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EM CONCRETO

Começo pelo humor ou pelo gosto de associar ideias que, primeiro, se afiguram 

inconciliáveis e, portanto, distantes, dando, depois, lugar a uma transição repen�na que 

defrauda a expecta�va inicial e nos prepara para uma diferente percepção dessas 

mesmas ideias. E faço-o pelo modo como Rui Melo invoca, no �tulo desta sua nova 

exposição, o duplo sen�do de concreto, parodiando o significado comum do termo (real, 

palpável, sólido, objec�vo) com o que ele tomou nas artes plás�cas, por via do 

concre�smo, ou seja, o de materialização visual de conceitos intelectuais através de 

formas visuais em movimento, pondo de lado a representação figura�va do real. Desde 

logo pelo salutar princípio de que a pintura também pode reflec�r a vocação lúdica de 

desconstruir o que parece comummente aceite. E depois por entender que leva mais 

longe o jogo de baralhar incertezas, arquitectando um i�nerário interior que plasma 

momentos par�culares, indexados por vezes a cenários naturais, onde os gestos, os 

movimentos, as pequenas notas cromá�cas narram (inclusive pelo modo caligráfico dos 

detalhes) múl�plos fluxos e refluxos – líquidos, magmá�cos, aéreos – que sustêm um 

trajecto de breves mas intensos e luminosos instantes.  
Servindo-se de uma paleta concisa e eficaz, que se expande radialmente num 

apuramento lúdico e lírico, Rui Melo evidencia habilidade para contrabalançar o está�co 

e o dinâmico, através de uma gramá�ca pessoal que par�culariza paisagens e pontos de 

vistas, envolvendo-os numa iluminação encenada que conduz o olhar de quem vê até às 

bordas do abismo ou daquilo que fica, qual trecho emo�vo, a percu�r dentro do 

espectador. E o gravitar dessas incertas pegadas e dessas inquietações amplifica-se nas 

obras onde o branco se mul�plica e expande, como se almejasse uma espécie de 

absoluto.
Os materiais (suportes e �ntas) são, aqui, indissociáveis desse labor de 

exploração do inesperado, configurando um assombro afim do depois do derrame, 

quando ao excesso magmá�co sucede a tranquila e etérea suavidade do azul. Atente-se 

no cuidado com que em qualquer das obras se ambiciona o precário equilíbrio da 

tensão. Tensão entre o que se expande e o que se contrai, entre o excesso e a contenção. 

Duplicidade e equilíbrio sustentam, pois, uma espécie de mapeamento da leveza. Essa 

mesma que alguns experienciam diante das paisagens insulares, com as suas nuances 

próprias, num cúmulo de manchas e tons que se condensam e sedimentam, apurando 

um estra�grama ín�mo que Rui Melo parece transcrever para os seus quadros, 

cristalizando neles um pouco do fulgor que nos oferece o mundo natural. Como se 

buscasse a ciência úl�ma de todas as coisas, que transbordam e vivificam, deixando 

testemunho individual de um instante, de um pormenor.

CARLOS BESSA

RUI MELO
Ilha Terceira, Açores – Portugal, 1973.

Licenciado em Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2002.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS (seleção):

. 2015 - Museu de Angra do Heroísmo 

. 2013 - AD Vocatus; Angra do Heroísmo 

· 2012 - O GATO MIA; Ribeira Grande

· 2010 - CCCAH; Angra do Heroísmo

· 2009 - CARMINA Galeria de Arte Contemporânea; Angra do Heroísmo

· 2006 - Auditório do Ramo Grande; Praia da Vitória; Cooperativa Praia Cultural

           - Academia das Artes dos Açores – CCT/ARTCA; Ponta Delgada

· 2005 - CARMINA Galeria de Arte Contemporânea – CCT/ARTCA; Angra do Heroísmo 

· 2003 - Palácio dos Capitães Generais – DRC; Angra do Heroísmo 

           - Galeria ARCO 8; Ponta Delgada

· 2001 - Casa da Cultura da Terceira – ETIS; Praia da Vitória

· 2000 - Palácio dos Capitães Generais - INATEL; Angra do Heroísmo

· 1999 - Simpósio Filamentos da Herança Atlântica; Tulare - California, E. U. A.

