
A Galeria Underdogs tem o prazer de apresentar 
“CHRONOS REDUX”, uma exposição individual do artista 
português Add Fuel em Lisboa, Portugal.

Se a idade da razão nos dita que o tempo é linear, as 
observações ancestrais sugerem-nos que, pelo contrário, 
este é cíclico e rítmico, que tanto os padrões naturais 
como a própria História se repetem num eterno retorno. 
Aproveitando o compasso aleatório e incerto que 2020 nos 
impôs – as pausas forçadas, a disrupção, a imprevisibilidade 
–, Add Fuel decidiu fazer um balanço, uma revisitação 
da sua obra e do seu percurso, cujo resultado aqui se 
materializa num diálogo entre a linearidade e a ciclicidade, 
entre a continuidade e a intermitência, entre a inovação e a 
padronização.

Procurando reflectir sobre a passagem do tempo no 
contexto de uma obra que, já por si, assenta na ideia de 
revisitar e repensar o passado – sobretudo no que diz 
respeito aos motivos e técnicas da azulejaria tradicional, 
tanto portuguesa como estrangeira –, “CHRONOS REDUX” 
apresenta-se como uma viagem de reinterpretação onde 
Add Fuel lança um novo olhar (formal e conceptual) sobre 
o fértil e singular corpo de trabalho que desenvolveu até 
aqui.

Dispostas ao longo de um percurso fixo, assumidamente 
temporal, as peças que dão corpo a esta exposição 
progridem daquelas que reaplicam (em novos formatos, 
novas composições, novas cromáticas) motivos e sujeitos 
previamente desenvolvidos (começando nos primeiros 
padrões criados pelo artista em 2008) até um conjunto 
final que apresenta padrões inteiramente novos – uma 
reapreciação do passado com vista a sugerir novos 
itinerários futuros. Se o arranjo das peças no espaço 
procura ir ao encontro da simetria concêntrica, da 
harmonia padronizada que caracteriza a obra do artista, 
a orientação das composições patentes nas mesmas (da 
direita para esquerda) procura, também ela, acompanhar a 
direcção indicada pelo percurso expositivo, imprimindo um 
ritmo concordante e cadenciado. 

Mas se as obras dispõem a mesma dinâmica, o mesmo 
corte, a mesma organização, são os padrões e as cores que 
lhe conferem distinção e vida própria. O uso da cor, aliás, 
tão harmonioso e poético na obra de Add Fuel, é também 
aqui alvo de um percurso intencional, de um sofisticado 
diálogo que estabelece conexões e transições fluentes 
entre as peças – dos habituais azuis às novas explorações 

do branco e dos cinzentos, ou a explosão de cores sólidas 
(amarelos, verdes, laranjas) que marca o final do circuito 
(em jeito de intróito a uma nova direcção).

Combinando peças em azulejo, composições pintadas 
a spray sobre madeira (sublinhando a ligação com a sua 
prática muralista), um conjunto de peças escultóricas em 
metal (apontando uma nova direcção tridimensional na 
sua obra) e uma peça escultórica que pende do tecto (cujo 
posicionamento e rotação actuam como um eixo central 
em representação da própria transição do tempo), o que 
une este todo é o jogo de contraposições e replicações 
que tem tipificado a linguagem do artista, assim como 
as múltiplas camadas de leitura que esta subtilmente 
oferece, convidando o observador atento a perder-se num 
fecundo e imaginativo mundo de formas e figuras que se 
transformam sob o seu olhar – de forma linear ou cíclica, 
contínua ou intermitente.

—
LANÇAMENTO DE EDIÇÃO ESPECIAL

No âmbito da sua exposição individual, Add Fuel irá lançar uma 
edição especial que estará à venda na galeria a partir do dia da 
inauguração.

