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“Underground é o título desta exposição individual de 
Franchini.
Porque subterrâneo é o local em que nós, artistas, nos 
sentimos no momento atual, compelidos a (sobre)viver 
num mundo exigente, às vezes ingrato, para a arte que 
amamos. 
Estaríamos mais sós, num esquecimento sem igual, não 
fosse o contributo inestimável de algumas galerias que 
acreditam na arte e nos artistas. 
E por isso não desistimos, insistindo neste modo de par-
tilha artística que é também a nossa forma de protesto. 
Esta mostra traz a público uma nova vertente caricatural 
do artista, talvez mais abstrata e sombria, que com pe-
netrante sarcasmo pinta a sociedade.
Um bom momento para, em contraciclo com este ambi-
ente underground, celebrar a arte.”
        Franchini



1. Cortes verticais de uma falésia algarvia
Raku, cozedura a 1200ºC



2. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 100x70 cm



3. Arca de Noé do Sec.XXI,  Série Figurativa 
Acrílico, grafite e caneta, s/papel lana de França, 42x56 cm      



4. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 120x90 cm



5. E.T. em flor
Raku, cozedura a 1200ºC



6. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 190x100 cm



7. Confusões
Acrílico, grafite e caneta, s/papel Canson, 42x56 cm     



8. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 120x70 cm



9. Mamadona
Acrílico, grafite e caneta, s/papel Canson, 42x56 cm     



10. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 75x150 cm



11. Corre coelhinho, corre
Acrílico, grafite e caneta, s/papel Canson, 42x29 cm     



12. Série Abstractos 
Óleo s/ tela, 150x90 cm



13.Boiborleta
Raku, cozedura a 1200ºC



14. Passeio dos naturistas
Acrílico, grafite e caneta, s/papel Canson, 42x56 cm     



15. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 190x204 cm



16. Céu Velado,  Série Figurativa 
Acrílico, grafite e caneta, s/papel lana de França, 42x56 cm      



17.Jacaré bailarino
Raku, cozedura a 1200ºC



18. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 150x144 cm



19. Orquestra beaux Arts,  Série Figurativa 
Acrílico, grafite e caneta, s/papel lana de França, 42x56 cm      



20. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 130x97 cm



21. Biarritz,  Série Figurativa 
Acrílico, grafite e caneta, s/papel Carlson, 32x24 cm      



22. Série Abstractos 
Acrílico s/ tela, 150x150 cm



23. Jacaré bailarino
Raku, cozedura a 1200ºC



Franchini (Porto, 1959-) é um pintor português, pertencente a uma gera-

ção tardia, por culpa de imposição paterna. 

Teve uma ação artística e cívica intensa na década de 1970, culminando 

com o 25 de Abril.  Começa a relacionar-se no meio das artes portuen-

ses. Funda a sua primeira galeria, a Franchini’s Galeria em Miguel Bom-

barda e de seguida com três  amigos a AP’Arte Galería na mesma rua.

Foi um dos sócios da Oficina 2000&5 , um espaço dedicado à criação de 

projetos cerâmicos e escultóricos de autor.

É assessor cultural da Ordem dos Médicos 

É membro da ANAP -Associação Nacional dos Artistas Plásticos de Por-

tugal, foi Diretor Cultural para Portugal da APAP-SP Associação Profis-

sional de artistas plásticos de São Paulo. É embaixador da NONViolence, 

um projeto criado por Yoko Ono, viuva de John Lennon.

Entrou em algumas Bienais, algumas das quais como convidado, e ex-

põe regularmente em Portugal e no Estrangeiro, em Galerias, Centros 

Culturais e Museus.

Curador de diversas exposições no Brasil e em Portugal em museus, 

galerias e Centros Culturais.



Rua Miguel Bombarda, 221
4050-381 Porto-Portugal

t: 351 220 120 184/5
f: 351 220 120 186

e: geral@apartegaleria.com
w: www.apartegaleria.com

Exposição de Franchini realizada pela AP’ARTE Galeria, 
de 7 de Maio a 11 de Junho 2016.


