is nothing previously established, they are worlds
that are emerging like a delirious dictation. Their
characters exist, and suggesting dialog, seemingly,
in an unconnected language, but connected in a
poetic way.

A obra transita pelo território surrealista, o
automatismo psíquico, na forma de elaborar
cenas quase teatrais, onde nada haveria,
préviamente estabelecido, sendo mundos
que surgem como um ditado delirante.
As suas personagens existem e dialogam,
no que parece um idioma desconexo, mas
interligados de forma poética.
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Ivo Bassanti | Ivan Villalobos | Javier Félix
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
81 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_JAVI_005

Ivo Bassanti | Ivan Villalobos | Javier Félix
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
81 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_JAVI_003
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Ivo Bassanti
1979, Portugal
Nascido em 1979, em Lisboa, Ivo Siqueira de
Melo, também conhecido como Ivo Bassanti,
licenciou-se pela Escola António Arroio e
iniciou a sua atividade artística nos Ateliers
de S. Paulo, também em Lisboa, sob a direção
de Luísa Soeiro.

Born in 1979, in Lisbon, Ivo Siqueira de Melo a.k.a.
Ivo Bassanti studied at António Arroio Schooland
began his artistic activity at the Ateliers S. Paulo,
also in Lisbon, under the direction of Luísa Soeiro.
Exotic, dadaist, hyper-creative and prolific, he
is the paradigm of the artist that transforms
everything he touches into art, materializing his
talent in several areas, such as painting, drawing,
writing, music, performance, photography, video,
textiles, silkscreen, mural painting, installation, and
cooking.
The taste for color, for images of the world and
their appropriation, appear as a complement
to an infinite inner universe, which materializes
in a fascinating and sometimes disturbing free
figuration.
His work expresses an intense and intuitive
autobiographical research, in which the process
is increasingly relevant in terms of the final result.
His personal path and his works influence each
other, merging in a movement where actions and
thoughts continuously unfold. Questioning what
is familiar and assimilating what is new, his work
reflects a constant journey in and out of himself.

Exótico, dadaísta, hiper-criativo e prolífico, é
o paradigma do artista que trasforma em arte
tudo o que toca, materializando o seu talento
em diversas áreas, como pintura, desenho,
escrita, música, performance, fotografia,
vídeo, têxteis, serigrafia, pintura mural,
instalação e culinária.
O gosto pela cor, pelas imagens do mundo
e a sua apropriação, aparecem como
complemento de um universo interior
infinito, que se materializa numa fascinante e,
por vezes, perturbadora figuração livre.
O seu trabalho expressa uma intensa
pesquisa autobiográfica de natureza
essencialmente intuitiva, em que o processo
de construção é cada vez mais relevante em
termos de resultado final. O seu percurso
pessoal e as suas obras influenciam-se
mutuamente, fundindo-se num movimento
onde ações e pensamentos se desdobram
continuamente. Questionando o que é
familiar e assimilando o que é novo, o seu
trabalho reflete uma jornada constante
dentro e fora de si mesmo.
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Ivo Bassanti | Ivan Villalobos | Javier Félix
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
75,3 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_JAVI_002

Ivo Bassanti | Javier Félix
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
81 x 35 cm
Ref.: CESQ_IVO_JAVI_001
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Javier Félix
1976, Colômbia
Javier Félix (1976) é um artista visual
colombiano sediado em Espanha hà 15 anos.

Javier Félix is a Colombian visual artist (b.1976)
based in Spain for 15 years.
His work covers different media and techniques,
from drawing and painting to sculpture and
installation. His work involves different aspects
of the human experience: corporeality, identity,
playfulness, and the processes of hybridization and
miscegenation inherent to its cultural diversity.
Javier Félix’s work has been exhibited in several
countries, in fairs and exhibition projects. The artist
is currently represented by Perve Galeria in Lisbon.
The essence of his artwork is the human
body, sometimes suggested, as a fragment or
metamorphosed: between the sensitive field and
plastic experimentation.
Figuration serves as a support to establish
dialogues and conversations with different
elements and, in some cases, polar realities; in these
intersections, mixtures, syncretism and mutations
are produced, both figurative and conceptual.
He pay particular attention to the variation
between the graphic, the pictorial and the
sculptural, to the interplay of three and
bidimensionality, and to technical diversity in the
same body of work.
In his work, the real and the comic merge in a hybrid
language that is experimental and playful.