—
SOBRE O ARTISTA:

Add Fuel é o artista português Diogo Machado (n. 1980). Ex-
designer gráfico, a sua prática artística tem-se concentrado em 
reinterpretar e brincar com a linguagem tradicional do azulejo, e 
em particular aquele de origem portuguesa. Mesclando elementos 
tradicionais e contemporâneos, as suas originais criações de base 
vectorial e intervenções de rua com recurso ao stencil revelam 
uma impressionante complexidade e uma mestria na atenção 
ao detalhe. Com base numa combinação de tesselações que criam 
harmonia a partir de repetições simétricas e técnicas de ilusão 
visual como o trompe-l’œil, as suas composições de padrões multi-
dimensionais criam um ritmo poético que joga com a percepção 
do observador e as possibilidades de interpretação. Desde 2006 
tem exposto o seu trabalho em mostras individuais e colectivas, 
assim como participado em alguns dos principais eventos 
mundiais de arte urbana.

www.addfuel.com
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Em simultâneo com a exposição de Add Fuel na galeria, 
a Underdogs Capsule apresenta “WE STILL HAVE A 
DREAM”, uma mostra individual dos artistas portugueses 
Halfstudio concebida especificamente para este contexto.

Assente na reutilização de objectos descartados – serrotes, 
serras circulares, quadros, uma letra de metal de um 
letreiro, entre outros, recuperados e cuidados de modo a 
serem pintados, ou caixas de luz com impressão em vinil – 
o conjunto de obras que dá forma a este corpo de trabalho 
inteiramente novo explora a ideia de recuperação, de dar 
uma “segunda oportunidade” – tanto aos objectos em si, 
como, simbolicamente, à própria humanidade no presente 
contexto.

De acordo com os próprios artistas:

Este ano que passou revelou a todos nós (à humanidade) que 
o processo para nos tornarmos melhores pessoas ainda está 
muito atrasado – talvez até em recessão. Além da incerteza em 
que nos mergulhou, dos enormes desafios que nos impôs, 2020 
foi também um ano em que vimos as nossas liberdades serem 
restringidas, em que fomos bombardeados diariamente com 
informações falsas e más notícias a um nível inédito, em que 
nos deparámos com o recrudescer de confrontos, extremismo, 
intolerância, injustiça.

Como oposição a esta maré de negativismo, “WE STILL HAVE 
A DREAM” é a nossa proposta para um escape, por mais 
momentâneo que seja. Porque acreditamos que não existe forma 
de ultrapassarmos as piores situações sem amor, sem compaixão, 
sem esperança, tolerância e coragem. Porque acreditamos ser 
preciso continuarmos a crer uns nos outros, continuarmos a lutar 
pelos nossos ideais, continuarmos a tentar ao máximo rodearmo-
nos de boa energia, continuarmos a sonhar.

Acreditamos que a positividade, o amor, as palavras de esperança 
e de afecto que dão forma e cor a esta exposição são um ponto 
de partida para melhorar aquilo que precisa de ser melhorado. É 
essa boa energia que procuramos transmitir. É este o sonho que 
teimamos em acalentar.

     – Halfstudio

—
LANÇAMENTO DE EDIÇÃO ESPECIAL

No âmbito da sua exposição individual, os Halfstudio irão lançar 
uma edição especial que estará à venda na galeria a partir do dia 
da inauguração.

—
SOBRE OS ARTISTAS:

Halfstudio é um estúdio português de lettering e sign 
painting criado por Mariana Branco (n. 1986) e Emanuel 
Barreira (n. 1986) que desenvolve projectos em várias 
áreas criativas tendo sempre o lettering como elemento 
central.

A sua linguagem visual é caracterizada pela utilização de 
letras volumétricas e layouts dinâmicos com mensagens 
impactantes e cores vibrantes. Nos seus murais e 
intervenções de arte urbana a mensagem é sempre 
inspirada pela comunidade onde a obra se insere.

O duo tem apresentado o seu trabalho em exposições 
e festivais de arte urbana tanto em Portugal como 
internacionalmente.

www.halfstudio.net
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Underdogs Gallery is pleased to present “CHRONOS 
REDUX”, a solo exhibition by Portuguese visual artist Add 
Fuel in Lisbon, Portugal.

If the age of reason dictates that time is linear, ancestral 
observations suggest that, on the contrary, time is cyclical 
and rhythmic, that both the natural patterns and history 
repeat themselves in an eternal return. Prompted by the 
haphazard and uncertain pace that 2020 imposed on us 
– the forced breaks, the disruption, the unpredictability –, 
Add Fuel decided to take stock, to revisit his work and his 
path, the result of which is materialised here in a dialogue 
between linearity and cyclicity, between continuity and 
intermittence, between innovation and patternisation.

