
 
 
 

 

Pai 

Paulo Brighenti 

Travessa da Ermida, Lisboa/ Lisbon 

Inauguração/ Opening: 13 de maio/ May 13th – 18h | até 18 de junho/ Until June 

18th 

 

Na exposição com o título Pai, Paulo Brighenti prossegue a sua exploração da luz 

enquanto factor de definição e dissolução da imagem visual, apontando um tempo 

que é efémero e transitório. Pinturas e pequenas esculturas são ecos de um 

testemunho familiar que narra a travessia de uma fronteira entre territórios em 

conflito. 

 

In the exhibition titled Pai, Paulo Brighenti continues the exploration of light as a 

factor of definition and dissolution of the visual image, pointing to a sense of time 

that is ephemeral and transitory. Paintings and small sculptures are echoes of a 

family testimony that chronicles the crossing of a border between conflicting 

territories. 

 

Biografia 

 

PAULO BRIGHENTI (Lisboa, 1969) vive e trabalha em Lisboa. Expõe desde a década 

de 1990. Entre as exposições individuais destacam-se: Père, Centro Cultural 

Português, Luxemburgo; Pai, Travessa da Ermida, Lisboa (2017); Let the dirt fall, let 

heads roll, Galeria Pedro Oliveira, Porto; Família, Galeria Baginski, Lisboa (2016); 

Skiin, Nässjö Konstall, Nässjö, Suécia (2015); Pó, Fundação Carmona e Costa, 

Lisboa; Pó, Rooster Gallery, Nova Iorque, EUA (2014); A Grande Fogueira, Appleton 

Square, (2013). Das exposições colectivas destacam-se Animalia e Natureza na 



 
 
Colecção do CAM, Centro de Arte Moderna – FCG, curadoria de Isabel Carlos e 

Patrícia Rosas (2015); Sincronias: Artistas Portugueses na Colecção António Cachola, 

MEIAC, Badajoz (2013); A culpa não é minha: Obras da Colecção António 

Cachola, Museu Colecção Berardo, Lisboa. Em 2002 ganhou o Prémio Revelação 

Fundação Arpad Sczenes – Vieira da Silva, Lisboa. O seu trabalho está representado 

em diversas colecções institucionais, nacionais e internacionais, das quais se 

destacam o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; 

Banco de España, Madrid, ES; CGAC – Centro Galego de Arte Contemporáneo, 

Santiago de Compostela, ES; Colecção António Cachola, Fundação Carmona e Costa; 

Colecção PLMJ; Fundação Ilídio Pinho, Porto, Fundação Arpad Szenes – Vieira da 

Silva, Lisboa. 

 

Biography 

 

Paulo Brighenti (Lisbon, 1969) lives and works in Lisbon. Brighenti started exhibiting 

in the 1990’s. Among others, the following solo shows are highlighted: Père, Centro 

Cultural Português, Luxembourg; Pai, Travessa da Ermida, Lisbon (2017); : Let the 

dirt fall, let heads roll, Galeria Pedro Oliveira, Oporto; Família, Galeria Baginski, 

Lisbon; Skiin, Nässjö Konstall, Nässjö, Sweden (2015); Pó, at Fundação Carmona e 

Costa, Lisbon, and Pó, at Rooster Gallery, New York, USA (2014); A Grande Fogueira, 

Appleton Square, Lisbon in 2013; Among others, the following group shows are 

highlighted Animalia e Nature in the CAM’s Collection, Centro de Arte Moderna – 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, curated by Isabel Carlos and Patrícia Rosas 

(2015); Sincronias: Artistas Portugueses in António Cachola Colection, MEIAC, 

Badajoz, Spain (2013); A culpa não é minha: Works from the da António Cachola 

Colection, at Museu Colecçao Berardo, Lisbon. In 2002 he has won the Prémio 

Revelação Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, Lisbon. Paulo Brighenti’s work is 

represented inthe following collections: Centro de Arte Moderna da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisbon; Banco de España, Madrid, Spain; CGAC – Centro Galego 



 
 
de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, Spain; António Cachola Colection, 

Elvas; Colecção PLMJ, Lisbon; Fundação Ilídio Pinho, Oporto, Fundação Arpad Szenes 

– Vieira da Silva, Lisbon. 

