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Baudrillard wskazuje na ciało jako na „… najpiękniejszy, najcenniejszy i najbardziej olśniewający ze wszystkich
obiektów”. Jeśli mówię, że świat jest doświadczaniem ciała, wkładam w to swoje serce i wszystko co tworzę, jest
częścią tego doświadczenia.
W tym bardzo krótkim wstępie zawarłem już istotę moich przemyśleń na temat pracy na polu praktyki artystycznej: poświęcenie uwagi ciału jako mediatorowi, jego performatywności oraz idei fragmentacji, tj. konstrukcji
myśli z wyizolowanych, zawieszonych momentów. Ta nielinearna metoda przyjmuje dwie perspektywy: z jednej
zakłada, że pomiędzy tymi momentami jest coś, co nazywamy nieuchwytnym, nieprawdopodobnym lub nawet
absurdalnym (w otwartym procesie kontaminacji), z drugiej, że istnieją relacje ustanowione pomiędzy wszystkimi rzeczami.
Gedi Sibony (2007) mówi nam o robieniu notatek przy obrabianiu materiałów, możliwości dzielenia się doświadczeniem przy łączeniu elementów, badaniu skutków świadomości struktur i ich związków, gdy prowadzi się testy.
Pracownia służy wtedy jako pole do eksperymentowania, gdzie materia i materiały pozwalają poszerzać wiedzę o
potencjalnych związkach w ciągłym dążeniu do poszukiwania i gubienia rzeczy, co naturalnie rozciąga się później
na przestrzeń wystawową, przestrzeń widzialną. Ta fragmentaryczna lub cząstkowa konstrukcja może być złożoną konstrukcją narracyjną, w której wszystkie punkty (temat, forma, materia, materiał, znak) łączą się wzajemnie
ze sobą, co jest równoważne z konstrukcją myśli. W pracowni moje ciało zmienia obrabiane materiały w działanie, celebrowane, mające na celu wzmocnienie siły, zwrócone w kierunku myśli. Tutaj odwołania do zagadnień i
działań związanych z performatywnością, z rozmieszczeniem oraz łącznością podążają razem do miejsc konfabulowanych z performatywnego punku widzenia (Cunha e Silva, 1999). Performatywność jako problem znaczenia
napędza lub uaktywnia kody ciała, jako twórcę znaczeń oraz jako odbiorcę środowiska społecznego, które je
otacza, które aktywuje całą maszynerię percepcji i reprezentacji oraz staje się miejscem wielokrotnych interwencji, wielokrotnych kolonizacji (Cunha e Silva, 1999). Biżuteria, której cel uznaję za na wpół funkcjonalny, jest
skupieniem uwagi na materii i formie lub na materiale i kształcie i to od drugiej połowy dwudziestego wieku zwracało coraz większą uwagę na kodowanie i świadome oddziaływanie na ciało lub ciało działające na przedmiot,
ponieważ oba kierunki są sobie wzajemne w budowaniu systemu języków. Ale zanim stanie się przedmiotem z
prawie funkcjonalnym celem (czy to biżuteria, czy przedmiot, który ma być widziany na masie ludzkiego ciała),
jest zestawem materii lub materiałów, wzmacniaczy kodów, które aktywują inne znaczenia oraz inne języki.
Uwaga, którą poświęcam materiałom (i przedmiotom), mającym związek z ciałem, pośrednio lub bezpośrednio
z nim połączonym, w którym znaczenie pozostaje wspomnieniem lub reminiscencją, jest tematem, którym się
zajmuję, by odwrócić, wywołać lub podkreślić relacje.
Wystawę Obiekty, obnażające brak mocy, w kontekście której powstał ten katalog, podzielono na dwie części: tę
ukazującą fragmentaryczną stronę metodologii proceduralnej i tę zwracającą uwagę na zagadnienie performatywności w manewrowaniu przedmiotami, czasami przekształcanymi lub przedstawianymi. W tym, co prezentuję, i jak to wygląda, obecnie w formie dokumentu, jest część wędrującej przestrzeni pomiędzy zanurzonym a
tym, co się wynurzyło, tym, co pozostało zanurzone, a tym, co później wyjdzie na powierzchnię, skutki manewrów
aktywujących ciało do pamiętania siebie.