           - Casa da Cultura de Angra do Heroísmo

· 1997 - Galeria dos Paços do Concelho da Praia da Vitória

· 1996 - Sanjoaninas 96; Angra do Heroísmo

· 1994 - Casa da Cultura da Horta

EXPOSIÇÕES COLECTIVAS (seleção): 

. 2014 - ARTE HOJE – Sociedade Nacional de Belas Artes; Lisboa

           - +Jazz; Praia da Vitória

           - Via Sacra; Sé Catedral de Angra do Heroísmo (exposição permanente)

           - Roraty Club; Angra do Heroísmo

· 2013 - Outono Vivo; Praia da Vitória

· 2012 - AngraJazz; Angra do Heroísmo 

· 2011 - Dia dos Açores; Praia da Vitória

· 2009 - Outono Vivo; Praia da Vitória

· 2006 - Sanjoaninas 2006; Angra do Heroísmo

· 2004 - CARMINA Galeria; Angra do Heroísmo

           - Evocações da Paisagem – Uma Antologia de 10 Anos de Pintura nos Açores; Ponta Delgada

           - Ziel 1 = Kunst = Ziel 1 – Parlamento Europeu; Estrasburgo, França 

           - Ziel 1 = Kunst = Ziel 1 – Landesgalerie; Eisenstadt, Áustria

           - Cores da Macaronésia; Ponta Delgada

           - Private Gallery; Sintra | Charneca da Caparica | Vila Moura-Algarve 

· 2003 - Tangências – Finalistas Belas Artes de Lisboa, 2002; Museu de Angra do Heroísmo

           - Ziel 1 = Kunst = Ziel 1; Bratislava, Eslováquia | Burgenland, Áustria

· 2002 - Galeria ARCO 8; Ponta Delgada

· 2000 - Fundação da Juventude; Porto

           - FAC – Feira de Arte Contemporânea – Galeria ARCO 8; Lisboa

· 1997 - Festival Internacional do Ramo Grande – III Edição; Praia da Vitória

· 1996 - Festival Internacional do Ramo Grande – II Edição; Praia da Vitória

· 1995 - Jornadas Médicas das Ilhas Atlânticas; Angra do Heroísmo

           - Festival Internacional do Ramo Grande; Praia da Vitória

· 1993 - Festival “Jazz! Sons De Uma Longa História”; Praia da Vitória

 Convidado da Sociedade Nacional de Belas Artes para exposição coletiva no Biénio 2015/2016, por decisão do júri da 

Exposição ARTE HOJE – SNBA, 2014.

 Recriação da Estação X da Via Sacra da Sé Catedral de Angra do Heroísmo – Exposição permanente. Projeto realizado por 14 

artistas contemporâneos açorianos a convite da Comissão Diocesana para a Cultura – Açores, 2014.

 Representado nas coleções de arte contemporânea da Região Autónoma dos Açores, Biblioteca Pública e Arquivo  Regional 

de Ponta Delgada, Museu de Angra do Heroísmo, sala V.I.P. do Aeroporto Internacional das Lajes, e em coleções particulares 

em Portugal, Áustria, Noruega e Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA
produção:

MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO | 2015

edição:
SREC /DRaC /MAH

coordenação:
JORGE A. PAULUS BRUNO

realização:
FRANCISCO P. LIMA

a�vidades educa�vas e dinamização:
                                                   ANA LÚCIA ALMEIDA

texto:
CARLOS BESSA

fotografia e conceção gráfica:
RUI MELO

execução:
BIZEX PROJECTOS

foto capa: QUADRADO n.º 2 (pormenor)
foto página 2: QUADRADO n.º 4 (pormenor)

foto página 3: PAISAGEM TRANSVERSAL n.º 1 (pormenor)



EM CONCRETO

Começo pelo humor ou pelo gosto de associar ideias que, primeiro, se afiguram 

inconciliáveis e, portanto, distantes, dando, depois, lugar a uma transição repen�na que 

defrauda a expecta�va inicial e nos prepara para uma diferente percepção dessas 

mesmas ideias. E faço-o pelo modo como Rui Melo invoca, no �tulo desta sua nova 

exposição, o duplo sen�do de concreto, parodiando o significado comum do termo (real, 

palpável, sólido, objec�vo) com o que ele tomou nas artes plás�cas, por via do 

concre�smo, ou seja, o de materialização visual de conceitos intelectuais através de 

formas visuais em movimento, pondo de lado a representação figura�va do real. Desde 

logo pelo salutar princípio de que a pintura também pode reflec�r a vocação lúdica de 