 

Projecto Travessa da Ermida 

“O Projecto Travessa da Ermida” é um projecto cultural inovador dotado de uma 

personalidade distinta; este projecto visa a promoção cultural e turística 

nacional e a oferta de experiências diferenciadas e únicas, transversais e 

sinérgicas entre os vários elementos que o compõem: 

 

Uma capela do século XVIII, “A Ermida de Nossa Senhora da Conceição”, que, 

após longos anos de abandono, funciona actualmente como espaço de exposições 

de arte contemporânea e intervenções de design na fachada, apresentando 

projectos com curadoria e/ou envolvimento de uma estrutura de produção 

artística. Ao longo dos últimos 8 anos já por passaram por este espaço alguns dos 

mais consagrados nomes da esfera artística contemporânea, de arte urbana e 

design nacional; 

 

A “Enoteca de Belém”, local dedicado à experimentação e ao encontro de pessoas 

e sabores, aposta na divulgação da cultura vinícola e gastronómica nacional e 

ocupa já um lugar de referência nacional e internacional tendo sido considerado 

pela revista Wine Spectators em 2015 como “One of the 10 best spots for wining 

and dining in Lisbon” e tendo já ganho vários prémios nacionais pelo seu serviço 

de vinhos profissional; 

 

A Oficina de Joalharia “Alexandra Corte Real”, um espaço de comercialização, de 

criação e de expressividade, onde a joalheira residente e coordenadora, cria e 

expõe peças contemporânea, recorrendo a técnicas de joalharia tradicional e 

actual; 

 



 
 
A Travessa do Marta Pinto, a rua, é o eixo de ligação do Projecto Travessa da 

Ermida. Será uma via de contacto com a história de Belém e de Lisboa, mas 

também de acesso a novas vivências, assumindo o verdadeiro papel de uma rua 

como espaço de animação, de encontros e passagens, símbolo do movimento 

quotidiano. 

 

Project Travessa da Ermida 

 

The “Project Travessa da Ermida” presents itself as an innovative cultural 

Project with a distinct personality; this project aims the national cultural and 

touristic promotion, as well as to offer diverse and unique experiences, 

transversal and synergetic between the various elements that make it up: 

  

An 18th century chapel, the “Ermida de Nossa Senhora da Conceição” which, 

after long years of neglect, acts as a contemporary art and design exhibition 

space, presenting projects with curatorship and/or involvement of an artistic 

production structure. Throughout the past 8 years this space has presented works 

from the most consecrated personalities of the national contemporary and urban 

art and design;   

  

The “Enoteca de Belém”, a place dedicated to experimentation and to be a 

meeting place for people and flavours, puts its bet on the promotion of the 

national wine and gastronomic culture being already a space of national and 

international reference having been considered by the Wine Spectators magazine 

in 2015 as “One of the 10 best spots for wining and dining in Lisbon” and having 

been granted several Prizes for its professional wine service; 

  

The Jewellery Workshop “Alexandra Corte Real”, a space of commercialization, 

creation and expression, where the resident jeweller and coordinator, creates and 

exhibits contemporary pieces, using techniques from traditional and actual 

jewellery; 

  

The Travessa do Marta Pinto, the street, is the binding axis of the Project 

Travessa da Ermida. It will act as a contact way with the history of Belém and 



 
 
Lisbon, but also as an access to new experiences, taking on the true role of a 

street as a space of animation, encounters and passages, a symbol of daily 

movement. 

  

Contactos/ Contacts 

Fábia Fernandes  

Project Manager 

+351 961177874/ 213637700/ ermida@travessadaermida.com  

www.travessadaermida.com 
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