O seu trabalho abrange diversos suportes
e técnicas, entre o desenho e a pintura até
à escultura e instalação. A sua obra envolve
diferentes aspectos da experiência humana:
corporeidade, identidade, ludicidade e os
processos de hibridização e miscigenação
inerentes à sua diversidade cultural.
O trabalho de Javier Félix tem sido exposto
em vários países, em feiras e projectos
de exposição. O artista é actualmente
representada pela Perve Galeria em Alfama.
A essência do seu trabalho artístico é o
corpo humano, por vezes sugerido, como
um fragmento ou metamorfoseado: entre o
campo sensível e a experimentação plástica.
A figuração serve de suporte para estabelecer
diálogos e conversas com elementos
diferentes e, em alguns casos, realidades
polares; nestas intersecções, são produzidas
misturas, sincretismos e mutações, tanto
figurativas como conceptuais.
Presta especial atenção à variação entre
o gráfico, o pictórico e o escultórico, à
interacção da tri e bidimensionalidade e
à diversidade técnica no mesmo corpo de
trabalho.
No seu trabalho, o real e o cómico
fundem-se numa linguagem híbrida que é
acima de tudo experimental e lúdica.
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Javier Félix
Venús anárquica, 2021
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas, 35 x 27 cm
Ref.: JVF133
Javier Felix
Homenagem a Reinata Sadimba, 2021
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas, 30,5 x 30,5 cm
Ref.: JVF129

Javier Felix
O abraço, 2021
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas, 46 x 55 cm
Ref.: JVF128

10

Javier Felix
Sem Título, 2021
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas, 30 x 40 cm
Ref.: JVF132

Javier Felix
Sem Título, 2021
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas, 40 x 30 cm
Ref.: JVF131

Javier Felix
Grito mozambiqueiro (Homenagem a Reinata Sadimba), 2021
Acrílico sobre tela / Acrylic on canvas, 55 x 46 cm
Ref.: JVF130
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Ivo Bassanti
Taça da Força, 2021
Técnica mista sobre tela / Mixed media on
canvas,150 x 100 cm
Ref.: IVO_016
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Ivo Bassanti
Sem Título, 2021
Técnica mista sobre tela / Mixed media on canvas,150 x 100 cm
Ref.: IVO_029
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Ivan Villalobos | Javier Félix
Apelação, 2021
Técnica mista sobre tela / Mixed media on canvas 124 x 166 cm
Ref.: CESQ_IVAN_JAVI_003

14

Javier Felix
Civilizado 2, 2017
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 70 x 50 cm
Ref.: JVF011

Javier Felix
Sem Título, n.d.
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 24 x 21 cm
Ref.: JVF_LIV002_13
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Javier Felix
Sem Título, n.d.
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 24 x 21 cm
Ref.: JVF_LIV002_14

Javier Felix
Sem Título, n.d.
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 24 x 21 cm
Ref.: JVF_LIV001_05

Javier Felix
Sem Título, n.d.
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 24 x 21 cm
Ref.: JVF_LIV002_08

Javier Felix
Civilizado 1, 2017
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 70 x 50 cm
Ref.: JVF012

16

Javier Felix
Sem Título, n.d.
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 24 x 21 cm
Ref.: JVF_LIV002_18

Javier Felix
Sem Título, n.d.
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper, 24 x 21 cm
Ref.: JVF_LIV002_22

Ivo Bassanti
Sem Título 6, 2021
Técnica mista sobre tela cartão / Mixed
media on cardboard canvas,50 x 50 cm
Ref.: IVO_043
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Ivo Bassanti
Sem Título 1, 2021
Técnica mista sobre tela cartão / Mixed media on cardboard canvas,50 x 40 cm
Ref.: IVO_031

Ivo Bassanti
Sem Título 4, 2021
Técnica mista sobre tela cartão / Mixed media on cardboard canvas,50 x 40 cm
Ref.: IVO_034
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Ivo Bassanti
Sem Título 5, 2021
Técnica mista sobre tela cartão / Mixed media on cardboard canvas,50 x 40 cm
Ref.: IVO_035