Seeking to reflect on the passage of time in the context 
of an oeuvre that, in itself, is already rooted in the idea of 
revisiting and rethinking the past – especially with regard 
to motifs and techniques of traditional tile work, both 
Portuguese and foreign –, “CHRONOS REDUX” presents 
itself as a journey of reinterpretation where Add Fuel casts 
a fresh gaze (formal and conceptual) on the fertile and 
unique body of work he has developed so far.

Arranged along an openly temporal fixed route, the 
pieces that give body to this exhibition progress from 
those that reapply (in new formats, new compositions, 
new colour schemes) previously developed motifs and 
subject matter (starting with the first patterns created by 
the artist in 2008) to a final set that displays entirely new 
patterns – a reappraisal of the past with a view to suggest 
new future itineraries. If the arrangement of the works 
in the space seeks to meet the concentric symmetry, the 
patternised harmony that characterises the artist’s oeuvre, 
the orientation of the compositions they contain (from 
right to left) also seeks to accompany the direction set by 
the exhibition route, imprinting a concordant, cadenced 
rhythm.

Yet, if the works display the same dynamics, the same cut, 
the same organisation, it is the patterns and the colours 
that grant them distinction and a life of their own. Indeed, 
the use of colour, so harmonious and poetic in Add 
Fuel’s oeuvre, is here also the subject of an intentional 
course, a sophisticated dialogue that establishes smooth 
connections and transitions between the pieces – from 
the habitual blues to the new explorations of white and 
greys or the explosion of solid colours (yellows, greens, 
oranges) that marks the end of the circuit (acting like an 

introduction to a new direction).

Combining pieces in azulejos, compositions spray painted 
on wood (highlighting the connection with his muralist 
practice), a set of sculptural works in metal (pointing a new 
three-dimensional direction in his work) and a sculptural 
piece suspended from the ceiling (whose position and 
rotation act like a central axis in representation of the very 
transition of time), what unites this whole is the game of 
contrapositions and replications that has characterised the 
artist’s language, as well as the multiple layers of meaning 
which it subtly offers, inviting the attentive viewer to lose 
himself in a fecund and imaginative world of shapes and 
figures that transform themselves under his gaze – in a 
linear or cyclical, continuous or intermittent form.

—
SPECIAL EDITION LAUNCH

In the scope of his solo show, Add Fuel will be launching a special 
edition that will be available for purchase from the inauguration 
date.

—
ABOUT THE ARTIST:

Add Fuel is Portuguese visual artist Diogo Machado (b. 1980). 
A former graphic designer, his artistic practice has been focused 
on reinterpreting and playing with the language of traditional tile 
design, and that of the Portuguese tin-glazed ceramic azulejo in 
particular. Blending traditional and contemporary elements, his 
original vector-based designs and stencil-based street art reveal 
an impressive complexity and a masterful attention to detail. 
Based on a combination of tessellations that create balance from 
symmetrical repetitions and visual illusion techniques such as 
trompe-l’œil, his multi-layered patterned compositions create 
a poetic rhythm that plays with the viewer’s perception and 
the possibilities of interpretation. He has been showcasing his 
work in both solo and group exhibitions since 2006, as well as 
participating in some of the world’s leading urban art events.

www.addfuel.com
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 –  Capsule

In simultaneous with Add Fuel’s exhibition at the gallery, 
Underdogs Capsule presents “WE STILL HAVE A DREAM”, 
a solo show by the Portuguese artists Halfstudio conceived 
specifically for this context.

Based on the reuse of discarded objects – handsaws, 
circular saws, paintings, a metal letter from a commercial 
sign, or light boxes, among others, recovered and primed 
in order to receive painted or printed works –, the set of 
pieces that gives shape to this entirely new body of works 
explores the idea of recovery, of giving a “second chance” 
– both to the very objects and, symbolically, to humanity 
itself in the present context.

