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Nota Biográfica

Maria Inês da Costa Oliveira
(Inês Quente)

Nasce em Vila Nova de Gaia no ano de 1992.
Vive e trabalha no Porto.

É licenciada em Multimédia pela Faculdade de Belas Ar-
tes da Universidade do Porto (2015).
É mestre em Cinema pela University for the Creative Arts 
de Farnham (2017).
Duas obras suas figuram numa Coleção Privada no País.

Em 2018 foi nomeada para o Lince de Prata pelo Festival 
Fest - New Directors | New Films, com a curta-metragem 
Balancé.

Statement

O meu trabalho artístico centra-se numa pesquisa 
contínua sobre a relação entre Humano-Animal e Hu-
mano-Natureza, partindo sempre de uma prespectiva 
indivual e pessoal e só depois estabelecendo-se como 
coletiva e global.  
Trabalho, maioritariamente, no campo da imagem 
através da Fotografia e do Vídeo e pretendo incorporar 
a Instalação no futuro.
O interesse por estas temáticas ambientais e sociais 
parte de uma urgência actual de pensar numa forma 
de vida mais sustentável para o futuro, uma que trate a 
Natureza e o Animal com respeito e e que trabalhe num 
equilíbrio permanente entre as partes.  
Tenho como inspiração autores, artistas e pensadores 
que tentam compreender e criar linguagens, imagens 
e novas formas de ver, para co-relacionar e traduzir o 
meio  que os rodeia e como podem contribuir para o seu  
melhoramento. 
(EX. Autores: Ana Teixeira Pinto, Albert Camus, Jeremy 
Narby, John Berger, Jonathan Burt; Artistas: Allora and 
Calzadilla, Limamil, Pedro Vaz, Phillip Warnell, Salomé 
Lamas, Tacita Dean). 

Plataformas Digitais

Portefólio Digital 
https://inescostaoliveira.wixsite.com/inesquente

Vimeo

https://inescostaoliveira.wixsite.com/inesquente


Currículo Artístico

Maria Inês da Costa Oliveira
(Inês Quente)

Nasceu em Vila Nova de Gaia no ano de 1992.
Vive e trabalha no Porto.

Formação
2019 - Formação Contínua em Mercados de Arte Contem-
porânea, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto;
2018 - Workshop de Impressão Fotográfica em Vidro, pela 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto;
2017 - Workshop Documental, pelo Teatro Municipal Rivoli 
do Porto;
2017 - Curso Cinema - Práticas Documentais, da University 
for the Creative Arts de Farnham;
2017 - Workshop Video 360º, pela University for the Cre-
ative Arts de Farnham;
2015 - Curso Artes Plásticas - Multimédia,  da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto;
2012 - Workshop de Película super 8mm, pela Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto.

Exposições Individuais
2015 Relação de Situação, Espaço Maus Hábitos, Porto, Por-
tugal;
2013 Concerto de Peixes, Edifício AXA - 1ªAveida, Porto, 
Portugal.

Exposições Coletivas
2019 Guimarães Noc Noc, Guimarães, Portugal;
2017 Master Short Films, Curadoria de Simon Aeppli, British 
Film Institute, Londres, Inglaterra;
2017 Camélias da Cidade, Curadoria de Domingos Loureiro,  
Fábrica Social Escultor José Rodrigues, Porto, Portugal;
2015 Fui para Timbuktu, Museu da Faculdade de Belas Artes, 
Porto, Portugal;
2015 Understatement, Curadoria de Miguel Leal, Centro de 
Memória, Vila do Conde, Portugal;
2014  A, Antes, Após, Até, Casa da Cultura Barbot, Vila Nova 
de Gaia, Portugal;

Festivais
2018 FEST - New Directors | New Films Festival, Centro 
Multimeios, Espinho, Portugal.

Catálogos
g’noc noc, Ó da Casa! Associação Cultural, 2019.

Estudos, 2020

Uma série de colagens fotográficas que se debruçam 
sobre a condição humana numa tentativa de tentar 
perceber a relação do Homem com a sociedade, com 
ele próprio, com a Natureza e com o passado.
A partir da selecção minuciosa de negativos, entra-se 
num brainstorm de ideias, rostos, formas, sentimen-
tos, experiências e texturas que, antes sozinhas, co-
municam agora num vai-e-vem frenético de oposições 
e semelhanças, ironias e verdades sobre um mundo 
hiperreal surrealista. 