Ivo Bassanti
Sem Título 7, 2021
Técnica mista sobre tela cartão / Mixed media on cardboard canvas, 50 x 40 cm
Ref.: IVO_037
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Curador: Carlos Cabral Nunes
Artistas: Ivan Villalobos | Javier Félix
Por Artur, dobram os sinos, 2021
Técnica mista sobre tela / Mixed media on canvas, 165 x 500 cm
Ref.: CESQ_IVAN_JAVI_001
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Ivo Bassati | Ivan Villalobos
Cadavre-Exquis, 2021
Técnica mista sobre papel / Mixed media on paper
96,5 X 46,5 cm
Ref.: CESQ_IVO_IVAN_001
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Ante . Visão
Pre . View
Ivan Villalobos, Cruzeiro Seixas, Ivo Bassanti e / and Javier Felix
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Ante . Visão reúniu cerca de 30 criações individuais de Ivan Villalobos (1975, Chile), Ivo
Bassanti (1979, Portugal) e Javier Félix (1976, Colômbia) e obras colaborativas “Cadavre
Exquis” , evocando o mestre surrealista Cruzeiro Seixas, realizadas durante a residência
artística na Perve Galeria.
A exposição incluiu um conjunto importantíssimo de obras e documentos inéditos de
Cruzeiro Seixas, provenientes do espólio de José Francisco Aranda (biógrafo de Luis
Buñuel, que viveu em Lisboa a meio do século passado, tendo sido casado com a poetisa
visual Salette Tavares) e de D. Manolo Mateo e Pedro Polo, legado recentemente à Casa da
Liberdade - Mário Cesariny.

Cruzeiro Seixas
Untitled, 1958
Mixed media on paper, 21,5 x 15,8 cm
Ref.: CS272

The exhibition Pre . View brings together 30 individual artworks by Ivan Villalobos (1975, Chile), Ivo
Bassanti (1979, Portugal) and Javier Félix (1976, Colombia) and collaborative works made during the
artistic residence at Perve Galeria. In this tribute to Cruzeiro Seixas, the artists recover the “Cadavre Exquis”
method, a process used by the artist that dates back to the beginning of the 20th century, with the beginning of Surrealist movement led by André Breton, in France.
Still on the subject of the exhibition taking place at Galeria Santa Maria Maior, the show includes a very
important set of unpublished works and documents by Cruzeiro Seixas, from the estate of José Francisco Aranda (biographer of Luis Buñuel, who lived in Lisbon in the middle of the last century, having been
married to the visual poet Salette Tavares) and of D. Manolo Mateo and Pedro Polo, recently bequeathed
to the Casa da Liberdade - Mário Cesariny.
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Ivo Bassanti
Praying Animals, n.d.
Mixed media on canvas, 40 x 40 cm
Ref.: IVO_027

Ivo Bassanti
Praying Animals, n.d.
Mixed media on canvas, 40 x 40 cm
Ref.: IVO_024

Cruzeiro Seixas
Untitled, 1999
Mixed media on paper, 22,5 x 32 cm
Ref.: E_CS_0706
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Cruzeiro Seixas
Untitled, n.d.
Mixed media on canvas, 24 x 30 cm
Ref.: CS271

Javier Felix
Post-Hispanic Deity, 2019
Woodcarving, Manual Mechanism, Winding and oil on woo, 30 x 20 x 10 cm
Ref.: JVF028
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Just Mad 2021
Ivan Villalobos com / alongside with Cruzeiro Seixas, Ivo Bassanti,
Javier Felix e / and Reinata Sadimba
De 8 a 11 de Julho, a Perve Galeria apresentou na 12ª edição da Just Mad, um projecto
colaborativo que traz de volta o período africano de Cruzeiro Seixas, que inclui obras de arte
inéditas e poemas dos anos 50 (1920-2020, Portugal) em ligação com as esculturas de Reinata Sadimba (1975, Moçambique). Além disso, os artistas Ivan Villalobos (1975, Chile), Ivo
Bassanti (1979, Portugal) e Javier Félix (1976, Colômbia) apresentarão novas criações feitas
especificamente para a ocasião, com curadoria de Carlos Cabral Nunes.

From July 8 to 11, Perve Galeria presented at the 12th edition of Just Mad, a collaborative project that
brings back Cruzeiro Seixas’ african period, that includes unpublished artworks and poems from 50’s (19202020, Portugal) in connection with Reinata Sadimba’s sculptures (1975, Mozambique). Besides that, the
artists Ivan Villalobos (1975, Chile), Ivo Bassanti (1979, Portugal), and Javier Félix (1976, Colombia) will
present new creations made specifically for the occasion, curated by Carlos Cabral Nunes.
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Drawing Room Madrid 2021
Homenagem a Cruzeiro Seixas por Ivan Villalobos e Javier Félix
Cruzeiro Seixas’ tribute by Ivan Villalobos and Javier Félix

