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SCAR-ID APRESENTA PROMENADE DE JOÃO BATISTA 
Exposição de Pintura no Sábado de Inaugurações Simultâneas 

 
 
No próximo Sábado 14 de Maio, dia de Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda, o 

artista João Batista apresentará novos trabalhos de pintura na SCAR-ID. 

Esta é a segunda exposição do autor na concept store do bairro artístico do Porto depois de 

[exposição*]. 

Intitulada “Promenade (after Mussorgsky)”, a mostra explora a forma como João Batista se 

relacionou com o tema do compositor russo. Será igualmente exposto um vídeo realizado pelo 

artista, que revela a sua derivação entre a fotografia e a pintura. 

 

Promenade (after Mussorgsky) 
“Promenade é o tema principal de uma obra maior de Modest Mussorgsky, "Quadros de uma 
Exposição". Este tema tem muitas camadas e é bastante inspirador, faz-me pensar em ruas, 
avenidas, cidades e aldeias, no que vemos e no que não vemos, nas pessoas e nas suas 
ausências. Esta exposição apresenta 8 quadros que podem ser relacionados com este tema, 
mas que são também suficientemente abstratos para que cada um possa fazer uma 
interpretação diferente e imaginar outra viagem.” 
 

João Batista (Moçambique, 1963) vive em Aveiro e leciona na Universidade de Aveiro, onde 
obteve o doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. Desenvolve 
atividade artística e criativa desde 2004.  
Utiliza a criação artística para discutir a ideia da relatividade do conhecimento associada às 
diferentes perspetivas com que cada objeto, acontecimento ou conceito pode ser observado, 
percebido ou comunicado. João Batista procura discutir a ideia de que a essência do 
conhecimento nunca pode ser alcançada e, como tal, precisamos de continuar a procura por 
outras conexões e pontos de vista, que nos permitam aproximar dessa essência. 
João procura obter níveis de abstração que permitam liberar a essência do conhecimento do 
que é acessório. Usa a fotografia e a pintura como formas de expressão. Na fotografia, utiliza a 
técnica de blur, preto e branco e criação de sequências. Na pintura, cria imagens abstratas e 
explora a cor, a linha e a textura, o que lhe permite acrescentar outra dimensão. 
Expõe individualmente desde 2009. 
 

Inauguração: 
14 de Maio 

16h 
Rua do Rosário, 253,  

4050-534 Porto 
 

Mais informações: 
Sílvia Pinto Costa 
(+351)914877818 
info@scar-id.com 
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