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            "Havel havalim": hebraico para "vaidade das vaidades", palavras que 
abrem a reflexão de Eclesiastes. "Vaidade das vaidades! Tudo é vaidade", 
afirma o rei de Jerusalém, preocupado em revelar a futilidade do esforço 
humano, esse castigo divino. O sábio não condena apenas a frivolidade na 
busca pela riqueza material e glória, mas alerta que mesmo o trabalho 
árduo e o acúmulo de conhecimento são frutos da vaidade, pois deixarão 
marcas permanentes sobre a Terra. Todo o engenho humano é passageiro 
- outro sentido de "havel" é "sopro", "vapor" ou ""fumaça", e "havel" é 
origem de Abel, sopro de vida breve. Mas a vaidade é sopro fugaz, também 
é, como a respiração, essencial ao Homem.  
  
         Nas obras aqui reunidas, Diogo Muñoz traça um comentário apurado 
sobre a vaidade, pecado do qual a humanidade não escapa. Figuras 
anónimas retratam-se em selfies na busca pela celebridade elusiva das 
mídias sociais, disputando o palco com desportistas consagrados, estrelas 
da música e génios da arte.  
No mundo imaginado pelo artista, Da Vinci, Velásquez, Hockney, Mike 
Tyson e os Rolling Stones convivem com Napoleão e outros heróis da 
história, monarcas e a Mulher Maravilha. Artistas circences, tema 
recorrente na sua obra, pontuam a euforia melancólica deste picadeiro de 
vaidades. Animais surgem, às vezes como míticos seres fora do lugar, 
outras vezes em situações cómicas e insólitas. Uma respeitável família de 
veados placidamente espera por algo, macacos copulam e um urso em 
equilíbrio em cima de uma trotinete é flagrado atrás das árvores. No 
centro de um grande painel, uma figura seminua esconde a face enquanto 
abre as asas, como um anjo caído sob um luminoso em forma de estrela. 
São aparições que, como espelhos retorcidos, nos querem dizer algumas 
verdades.  
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        Mas a fábula de Muñoz não é moralista. Pelo contrário, o artista assume a 
sua participação nesse espectáculo da vaidade. De forma pontual e precisa, ele 
combina elementos minuciosamente detalhados com o pop e o kitsch sem 
apelar ao virtuosismo exacerbado, porque sabe que a vaidade tem também o 
seu propósito e encanto. Não é à toa que vanitas, género de pintura que 
denuncia o vazio dos prazeres mundanos perante a certeza da morte, nos 
seduz com suntuosas superfícies decoradas.  
  
     Para Muñoz, a vaidade é uma força pulsante, impulso da leviandade quanto 
da grandeza humana. Fortunas da arte e da sabedoria com frequência se 
originam em anseios frívolos, e intenções supostamente puras muitas vezes 
encobrem um torpe desejo de adulação. Nesse carnaval lírico e soturno, 
Muñoz sugere que a gravidade da tragédia humana e a leviana comédia não 
estão distantes, ambas são efêmeras. no final, como conclui Eclesiastes, é 
"tudo vaidade, e vento que passa".  
  

                                                                                 Por Mariana W. von Hartenthal  
                                                                                  Fevereiro de 2022 





Acrílico e óleo sobre tela  
22 x 28 cm 

"Butts Up"  "Trapézio sem rede" "A Pérgula "Urso" "David"





"El Sostenedor" 
Carvão e colagem sobre papel Canson 300 g   

169 x 129 cm 





"Estudo sobre kitaj" 
Acrílico e óleo sobre tela 

84 x 104 cm



"Oh - Q - Sana!" 
Pastel sobre papel Canson 300g  

135 x 135 cm 







"P de Pilar" 
Acrílico, óleo e colagem sobre tela 

154 x 124 cm 



Óleo sobre linho 
19 x 14 cm 

"Desfocado" "Biggus 
Dickus"

"Pelúcia" "Foto de 
Perfil"

"Um Notável 
Qualquer"

"Traje de 
Luces"

"Globos 
de Ouro"



"A", "B" e "C" 
Óleo sobre tela 

20 cm e 30 cm de diâmetro





"Faites attention!" 
 Lápis sobre papel Canson 300g  

21 x 29,7 cm 





"Cayetana Wonder Woman" 
Acrílico, óleo e colagem sobre tela 

94 x 74 cm



"Spicy" 
 Acrílico, óleo e colagem sobre tela 

104 x 74 cm





"Shock the Monkey" 
 Acrílico, óleo e colagem sobre 

tela 
104 x 74 cm



"Photoshoot" 
 Acrílico, óleo e colagem sobre 

tela 
104 x 74 cm



"Cortejo" 
 Pastel e colagem sobre papel Canson 300g  

169 x 129 cm 





"Lucy in the Sky with Diamons" 
 Lápis, tinta da china, acrílico e colagem sobre 

papel Canson 300g 
42 x 29,5 cm 





      
        Nascido em Lisboa, onde vive e trabalha, Diogo Muñoz (1973) é formado em 
Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Ao longo 
dos anos, tem exposto o seu trabalho em países como Portugal, Espanha, 
Inglaterra, Escócia, Itália, Suíça, Angola, Brasil, EUA, RAE de Macau e China, em 
exposições individuais e colectivas.  
  
      Principais Exposições 
  
     2022: HAVEL HAVALIM, Galeria Cisterna  
    2021: "The 3rd Annual Arts Exhibition between China and Portuguese -             
speaking Countries - Embrace of Diversity", Macau 
     2021: Pinturas para MEL (Museu Erótico de Lisboa) 
     2019: Slouching Towards Perfect (in) Sanity, Galeria Cisterna 
     2016: Shakespeare Never Did This... Exposição Individual , Galeria L´H, Lisboa 
     2015: Exposição Individual - Coliseu Micaelense, Açores 
     2014: Factotum - Exposição individual, Centro Cultural de Cascais 
     2013: Tales of Ordinary Madness, Museu Nogueira da silva, Braga
     2012: The Summer Six - Exposição colectiva, Suíça 
     2010-2011: Exposição Colectiva, Xangai, China 
     Exposição Colectiva, Wison Museum of Modern Art, China 
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