desconstruir o que parece comummente aceite. E depois por entender que leva mais 

longe o jogo de baralhar incertezas, arquitectando um i�nerário interior que plasma 

momentos par�culares, indexados por vezes a cenários naturais, onde os gestos, os 

movimentos, as pequenas notas cromá�cas narram (inclusive pelo modo caligráfico dos 

detalhes) múl�plos fluxos e refluxos – líquidos, magmá�cos, aéreos – que sustêm um 

trajecto de breves mas intensos e luminosos instantes.  
Servindo-se de uma paleta concisa e eficaz, que se expande radialmente num 

apuramento lúdico e lírico, Rui Melo evidencia habilidade para contrabalançar o está�co 

e o dinâmico, através de uma gramá�ca pessoal que par�culariza paisagens e pontos de 

vistas, envolvendo-os numa iluminação encenada que conduz o olhar de quem vê até às 

bordas do abismo ou daquilo que fica, qual trecho emo�vo, a percu�r dentro do 

espectador. E o gravitar dessas incertas pegadas e dessas inquietações amplifica-se nas 

obras onde o branco se mul�plica e expande, como se almejasse uma espécie de 

absoluto.
Os materiais (suportes e �ntas) são, aqui, indissociáveis desse labor de 

exploração do inesperado, configurando um assombro afim do depois do derrame, 

quando ao excesso magmá�co sucede a tranquila e etérea suavidade do azul. Atente-se 

no cuidado com que em qualquer das obras se ambiciona o precário equilíbrio da 

tensão. Tensão entre o que se expande e o que se contrai, entre o excesso e a contenção. 

Duplicidade e equilíbrio sustentam, pois, uma espécie de mapeamento da leveza. Essa 

mesma que alguns experienciam diante das paisagens insulares, com as suas nuances 

próprias, num cúmulo de manchas e tons que se condensam e sedimentam, apurando 

um estra�grama ín�mo que Rui Melo parece transcrever para os seus quadros, 

cristalizando neles um pouco do fulgor que nos oferece o mundo natural. Como se 

buscasse a ciência úl�ma de todas as coisas, que transbordam e vivificam, deixando 

testemunho individual de um instante, de um pormenor.

CARLOS BESSA

RUI MELO
Ilha Terceira, Açores – Portugal, 1973.

Licenciado em Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2002.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS (seleção):

. 2015 - Museu de Angra do Heroísmo 

. 2013 - AD Vocatus; Angra do Heroísmo 

· 2012 - O GATO MIA; Ribeira Grande

· 2010 - CCCAH; Angra do Heroísmo

· 2009 - CARMINA Galeria de Arte Contemporânea; Angra do Heroísmo

· 2006 - Auditório do Ramo Grande; Praia da Vitória; Cooperativa Praia Cultural

           - Academia das Artes dos Açores – CCT/ARTCA; Ponta Delgada

· 2005 - CARMINA Galeria de Arte Contemporânea – CCT/ARTCA; Angra do Heroísmo 

· 2003 - Palácio dos Capitães Generais – DRC; Angra do Heroísmo 

           - Galeria ARCO 8; Ponta Delgada

· 2001 - Casa da Cultura da Terceira – ETIS; Praia da Vitória

· 2000 - Palácio dos Capitães Generais - INATEL; Angra do Heroísmo

· 1999 - Simpósio Filamentos da Herança Atlântica; Tulare - California, E. U. A.

           - Casa da Cultura de Angra do Heroísmo

· 1997 - Galeria dos Paços do Concelho da Praia da Vitória

· 1996 - Sanjoaninas 96; Angra do Heroísmo

· 1994 - Casa da Cultura da Horta

EXPOSIÇÕES COLECTIVAS (seleção): 

. 2014 - ARTE HOJE – Sociedade Nacional de Belas Artes; Lisboa

           - +Jazz; Praia da Vitória

           - Via Sacra; Sé Catedral de Angra do Heroísmo (exposição permanente)

           - Roraty Club; Angra do Heroísmo

· 2013 - Outono Vivo; Praia da Vitória

· 2012 - AngraJazz; Angra do Heroísmo 

· 2011 - Dia dos Açores; Praia da Vitória

· 2009 - Outono Vivo; Praia da Vitória

· 2006 - Sanjoaninas 2006; Angra do Heroísmo

· 2004 - CARMINA Galeria; Angra do Heroísmo

           - Evocações da Paisagem – Uma Antologia de 10 Anos de Pintura nos Açores; Ponta Delgada