Baudrillard appoints the body as "... the most beautiful, precious and resplendent of all objects". If I say the
world is the experience of the body, I put it in its heart and all things are fractions of that experience.
In this very brief entry I already put relevant questions to think about work in the field of artistic practice: attention to the body as mediator, its performativity, and the idea of fragmentation, ie the construction of thought
from isolated moments, discontinued. This nonlinearity as method assumes two perspectives: that there is what
we can call imponderable, unlikely or even incongruous between these moments (in an open process contamination) and the relations established between all things and all things.
Gedi Sibony (2007) tells us of taking notes while handling materials, the possibility of sharing his experience
while combining elements, exploring the effects of awareness about these structures and their associations,
when he runs his tests. The studio then serves as the foreground of experimentation, where the matter and the
materials allow the crossing of information for potential associations in constant pursuit of finding and losing
things, which naturally extends later into the exhibition space, the space of visibility. This fragmentary construction, or fractal, can be a complex narrative construction, in which all points (subject, form, matter, material,
sign) relate to each other, equivalent to the construction of a thought. Within the studio, my body converts into
actions the materials handled, observed, aimed to foster a power, returned to them. Here, the appeal to performativity, to the arrangement, and connectivity issues and actions work together to confabulate places, from the
performative look (Cunha e Silva, 1999). Performativity as a problem of meaning, powers or actives codes, from
the body, as a producer of meanings and as receiver of the social environment that surrounds it, that activates
all the machinery of perception and representation, and becomes a place of multiple interventions, multiple
colonizations. (Cunha e Silva, 1999).
Jewellery, whose purpose I consider semi-functional, is an attention on the matter and form or on the material
and shape, and that from the second half of the twentieth century, raised a greater attention to the encoding
and conscious action on the body, or the body acting on the object, because both directions are reciprocal in
building a system of languages . But before becoming an object with an almost functional purpose (or jewelry, or
object to be seen in the mass of the human body) is a set of matter or materials, codes enhancers that activate
other meanings and other languages.
The attention that I offer materials (and objects) that show a link with the body, directly and indirectly connected
to it, in which meaning remains a memory or reminiscence, is the subject with which I operate, to divert, or
evoke emphasize relations.
For the exhibition Objects which bear no power, context in which this catalog was produced, were thought two
pieces (which unfold in others) from this fragmentary procedural methodology and directed attention to the
issue performativity in maneuvering objects, sometimes transformed, or presented. About what I present, and
as it stands, now in the form of document, it is a slice of a walking surface between the immersed and what has
emerged, what still remained submerged and what will later resurface, results of maneuvers to activate the body
to the memory of itself.
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Bez tytułu (Mówiąc to samo wiele razy) 2011
4000 patyczków
Untitled (Saying the same thing many times) 2011
4000 swabs

Mówiąc to samo wiele razy 2011
Złotko z paczki tytoniu. Zmienne wymiary
Saying the same thing many times 2011
Inner tobaco package golden paper. Variable dimentions

Saying the same thing many times 2011
Inner tobaco package golden and silver paper, carbon paper. Variable dimentions

Saying the same thing many times 2011
Inner tobaco package golden paper. Variable dimentions

Mówiąc to samo wiele razy 2011
Złotko i sreberko z paczki tytoniu, kalka. Zmienne wymiary

Mówiąc to samo wiele razy 2011
Złotko z paczki tytoniu. Zmienne wymiary

Bez tytułu (Mówiąc to samo wiele razy) 2011
Frottage, grafit, kopia przy użyciu kalki. 70 x 100 cm

Untitled (Saying the same thing many times) 2011
Frottage, graphite, carbon copy. 70 x 100 cm

Bez tytułu (ten pojemnik opróżnia się i wypełnia przy pomocy identycznych znaków) 2001
Pojemnik, znak graficzny
Untitled (this container empties and fills with the help of identical signs) 2011
Container, graphic mark

Untitled 2008
Brooch. OMA research department model pieces. 8 x 13 x 0,5 cm

Untitled 2009
Brooch. Fabric, paillette, color felt pen

Bez tytułu 2008
Brosza. Model prac wydziału badań OMA. 8 x 13 x 0,5 cm

Bez tytułu 2009
Brosza. Tkanina, cekiny, kolorowy flamaster

Urodzony w 1976 roku w Cinfães (Douro), w Portugalii.
Mieszka i pracuje w Porto.
Studiował projektowanie biżuterii w Centro de Joalharia do Porto w Portugalii (1995-1998). Po okresie pracy we własnej
pracowni, w 2001 roku wyjechał do Niemiec, gdzie ukończył studia dzienne w Akademie der Bildenden Künste w
Monachium w klasie profesora Otto Künzli - DYPLOM w styczniu 2007.
W maju tego samego roku powrócił do Porto, żeby studiować fotografię w Instituto Português de Fotografia. Obecnie
studiuje rysunek i rytownictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Porto pod kierunkiem profesora Mario
Bismarcka. Rezydent Palácio das Artes w Porto.
Od roku 2000 uczestniczył w wielu badaniach i warsztatach prowadzonych przez takich wykładowców i mistrzów jak:
Mona Hatoum, Otto Künzli, Manuel Vilhena, Montenegro de Andrade, Mike goes West, Sabine Hauss i innych.
Wystawy i projekty w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Argentynie, Holandii, Szwecji, Estonii.
Born in 1976 in Cinfães (Douro), Portugal.
Lives and works in Porto.
Studied jewellery at Centro de Joalharia do Porto, Portugal from 1995 to 1998.
After a period working on his studio, head to Germany in 2001 where finished full studies, first year as guest student, at
Akademie der Bildenden Künste München with Prof. Otto Künzli, DIPLOM in January 2007.
Later in May that same year returned to Porto to study photography at Instituto Português de Fotografia.
Currently undertaking a Master in Drawing and Printmaking at Porto University, Faculty of Fine Arts, having professor
Mario Bismarck as orientator, and resident at Palácio das Artes, Porto.
Relevant studies or workshops, between 2000 and the present, with teachers and masters like Mona Hatoum, Otto
Künzli, Manuel Vilhena, Montenegro de Andrade, Mike goes West, Sabine Hauss and others.
Exhibitions and projects in Portugal, Spain, Germany, Argentina, The Nederlands, Sweden, Estonia.
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