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EROSÃO E CICLO GOLDBURGH

Para o ciclo de exposições Goldburgh, e numa relação essencial com o espaço que recebe o grupo
de objectos, são apresentadas 6 composições que gravitam à volta da ideia de erosão, um corpo
que se revela pelo desgaste do corpo circundante, ou sobreposto. este princípio relaciona-se com
um tempo dilatado, geológico, com o cíclico e a transformação, a renovação.

Em AMANHÃ É IGUAL A HOJE - erosão foram pensadas peças a partir de materiais que apelam
a tempos de desgaste distintos, materiais deslocados de espaços de ruína, à repetitividade, a
formas espiroidais, a imagens cujo referente é o corpo humano em transformação, evidenciando
uma ideia de movimento contínuo, reproduzível em cada indivíduo, a materiais de tráfego entre
o discurso biológico e comportamental do corpo. O Hotel555, precisamente a sala do primeiro
andar, também em ruína, dialoga com os trabalhos, na possibilidade de estabelecer discursos
visuais e semióticos com as peças, de maneira a potenciar ideias de movimento, ruína, tempo,
sobreposição e imposição, reconhecendo semelhanças e compatibilidades partilhadas entre
lugares.

LISTA DE TRABALHOS NA INSTALAÇÃO

1. Catálogo com imagens documentais da ruína da Escola Irene Lisboa, Porto PT 2012;

2. Sem título, 2012, barrote de madeira, xilogravura, moldes de dentes em cimento, imagens destacadas
de manuais escolares de geologia, cavaletes, tinta;

3. Sem título, 2012, caroços de cereja, prato IKEA, Cuspir os dentes 2012, impressão sobre papel de jornal;

4. Saying the same thing many times, 2011, papel de carbono, cortado com furador e organizado como
espiral;

5. Sem título, 2012, folha de papel de carbono, paralelepípedo de granito e sabonete usado;

6. Sem título, 2012, unhas cortadas e presas em linha vertical de fio dental.
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EROSION AND GOLDBURGH CYCLE

For the Goldburgh exhibition cycle, 6 compositions that centre on the idea of erosion are presented
in essential relationship with the space in which the group of objects are placed, a body is revealed
by the erosion of the surrounding and superimposed body. This principle is related to an expanded,
geological, cyclical time, to a transformation, a renewal. In TOMORROW EQUALS TODAY -
erosion, pieces were realised from materials that recall distinctperiods of erosion, materials that
are displaced in places of ruin, the repetitivity, spiral forms, images whose reference is the human
body in transformation, giving an idea of continuous movement, reproducible in each individual,
devices in the traffic between the biological and the behavioural of the body. The exhibition space,
Hotel555 (more accurately in the room on the first floor), which is also in ruins, communicates
with the pieces, so as to establish visual and semiotic conversations, so as to emphasise ideas of
movement, ruin, time, overlap and imposition, recognising similarities and compatibilities shared
between places.

LIST OF WORKS IN THE INSTALLATION

1. Catalogue of documentary images of the ruin of School Irene Lisboa, Porto PT 2012;

2. Untitled, 2012, wooden beam from School Irene Lisboa, woodcut, cement casts of teeth,images taken
from geology textbooks, easels;

3. Untitled, 2012, cherry stones, IKEA plate, Spitting teeth 2012, print on paper;

4. Saying the same thing many times, 2011, hole punched carbon paper arranged in a spiral;

5. Untitled, 2012, sheet of carbon paper, granite parallelepiped and used bar of soap;

6. Untitled, 2012, cut fingernails and fixed between vertical lines of dental floss.
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1. Sem título  Untitled 2012
IMAGEM DOCUMENTAL  DOCUMENTARY IMAGE
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2. Vista da instalação  Installation view
DETALHE  DETAIL

2. Vista da instalação  Installation view
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3. Cuspir os dentes  Spitting teeth 2012
PHOTOGRAPH 30X42 cm
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4. Cuspir os dentes  Spitting teeth 2012
FOTOGRAFIA Dimensões variáveis  PHOTOGRAPHY Dimentions variable
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5. Vista da instalação  Installation view
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5. Vista da instalação  Installation view 5. Vista da instalação  Installation view
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6. Imagens documentais da Escola Irene Lisboa, Porto PT, em ruína 2012
DIAPOSITIVOS

6. Documentary images of the ruin of School Irene Lisboa, Porto PT 2012
DIAPOSITIVE
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6. Imagens documentais da Escola Irene Lisboa, Porto PT, em ruína 2012
DIAPOSITIVOS

6. Documentary images of the ruin of School Irene Lisboa, Porto PT 2012
DIAPOSITIVE
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7. Dizer a mesma coisa muitas vezes  Saying the same thing many times 2011
OBJECTO Dimensões variáveis  OBJECT  Dimentions variable
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7. Vista da instalação  Installation view
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8. Sem título  Untitled 2012

8. Sem título  Untitled 2012 (detalhe  detail)
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9. Sem título  Untitled 2012

9. Sem título  Untitled 2012 (detail)



— 1.2012

10. Vista da instalação  Installation view


