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Fish on a Dish Nº1 - Foto-montagem—(50x50)cm 

 

Millie meets Millie - Foto-montagem—(30x30)cm 

“MULTIPLES” DE FANNON 
 

OS PUZZLES DE ORMOND FANNON 
O acaso o desacaso o contracaso 
O jogo o antijogo o contrajogo 

As novecentas mil faces de um dado 
A roleta de Deus ou do Diabo 

A cinza o sangue os mármores o fogo 
O espanto e a cor num espelho estilhaçado 

 

José Manuel Ferrão 
 

 
“Multiples” – Composições derivadas de fotografias fragmentadas e 
reorganizadas por um método sistemático peculiar. As fotografias 
continuam a ser fotografias e as imagens são as mesmas, só que a 
nossa percepção é alterada. 

 
Esta exposição apresenta dois grupos de foto-montagens com dois temas diferentes. O primeira grupo junta 
obras abstratas e simétricas derivadas de estudos fotográficos das varias partes do corpo humano. O segundo 
grupo apresenta obras menos abstratas mas talvez mais inquietantes, focando em eventos e festas na vida 
social Portuguesa. 

 
 

O rmond Fannon é natural de Londres, Inglaterra. Licenciado em Belas Artes pela Universidade de Londres. 
Foi Professor e Director de Arte, Design e Tecnologia no Colégio Inglês (St. Julian's School) em 

Carcavelos e mais tarde foi Administrador do colégio até 2011, ano em que se aposentou, passando então a 
dedicar-se inteiramente à sua arte e à consultoria.  

 

É atualmente Examinador Delegado de Artes Plásticas do International Baccalaureate Organization  e 
representante do CIS (Council of International Schools) nos serviços de credenciação de colégios internacionais 
(tendo já visitado inumeros colégios em Europa, Medio Oriente, India, America do Norte, America do Sul e 
Australia). Foi galardoado pelo CIS em 2010 pelo contributo que tem dado à educação internacional. É casado 
com uma cidadã Portuguêsa de quem tem três filhos. Reside na 
Malveira da Serra, Cascais.  

 

 Participação em exposições colectivas (selecção): 
 Bienais Internacionais de Obidos, Vila Nova de 

Cerveira, Sabugal e Ciudad Rodrigo. 
 Prémio João Hogan . 
 Prémio Nacional de Pintura Julio Resende. 
 Várias coletívas da Sociedade Nacional de Belas 

Artes. 
 

É representado nas seguintes colecções (selecção): 
 Colecções de Arte Moderna dos Ministérios da 

Cultura e de Saúde. 
 Colecção de Arte Moderna do Concelho Britânico em 

Lisboa. 
 Museu de Peniche. 
 Câmara Municipal de Cascais. 