Ivan Villalobos, Javier Félix e / and Cruzeiro Seixas
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A Perve Galeria participou na 6.ª edição da feira de arte Drawing Room Madrid que decorreu de 26 a
30 de maio no Palácio de Santa Bárbara com projeto dedicado a Cruzeiro Seixas.
A mostra apresentada pelo diretor artístico e curador da Perve Galeria, Carlos Cabral Nunes, presta
tributo ao mestre surrealista com uma exposição antológica onde estarão expostas obras inéditas de
Cruzeiro Seixas, entre desenhos, poemas e cartas em diálogo com obras de Ivan Villalobos (1975, Chile)
e Javier Felix (1976, Colômbia), dois artistas sul-americanos com quem Cruzeiro Seixas privou em vida.
Estes dois artistas criaram in situ, ao logo dos dias da feira um trabalho colaborativo, tendo como ponto
de partida a obra de Cruzeiro Seixas,

Perve Galeria participated in the 6th edition of the art fair Drawing Room Madrid, taking place from May
26 to 30 at the Palácio de Santa Bárbara, with a project dedicated to Cruzeiro Seixas.
The exhibition presented by the artistic director and curator of Perve Galeria, Carlos Cabral Nunes, pays
tribute to the master surrealist with an anthological exhibition where unpublished works by Cruzeiro Seixas
will be exhibited, including drawings, poems and letters in dialogue with works by Ivan Villalobos (1975,
Chile) and Javier Felix (1976, Colombia), two South American artists with whom Cruzeiro Seixas lived in
close contact, whose plastic work reflects the wandering between the oneiric and psychoanalysis. These two
artists will create in situ, throughout the days of the fair, a collaborative work, having as a starting point the
work of Cruzeiro Seixas.
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Just Lx 2019
Ivan Villalobos com / alongside with Ernesto Shikhani, Javier Felix, José
Chambel, Reinata Sadimba e / and Tchalé Figueira

O projeto da Perve Galeria na Just Lx 2019 incidiu sobre o sul global, contando com
trabalhos de seis artistas da África lusófona e América do Sul: Ernesto Shikhani e Reinata Sadimba
(Moçambique), Tchalé Figueira (Cabo Verde), José Chambel (São Tomé e Príncipe), Ivan Villalobos
(Chile) e Javier Félix (Colômbia).
Javier Félix concretiza uma instalação de grande escala, produzida especificamente para
a feira de arte, para uma das viaturas que o Museu da Carris alberga na sua coleção.

Ivan Villalobos, Javier Félix, Carlos Cabral Nunes e / and Reinata Sadimba

Perve Galeria’s project at Just Lx 2019 focused the global south, with artworks by six artists from
Lusophone Africa and South America: Ernesto Shikhani and Reinata Sadimba (Mozambique), Tchalé Figueira
(Cape Verde), José Chambel (São Tomé and Prince), Ivan Villalobos (Chile) and Javier Félix (Colombia).
Javier Félix makes a large-scale installation, produced specifically for the art fair, for one of the vehicles
that the Carris Museum holds in its collection.
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Recortes de Imprensa
Photo Press Book
Liceo Magazine, maio 2021
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Liceo Magazine, maio 2021
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Revista Ípsilon, maio 2021
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Style Feel Free, junho 2021
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Revista U and Arts, junho 2021

As Artes entre as Letras, junho 2021
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Cultura Inquieta, julho 2021

Jornal de Notícias, maio 2021
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Vivências Plásticas, julho 2021
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Fotobiografia
Photo Biography

Ivo Bassanti (BorderLovers), Ivan Villalobos, Carlos Cabral Nunes, Rui Penedo (SNBA), Jaime
Silva (SNBA) e Pedro Amaral (BorderLovers)
maio / May 2021

Pedro Amaral e Ivo Bassanti do coletivo BorderLovers com Carlos Cabral Nunes
maio / May 2021

Javier Félix e Ivan Villalobos
maio / May 2021
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Inauguração da exposição Ante . Visão na Galeria Santa Maria Maior com o presidente da
JFSMM, Miguel Coelho, Rute Reimão, Carlos Cabral Nunes, Ivo Bassanti e Telmo Rocha
junho / June 2021

Claúdia Magalhães, Nuno Espinho, Ivan Villalobos, Ivo Bassanti, Carlos Cabral Nunes, Berfin
Sakallioglu e Javier Félix
junho / June 2021

Javier Félix, Nuno Espinho com o embaixador de Portugal em Espanha e conselheira cultural da embaixada
junho / June 2021
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