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WTF ? ! ?

WTF ? ! ? é um estado de alma que paira sobre uma fatia cada vez maior do mundo e que um número muito razoável de
artistas traduz na forma escrita e visual dos seus escritos, vídeos, músicas, instalações e… “bonecos” — designação mordaz 
usada pelos bem formados artistas António Salvador Carvalho, Guttguff (pseudónimo que responde pela série de desenhos 
apresentados nesta exposição e por uma concorrida conta do Instagram) e Pedro Zamith.

Este trio de excelentes inventores de imaginários cáusticos uniram-se por uma espécie de matrimónio estético inabalável 
desde os seus tempos colegiais, ou mais precisamente desde que profanaram o velho convento das Belas Artes de Lisboa 
com as suas bonecadas (a expressão ilustração era já então um anátema). Documento hoje raro da sua passagem pelo 
Largo da Biblioteca foi um fanzine fotocopiado, povoado de heróis discentes e docentes locais, baptizado com o título Nova 
Gina. Quem me dera ter um exemplar!

Artistas malditos por uma nomenclatura local dominada por descendentes degenerados do conceptualismo e suas derivas 
comerciais intermináveis, este trio de observadores mordazes de uma cultura pós Pop que se auto devora numa espécie de 
repetição macabra dos anos 20-30 do século passado, valoriza, sobre tudo o resto, o prazer compulsivo de desenhar os 
demónios da nossa contemporaneidade. Desenham como respiram, e desenham como pensam, à mesma velocidade!

A exposição WTF?!? é apenas o destapar de um baú de iguarias visuais e narrativas, onde as memórias mais góticas 
(góticas mesmo) da representação europeia se fundem com as imagens do mundo flutuante que do século 17 até aos nossos 
dias fizeram a magnífica tradição icónica japonesa, ou ainda com o que de melhor a Pop e a Banda Desenhada trouxeram ao 
século 20.

 

Estes não são jovens artistas à procura de uma oportunidade nos corredores mais ou menos sórdidos da arte contempo-
rânea, mas autores maduros cuja obra começa neles mesmos, e não no teatro de vaidades e ambições angustiadas que 
vemos por aí.

Boa parte da mal dita arte contemporânea é hoje um armazém infinito de nada. Ninguém sabe o que é (começando pelos 
seus autores zombies), para que serve, e porque é tão escandalosa e ostensivamente cara.

Temos que rever, talvez numa grande exposição a começar em Rafael Bordalo Pinheiro, a figuração artística portuguesa 
desde o fim do século 19 até hoje.

António Cerveira Pinto



António José Carvalho (#guttguff), nasceu em Lisboa em 1969. Em 1995 licenciou-se em artes plásticas - escultura pela 
Faculdade de Belas Artes de Lisboa.
Durante anos foi assistente de escultura, colaborando com vários artistas de renome mundial e conta no seu currículo com 
inúmeras exposições coletivas e individuais.
Especialista em fazer “bonecos” nas mais diversas formas e estilos, é também professor de Desenho A no St. Peter´s Interna-
tional School.

António Salvador Carvalho nasceu em Lisboa em 1969. Cursou pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e Animação 
3D na Bournemouth University no Reino Unido.
Trabalha há décadas como criativo para publicidade TV num exercício de autoflagelação e puro masoquismo, que o inspira 
para projetos pessoais em torno do desenho, pintura e animação.

Pedro Zamith nasceu em Lisboa em 1971. É licenciado em pintura pela FBAUL, possui um Bacharel em Cenografia pela 
Escola Superior de Teatro e Cinema e um curso de Cinema de Animação, pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Atualmente é professor de Visual Arts no Oeiras International School. Foi professor de Visual Arts no Colégio Planalto e pro-
fessor de pós-graduação em Ilustração na ESTC até 2012.
Pedro Zamith conta com inúmeras exposições individuais e coletivas. Publicou três livros, intitulados “Frank Sinatra” (2003), 
“Louis Jordan” (2004) e “O homem que desenhava na cabeça dos outros” (2006).



ANTÓNIO SALVADOR CARVALHO
We could be heroes- I,2017
Tinta da China s/papel 
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ANTÓNIO SALVADOR CARVALHO
Brian Adams, 2017
Tinta da China s/papel 
28,3x21cm

ANTÓNIO SALVADOR CARVALHO
National Geographics, 2017
Tinta da China s/papel 
28,3x21cm
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PEDRO ZAMITH
Birdman, 1980
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PEDRO ZAMITH
Shining, 1980
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PEDRO ZAMITH
Barton Fink, 1991
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