ESTUDO N, 2020
Ampliação manual p/b em papel baritado
Colagem de 3 negativos 6x6
30,5cmx20,5cm

ESTUDO I, 2020
Ampliação manual p/b em papel baritado
Colagem de 5 negativos 35mm
20,5cmx30,5cm

ESTUDO V, 2020
Ampliação manual p/b em papel baritado
Colagem de 3 negativos 6x6
20,5cmx30,5cm



Transcending (Meat) (still frames), 2019
Video Full HD
Cores c\ Som
5m47s

Transcending (Meat), 2019
Imagem de Produção,
Talho Smallbones & Son, Farnham, Inglaterra

Transcending (Meat), 2019

Transcending explora a relação entre a vida/morte, 
corpo/alma, no contexto Animal. Apresenta-se como 
a libertação da alma, confrontada com o sofrimento 
imposto pelo seu corpo. Invoca-se o pânico daquele 
que foge do seu destino, que desesperadamente aban-
dona aquilo que lhe é querido, em prol de cessar o seu 
sofrimento. Tirando partido da imagem em movimen-
to, cria-se uma narrativa de espaços e corpos que, at-
ravés do som, se ocupam do espaço de apresentação 
e transportam o espectador para o momento de fuga.

DAKU VI, 2017
Fotografia Documental
Papel Reciclado
11cmx18cm

DAKU - Animals of Today, 2018
Livro de Poesia, Edição (50)
Papel Reciclado, 46p.
18cmx11cmx6mm

DAKU - Animals of Today, 2018

Esta publicação nasce a partir duma pesquisa con-
tínua sobre como o contexto humano influencia o quo-
tidiano animal e modifica as relações inter-animais.  
Este livro compila poemas de verso livre, escritos por 
Francisco Pereira, com fotografias cruas tiradas com o 
telemóvel pela artista Inês.
Daku pretende não só explorar introspectivamente as 
suas vidas mas também a suas mortes.

DAKU X, 2018
Fotografia Documental
Papel Reciclado
11cmx18cm



Atrás do Vidro, 2017 
Série Se Eu Morasse Debaixo de Água
Fotografia
Impressão a jacto sobre Papel fotográfico
78cmx118cm

Peyote, 2017 
Série Se Eu Morasse Debaixo de Água
Fotografia
Impressão a jacto sobre Papel fotográfico
78cmx118cm

Se Eu Morasse Debaixo de Água, 2017

Este projeto surge a partir de uma abordagem fotográ-
fica sobre um conceito utópico. Entendido como uma 
realidade forçada a submergir para as profundezas do 
Oceano face ao esgotamento da superfície, após o con-
sumo insustentável dos recursos terrestres, esta série 
de fotografias explora a insubordinação humana per-
ante os seus erros e propõem uma provocação à apro-
priação rotineira do Homem e a sua relação com o meio 
ambiente.
É a partir desta premisa que “Se eu morasse debaixo de 
água” propõe uma interpretação fotográfica do espaço 
real sobre traços estéticos impressionistas, confrontan-
do práticas artísticas antigas e modernas a fim de criar 
um objeto que questione a realidade da própria superfí-
cie por ele representada.

A Casa Cor-de-rosa, 2017 
Série Se Eu Morasse Debaixo de Água
Fotografia
Impressão a jacto sobre Papel fotográfico
118cmx78cm



Balancé (still frames), 2017
Curta-metragem
Video Full HD
Cores c\ Som
9m50s

Balancé, 2017

Este documentário experimental de 9 minutos explo-
ra a relação entre os animais e os humanos. Passado 
no tempo presente, este filme mostra uma variedade 
de animais domésticos na sua interação com o mun-
do. Tendo como mote o actual mundo contemporâneo 
onde os humanos têm um enorme poder e influência 
sobre a Terra e controlo sobre os animais com os quais 
a partilham levanta-se uma questão: Como encontrar 
um equilíbro?
Balancé expressa uma viagem reflectiva sobre a 
evolução.

Balancé, 2017
Imagem de Produção
Casa particular, Barcelos, Portugal © fotografias e textos: Inês Quente


