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PT 
O percurso de Susana Cereja começa pela arquitectura, apesar de ter 
desenhado e pintado desde que se lembra de existir. Estuda arquitectura 
de 2011 a 2016 em Portugal e durante um curto período na Alemanha. A 
meio do curso de Arquitectura, em simultâneo, estuda Ilustração e 
Desenho na Faculdade de Belas Artes e começa a trabalhar como 
arquitecta no Atelier da artista Joana Vasconcelos, onde trabalhou cinco 
anos. Estudou ainda gravura em Barcelona; Arraiolos em Lisboa e vila de 
Arraiolos; e Desenho na Ar.co – Centro de Arte e Comunicação Visual.  
 
O seu projecto artístico torna-se público em 2017 quando o começa a 
divulgar nas redes sociais e website. Projecto que comunica através de 
três técnicas principais: gravura, tapeçaria em Arraiolos e gesso/cerâmica. 
Provavelmente por ter vindo da arquitectura, Susana Cereja é apaixonada 
pela beleza dos materiais e por retirá-los por vezes do contexto e 
reinterpretá-los, inová-los, colocando-os num patamar contemporâneo. 
Algo que gosta é de ter toda a sua alma nas suas obras e marcar a 
diferença pela mensagem que transmite e técnicas que inova 
constantemente, seja pela sua mistura, contexto ou uso – algo que 
acontece principalmente na técnica da tapeçaria em Arraiolos.  
 
Há quem pense que a artista pede a alguém para fazer os seus painéis em 
tapeçaria, de desenhos que produz e que poderiam resultar tanto em 
tapeçaria como numa tela ou folha de papel. A verdade é que a artista não 
só projecta cada tapeçaria como se de um projecto de arquitectura se 
tratasse como sabe concretizar cada tapeçaria/projecto que idealiza. Cada 
desenho é pensado tendo em conta a ética da construção do tapete. 
Sendo que obviamente devido ao seu fluxo de trabalho contrata artesãos 
exemplares com quem trabalha regularmente.  
 
O seu trabalho é “emoção”. A artista trata e estuda este tema porque 
afirma que somos educados em tantas disciplinas excepto 
emocionalmente. “A sociedade não sabe lidar e trabalhar as suas 
emoções.” Por isso, a artista gosta de falar das emoções e angústias mais 
profundas do ser humano. O tema Mulher também está muito presente 
na sua obra, mais uma vez através da emoção e do quebrar de 
paradigmas.  



As exposições que destaca: exposição colectiva na Delphian Gallery, em 
Londres, Inglaterra; exposição individual “Cherriful”, no Algarve, Portugal, 
ambas em 2018. 
 
IN 
Susana Cereja's journey begins with architecture, but she always 
remembers how she used to draw and to paint during her childhood. She 
studied architecture from 2011 to 2016 in Lisbon, Portugal, and during a 
small period in Germany. While taking her degree in Architecture, at the 
same time, she studied Illustration and Drawing at the Faculty of Fine Arts, 
also in Lisbon, and started working as an architect in the studio of a 
Portuguese artist, where she worked for five years. She also studied 
printmaking in Barcelona; Arraiolos in Lisbon; and Drawing at Ar.co - 
Center for Art and Visual Communication, in Lisbon.  
 
Her artistic project became public in 2017 when she started to share it on 
social networks and on her website. Susana's project communicates 
through three main techniques: engraving, Arraiolos tapestry and plaster.  
Probably because she came from an architecture background, Susana 
Cereja is passionate about the beauty of the materials and likes to take 
them out of context and to innovate with them, placing them on a 
contemporary level. She loves to put her whole soul into her works and to 
make a difference with the message she conveys and/or techniques she 
constantly innovates with, wether it’s through mixture, context or use - 
something that mainly happens in the Arraiolos tapestries (an ancestral 
Portuguese technique, which the artist works on a daily basis).  
 
Some might think that the artist asks someone to make her tapestry 
panels, from drawings she produces and that could result in a tapestry or 
a canvas or a sheet of paper. But the truth is that the artist not only 
designs each tapestry as if it were an architectural project, but also knows 
how to materialize the tapestry/project. 
 
Her work is "emotion". The artist works and studies this subject because 
she feels that we are educated in so many subjects other than emotions. 
"People don’t know how to deal and work with their emotions.". For this 
reason, the artist likes to talk about the deepest emotions and anxieties of 
the human being. The Woman theme is also very present in her work, 
once again through emotion but also with the purpose of breaking 
paradigms. 



 
The exhibitions that the artist highlights: group exhibition at the Delphian 
Gallery, in London, England; solo exhibition “Cherriful”, in Algarve, 
Portugal, both in 2018. 
 
 


