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Nos últimos 10 anos Pedro Cabral Santo tem conciliado a actividade 

artística com a concretização de projectos de comissariado, ficando o seu nome 

ligado a algumas das mais significativas exposições colectivas que tiveram 

lugar na década de noventa. Um percurso iniciado com a organização de 

Faltam Nove para 2000, evento que decorreu na Galeria da Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa, em 1991, altura em que era ainda estudante de Artes 

Plásticas – Pintura daquela faculdade. Nessa mostra acabariam por estar 

reunidos alguns dos artistas com quem Cabral Santo viria, mais tarde, a 

organizar e a participar em diversas iniciativas. Várias delas da 

responsabilidade dos Autores em Movimento, uma reunião coordenada por 

P.C.S., José Guerra, Paulo Carmona e Tiago Batista, que rejeita de forma 

determinada a noção de colectivo, grupo ou  movimento organizado para 

definir a sua acção e modo de colaboração. Assim, a apresentação das 

exposições temáticas Greenhouse Display (Estufa Fria, 1996), Jetlag (Reitoria 

da Universidade de Lisboa, 1997) e X-Rated (Galeria ZDB- antiga loja de 

móveis Olaio, 1997) pautar-se-ia sempre pela participação livre e 

circunstancial de diversos autores, cinquenta e oito entre nacionais e 

estrangeiros, pertencentes a diversos campos das artes e da cultura. A 

iniciativa, para além de  possibilitar o estabelecimento de um debate inter-

geracional, revelou ser uma oportunidade de cruzar experiências e 

conhecimentos disciplinares. De resto essa é também uma das características 

inerentes ao processo de trabalho artístico de Pedro Cabral Santo, que para 

além de desenvolver projectos a título individual estabelece não raro parcerias 

e colaborações com outros artistas, ou mesmo com arquitectos e actores. 

Exemplo disso é o entendimento próprio que tem do que deve ser uma 

exposição individual. Unlovable (love and space administration is the site of my 

affection) foi o título da sua mostra mais recente, que decorreu entre 

Novembro e Dezembro de 2000 na Sala do Veado do Museu Nacional de 



História Natural. E onde, para além da apresentação de alguns projectos 

pessoais, apresentou trabalhos em “featuring” com João Simões, Miguel 

Soares e Tiago Batista, dessa forma estendendo as noções de autoria e 

identidade criativa e tornando o acontecimento uma oportunidade para afirmar 

o sentido da vivência comunitária.  

  Semelhantes preocupações levam-no a empreender, através de 

diferentes suportes e um discurso marcadamente crítico uma aproximação 

perspicaz a fenómenos comunicacionais e culturais da sociedade 

contemporânea. Em Exit (1998, com Ruy Otero), encena os clichés da era 

mediática demonstrando no conjunto imagem-texto a artificialidade 

comportamental própria do show televisivo, e em Fish Talk (Why me?) (1999) 

acaba por espelhar ironicamente os modos discursivos sem espessura teórica. 

Daí que se ouça dizer na voz do peixe – “Oh, oh, ainda estão aí, sabem que 

um dos problemas fundamentais da semiótica dos anos sessenta e setenta foi 

o da comunicação icónica, não sabiam?”  

É com a mesma crueza que assinala a perturbação fundamental da falta de 

coordenadas numa sociedade em progressiva perda de legibilidade, em  

Undercity (Blues) (2000, “featuring” Rafael Sá Pereira), trabalho que coloca 

em perspectiva a deambulação errática de uma ambulância na maqueta de 

uma cidade; ou que, em surrounded by colours and deadly x-rays or coloured 

deadly embrace (2000) sublinha o desamparo e a impotência comunicacional 

da personagem que se expõe e que, enquadrada pelo alvo de um atirador, 

procura escapar aos seus disparos.   
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