           - Ziel 1 = Kunst = Ziel 1 – Parlamento Europeu; Estrasburgo, França 

           - Ziel 1 = Kunst = Ziel 1 – Landesgalerie; Eisenstadt, Áustria

           - Cores da Macaronésia; Ponta Delgada

           - Private Gallery; Sintra | Charneca da Caparica | Vila Moura-Algarve 

· 2003 - Tangências – Finalistas Belas Artes de Lisboa, 2002; Museu de Angra do Heroísmo

           - Ziel 1 = Kunst = Ziel 1; Bratislava, Eslováquia | Burgenland, Áustria

· 2002 - Galeria ARCO 8; Ponta Delgada

· 2000 - Fundação da Juventude; Porto

           - FAC – Feira de Arte Contemporânea – Galeria ARCO 8; Lisboa

· 1997 - Festival Internacional do Ramo Grande – III Edição; Praia da Vitória

· 1996 - Festival Internacional do Ramo Grande – II Edição; Praia da Vitória

· 1995 - Jornadas Médicas das Ilhas Atlânticas; Angra do Heroísmo

           - Festival Internacional do Ramo Grande; Praia da Vitória

· 1993 - Festival “Jazz! Sons De Uma Longa História”; Praia da Vitória

 Convidado da Sociedade Nacional de Belas Artes para exposição coletiva no Biénio 2015/2016, por decisão do júri da 

Exposição ARTE HOJE – SNBA, 2014.

 Recriação da Estação X da Via Sacra da Sé Catedral de Angra do Heroísmo – Exposição permanente. Projeto realizado por 14 

artistas contemporâneos açorianos a convite da Comissão Diocesana para a Cultura – Açores, 2014.

 Representado nas coleções de arte contemporânea da Região Autónoma dos Açores, Biblioteca Pública e Arquivo  Regional 

de Ponta Delgada, Museu de Angra do Heroísmo, sala V.I.P. do Aeroporto Internacional das Lajes, e em coleções particulares 

em Portugal, Áustria, Noruega e Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA
produção:

MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO | 2015

edição:
SREC /DRaC /MAH

coordenação:
JORGE A. PAULUS BRUNO

realização:
FRANCISCO P. LIMA

a�vidades educa�vas e dinamização:
                                                   ANA LÚCIA ALMEIDA

texto:
CARLOS BESSA

fotografia e conceção gráfica:
RUI MELO

execução:
BIZEX PROJECTOS

foto capa: QUADRADO n.º 2 (pormenor)
foto página 2: QUADRADO n.º 4 (pormenor)

foto página 3: PAISAGEM TRANSVERSAL n.º 1 (pormenor)



F.A.Q. n.º 6 

92x184 cm (díptico) | acrílico sobre polyester | 2009 

Col. MAH 

Quadrado n.º 1 

92x92 cm | acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2013

Obra selecionada para a Exposição ARTE HOJE, organizada pela 

Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa, Abril/Agosto 2014.  

Sem título 

125x300 cm (tríptico) 

técnica mista sobre viroc* | 2015 

F.A.Q. n.º 12 

125x300 cm (tríptico) 

técnica mista sobre viroc* | 2010 

Quadrado n.º 3 

92x92 cm | acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2013 

Quadrado n.º 2 

92x92 cm | acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2013 

Paisagem n.º 1

32x83 cm 

acrílico e tinta da china sobre viroc* 

2014

Col. particular 

Quadrado n.º 4 

62x62 cm | acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2014 

Paisagem Transversal n.º 2 

30x48 cm (díptico) | acrílico e tinta da china sobre tela | 2014 
Quadrado n.º 5 

58x58 cm | acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2014 

Quadrado n.º 6 

62x62 cm | acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2014 

Paisagem Transversal n.º 1 

125x100 cm | acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2014 

Paisagem n.º 2

50x100 cm (díptico) 

acrílico e tinta da china sobre tela | 2014 

Paisagem n.º 3

35x125 cm 

acrílico e tinta da china sobre viroc* | 2014 

Quadrado n.º 7 

100x100 cm | acrílico e tinta da china sobre tela | 2014 

*  Viroc: designação comercial - painel compósito de madeira e cimento 

ruimelo.host22.com
ruimelo1973@gmail.com
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