
 
 
Assunto:”  Inauguração da exposição de ALEX DA SILVA – A Journey (not a 
destination)- na Carmina Galeria, dia  09 de  Maio de  2009 às 18h00” 
  

A Carmina Galeria vem por este meio, divulgar a exposição do artista 
Alex da Dilva, intitulada A Journey (not a destination). A inauguração será 
no sábado, dia 09 de Maio de 2009, das 18h00 às 20h00 na Carmina 
Galeria. 

Em anexo, envia-se o convite em formato electrónico, nota biográfica 
complenta do artista e o texto do desdobrável explicativo da exposição da 
autoria de António de Névada e algumas fotos dos trabalhos expostos.  
 

Alex da Silva Barbosa Andrade, nascido a 16 de Abril de 1974, em Luanda, Angola, filho de 
pais cabo-verdianos, cresceu nas Ilhas de Cabo Verde. O seu trabalho e a sua vida dividem-se entre Cabo 
Verde e Roterdão, na Holanda. Licenciou-se com menção honrosa, em 1999, na Academia de Artes e 
Arquitectura Willem de Kooning, em Roterdão. Seguiu-se a pós-graduação, em 2000, na Academia 
Minerva, em Groningen, na Holanda. 

Considerado um dos valores da moderna pintura cabo-verdiana, Alex da Silva propõe reflexões 
sobre a condição existencial do homem e a sua relação com o espaço social, utilizando telas de grande 
dimensão.  
 

Caminhamos assumindo a contiguidade, o caminhante e o labirinto, a índole do 
Homem e as matérias justapostas. Pernoitamos a meio do Caminho sem que ninguém saiba o 
motivo de aqui nos permanecermos. Ninguém desconfia da vastidão, do vácuo devastador sobre 
as nossas humanas convicções de homens. A parte intacta da madeira queimada, o cerne e a 
prece, as mãos caóticas repletas de nada, a densidade que se instala na mente e as imensas velas 
brancas sulcando o mar alto. O linho e o novelo desfazem-se nas mãos tumefactas e inaugurais: 
nada é tão breve como a lã da urdidura e as pisadas que seguimos! 

Sob o tecto do mundo a tragédia não é feita de fábulas comoventes, nem da querela 
que urdimos com a usura dos dias. Há algo mais cru que a estética dos versos ou a ética do 
inferno. Nada nos protege da Jornada errante e inelutável, nem mesmo os navios, seus cascos 
vazios encalhados no limiar da paisagem. No teatro da vida o que permanece submerso não dá 
azo à graça das marionetas, nada gesticula. Destino algum ou porto de abrigo, nenhuma palavra 
ou parábola alegórica, tampouco o desamparo, ninguém há que estenda as mãos repletas que nos 
protejam de todo o sentido incondicional do Amor! 

(...) 
(excerto do texto do catálogo de autoria de António de Névada) 

 
 
Para mais informações contactar o pintor:        Alex da Silva: 
xanddasilva@hotmail.com 
                    
             www.carminagaleria.com Telm: 919653321 – mariamelo74@sapo.pt 
           Telefone: 295 663 863 - e-mail   geral@carminagaleria.com 
 

Com os melhores cumprimentos,  
 

A Direcção 
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