
FIND YOURSELF IN CHAOS // AKACORLEONE

A instalação “Find Yourself in Chaos” - peça central da exposição 
individual de AkaCorleone do mesmo nome na Galeria Underdogs 
em Fevereiro e Março - está a ser mostrada de novo na Fundação 
Portuguesa das Comunicações, em Lisboa.

Com base no que o artista descreve como “o caos em que mergulho 
constantemente e que vejo à minha volta”, a sua exposição tomou 
como objectivo a exploração dessa vertigem do excesso e saturação 
que caracteriza a vida nas sociedades urbanas contemporâneas, 
partindo do seu universo visual particular de modo a construir 
reflexões e jogos de manipulação onde o próprio autor determina 
qual a informação que quer revelar ou omitir.

“A sensação de excesso de informação no cérebro que nos impede de 
focar numa só tarefa, a ideia de que nunca estamos satisfeitos e 
que por isso acumulamos, a poluição visual a que nos submetemos 
sem questionar” Pedro Campiche

Pedro Campiche / AkaCorleone (1985) é um ilustrador/designer 
gráfico/artista português que começou o seu percurso como um 
notório writer de graffiti no submundo de Lisboa. Um assumido 
obsessivo com todas as coisas gráficas e visuais, é conhecido pela 
destreza com que joga com o uso de cores, tipografia, personagens 
e formas que combina de forma a produzir composições apelativas 
imbuídas de originalidade e um humor abrangente. Tem apresentado 
o seu trabalho em exposições desde 2010. // www.akacorleone.com

GALERIA UNDERDOGS
RUA FERNANDO PALHA
ARMAZÉM 56
1950-132 LISBOA

www.under-dogs.net
info@under-dogs.net

Fundação Portuguesa das Comunicações | Museu das Comunicações      
Rua do Instituto Industrial, 16 – 1200-225 Lisboa
Tel. 213 935 159 |  museu@fpc.pt  | www.fpc.pt 

Horário: 2.ª a 6.ª: - 10h às 18h. Sábado: 14h às 18h. Última 5.ª f do mês até às 22h  



FIND YOURSELF IN CHAOS // AKACORLEONE

The installation “Find Yourself in Chaos” - central piece of 
AkaCorleone’s eponymous solo exhibition at the Underdogs Gallery 
last February and March - is being showcased again at Fundação 
Portuguesa das Comunicações in Lisbon.

Based on what the artist describes as “the chaos in which 
I constantly find myself and see around me”, the exhibition 
sets as objective the exploration of that vertigo of excess 
and saturation which characterises life in contemporary urban 
societies, setting out from his personal visual universe to 
create reflections and manipulation games where the author himself 
determines what information he wants to reveal or omit.

“The feeling of excess of information in the brain which makes it 
impossible to focus on one task alone, the idea that we’re never 
satisfied making us therefore accumulate, the visual pollution 
to which we submit ourselves without questioning, are notions I 
address in the works created for the exhibition.” Pedro Campiche

Pedro Campiche / AkaCorleone (1985) is a Portuguese illustrator/
graphic designer/visual artist who started out as a notorious 
graffiti writer in the Lisbon underworld. A self-confessed 
obsessive with all things graphic and visual, he is known for his 
dexterity in using colours, typography, characters and forms, 
which he blends to achieve eye-catching compositions imbued with 
originality and an all-pervasive humour. He has been exhibiting 
his work since 2010. // www.akacorleone.com
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