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Desde o início do seu percurso expositivo, em meados da 
década de 1980, o trabalho de Jorge Queiroz (Lisboa, 1966) 
tem-se centrado essencialmente na produção de desenhos. 
Embora a sua prática contemple incursões pontuais pela 
pintura ou pelo vídeo, o desenho tem-se assumido como meio 
privilegiado para a construção de um universo onde figuras, 
espaços, paisagens ou arquitecturas se conjugam com uma 
miríade de sinais, marcas ou manchas, desvelando um 
imaginário singular e em grande medida auto-referente. 
Recorrendo a meios de registo tão variados como a grafite, o 
lápis de cor, o pastel de óleo, o acrílico ou o guache, as obras 
deste artista são compostas por uma profusão de elementos 
figurativos e abstractos que se justapõem, fundem ou 
metamorfoseiam, e que, através de processos análogos à livre 
associação, constituem exuberantes ficções alheias a qualquer 
narrativa ou guião. 
Constituída por obras realizadas nos últimos três anos, a 
exposição que Jorge Queiroz apresenta no Chiado 8 permite 
acompanhar os desenvolvimentos recentes do seu trabalho e 
revisitar a vitalidade de um programa artístico assente em 
estratégias de suspensão, no perpétuo embargo à estabilidade 
e na capacidade de promover tensões entre a ficção do real e a 
expressão do fantástico. Jorge Queiroz foi aluno no Ar.Co – 
Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa, entre 1990 e 
1993, e realizou um mestrado na School of Visual Arts de Nova 
Iorque, no biénio 1997-1999. Vivendo em Berlim desde 2004, o 
seu trabalho conhece actualmente uma muito significativa 
circulação em galerias, instituições e certames internacionais, 
de entre os quais se destacam as suas participações nas 
bienais de Veneza, São Paulo e Berlim, em 2003, 2004 e 2006, 
respectivamente.  
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