RUNA
Nasceu em Lisboa. Formou-se em Relações Internacionais na Universidade Técnica de Lisboa, e
fez posteriormente o curso de Pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes, com a duração de
três anos.

Exposições Individuais
2018 – Atrium da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Lisboa
2015 - Galeria do Edifício Central do Município, Câmara Municipal de Lisboa, Campo Grande
2010 – Espaço Portugal Telecom – Andrade Corvo, Lisboa
2009 – Instituto Português da Juventude – Sede da Delegação Regional de Lisboa, Parque Expo
2003 – Instituto Português da Juventude – Sede da Delegação Regional de Lisboa, Parque Expo
2002 – Galeria Quadrante – Centro de Artes e Ofícios, Odivelas
2002 – Casa Municipal da Cultura, Câmara Municipal de Loures
2001 – Galeria Quadrante – Centro de Artes e Ofícios, Odivelas

Exposições Coletivas
2006 – Castelo de Pirescouxe, Galeria Municipal
2005 – Galeria da Junta de Freguesia da Portela
2005 – Sociedade Nacional de Belas Artes, Exposição de Finalistas (3º ano), Lisboa
2005 – Galeria da Associação de Artistas Plásticos de Oeiras
2004 – Galeria Quadrante– Centro de Artes e Ofícios, Odivelas
2004 – Galeria Municipal de Loures
2004 – Sociedade Nacional de Belas Artes, Exposição de Finalistas (2º ano), Lisboa
2003 - Castelo de Pirescouxe, Galeria Municipal
2003 – Instituto Português da Juventude – Sede da Delegação Regional de Lisboa, Parque Expo
2004 – Sociedade Nacional de Belas Artes, Exposição de Finalistas (1º ano), Lisboa
2002 – Galeria Imargem, Almada
2002 – Galeria Municipal de Loures
2001 – Galeria Municipal de Loures
2001 – Galeria Quadrante– Centro de Artes e Ofícios, Odivelas

“Com os quadros de Runa não há aquela reacção de perturbação, interrogação ou choque, como
acontece com outros artistas. Pelo contrário, eles transmitem uma forte sensação de familiaridade,
de aceitação imediata, de se “estar em casa entre amigos”. As cores e as imagens são fortes,
impactantes e vigorosas, transmitindo positividade e inspiração a quem as vê.”
Alexandra Cardoso, autora do romance “Carolina” da editora Minerva
Conheço a Rute Norte desde 1996 (mais coisa menos coisa). E se há pessoas por quem tenho uma

profunda admiração, a Rute é uma delas. Não há ninguém como a Rute Norte, nos seus defeitos e
nas suas qualidades.
O que conta, nestas breves palavras em que vos falo desta pintora, são os traços que a
caracterizam. Da Rute espera-se sempre tudo. Cada vez que abro o meu mail estou à espera de
encontrar uma notícia parecida com isto:
“Portuguesa, licenciada em relações internacionais, integra a equipa de astronautas que vai a
Marte.”
Estou profundamente convicto que ainda vou ler essa notícia. E, evidentemente, a portuguesa é a
Rute Norte.
Ao longo destes anos todos falei pessoalmente com a Rute uma trintena de vezes. Conhecemo-nos
por causa do gosto comum das motas. Depois, fui recebendo no meu mail muitas conversas,
muitas notícias, muitas iniciativas. Tenho uma pasta só para os mails da Rute. A Rute descobriu
o rafting e logo organizou uma equipa para ir andar aos saltos rio abaixo, depois convidou-nos a
fazer rapel, a cada mês que passa o mundo fica mais colorido com as organizações desta
personagem única.
A determinação que coloca em tudo o que faz, o seu espírito prático e a limpeza com que se
envolve na sua forma desprendida de não se envolver, fazem com que tudo o que a Rute faz seja
mais ou menos uma aventura.
Um dia a Rute começou a falar de pinturas. Se fosse qualquer outra pessoa “a gente esperava
para ver”, mas a Rute com uma determinação férrea, começou a expôr, frequentou aulas e quando
fui a casa dela vi uma impressionante coleção de quadros numa sala perfeitamente organizada,
espartana, limpa e bem enquadrada. A Rute tinha pintado mais de 40 quadros e não havia uma
pinga de tinta no chão.
A Rute, parece uma personagem que só existe nos livros, mas não … é esta excelente pintora cuja
obra fala por ela.

Jaime Roriz, autor do romance “Avenida de Roma, Duas da Tarde”, da Editora Minerva
(Capa de Runa)