According to the artists:

This last year showed all of us (humanity) that the process for 
turning us into better persons is still rather stunted – perhaps 
even in regression. Besides the uncertainty in which it plunged 
us, the huge challenges it imposed on us, 2020 was also a year 
in which we saw our freedoms being restricted, in which we were 
daily bombarded with false information and bad news on an 
unprecedented scale, in which we were faced with the upsurge in 
confrontations, extremism, intolerance, injustice.

In opposition to this tide of negativism, “WE STILL HAVE A 
DREAM” is our proposal for an escape, however brief it may be. 
Because we believe that there is no way of overcoming the worst 
situations without love, without compassion, without hope, 
tolerance and courage. Because we believe that we still need to 
believe in each other, to keep on fighting for our ideals, to keep 
trying to the fullest to surround ourselves with positive energy, to 
keep on dreaming.

We believe that positivity, love, the words of hope and affection 
that give shape and colour to this exhibition are a starting point 
to improve that which needs to be improved. It is that positive 
energy that we seek to convey. It is this dream that we insist on 
nourishing.

     – Halfstudio

—
SPECIAL EDITION LAUNCH

In the scope of his solo show, Halfstudio will be launching a 
special edition that will be available for purchase from the 
inauguration date.

—

ABOUT THE ARTISTS:

Halfstudio is a Portuguese lettering and sign painting 
studio established by Mariana Branco (b. 1986) and 
Emanuel Barreira (b. 1986) which develops projects in 
various creative fields always with lettering as the central 
element.

Their visual language is characterised by the use of three-
dimensional letters and dynamic layouts with striking 
messages and vibrant colours. In their murals and urban 
art interventions the message is always inspired by the 
community where the work takes place.

The duo have been showcasing their work in exhibitions 
and urban art festivals both in Portugal and internationally.

www.halfstudio.net
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Inauguração com a presença dos artistas:
Sexta-feira, 09 de Abril 2021, 14h – 20h

Exposições patentes até 22 de Maio 2021

Horário da galeria:
Segunda a sexta, das 14h às 19h

Entrada livre

GALERIA UNDERDOGS
Rua Fernando Palha, Armazém 56 – Lisboa, Portugal

Contactos imprensa e vendas: info@under-dogs.net

—

COVID-19:

De forma a garantir a segurança dos visitantes e staff, a Underdogs 
informa que se encontra a seguir as directrizes da Direcção-
Geral da Saúde que estão devidamente indicadas nas nossas 
instalações.

—

Underdogs é uma plataforma cultural sediada em Lisboa, 
Portugal, que reúne uma galeria com dois espaços expositivos, 
um programa de arte pública, a produção de edições artísticas 
e o desenvolvimento de projectos artísticos comissionados. 
Estabelecida em 2010 e consolidada na sua presente forma 
em 2013, a Underdogs trabalha com um elenco diversificado 
de artistas portugueses e internacionais ligados ao universo 
da arte contemporânea de inspiração urbana, fomentando o 
desenvolvimento de relações de proximidade entre criadores, 
o público e a cidade com vista a promover a arte como uma 
experiência quotidiana.

Opening reception with the artists:
Friday, 09 April 2021, 2pm – 8pm

Exhibitions on view until 22 May 2021

Gallery opening hours:
Monday to Friday, from 2pm to 7pm

Free admission

UNDERDOGS GALLERY
Rua Fernando Palha, Armazém 56 – Lisbon, Portugal

Press and sales enquiries: info@under-dogs.net

—

COVID-19:

In order to ensure the safety of visitors and staff, Underdogs 
informs that it is following the Directorate-General of Health’s 
guidelines which are duly detailed at our facilities.

—

Underdogs is a cultural platform based in Lisbon, Portugal 
that encompasses a gallery with two exhibition areas, a public 
art programme, the production of artist editions, and the 
development of commissioned art projects. Established in 2010 
and consolidated in its present form in 2013, Underdogs works 
with a diversified roster of Portuguese and international artists 
connected with the urban-inspired contemporary art universe, 
fostering the development of close relationships between 
creators, the public, and the city with the aim of promoting art as 
an everyday experience.

UNDERDOGS GALLERY
Rua Fernando Palha, Armazém 56 
1950–132, Lisboa • Portugal
Segunda a sexta, 14h às 19h
Monday to Friday, 2pm to 7pm

www.under-dogs.net
info@under-dogs.net
+351 218 680 462
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