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TEXTO PARA APRESENTAÇÃO NA GALERIA REVERSO 2013

De todos os objectos e materiais que encontro nos meus percursos diários, aqueles que reuni
para a exposição Cuspir os dentes são um apanhado de ideias sobre como o comportamento
humano se baseia em actos de violência. Dos encontros que venho promovendo, a propósito deste
trabalho, prevalecem no outro os comentários de trauma, especialmente o que refere a factos
objectuais da dentição, por uma ou outra experiência na primeira pessoa, da ausência de algo
que pertence ao corpo e que agora aí não existe. Este trabalho preocupa levantar mais questões
que apenas a fisionomia de um corpo saudável: a evasão ou expulsão daquilo que pertence ao
eu original opera como  metáfora para o que o eu é (sou) está (estou) perante o outro, e aqui
abrimos um grande capítulo do que pode ser a experiência de vida de uma vida, talvez em reflexo
com muitas outras vidas. A violência implícita nas relações inter-pessoais, com maior impacto
naquelas que se baseiam na forma de amor, talvez na relação do amor próprio, gera as fórmulas
pessoais do comportamento para com as coisas, para com as ideias, em suma para com a
organização do espaço vital e dos trabalhos seminais, no espaço de tempo vida, de cada um, de
cada nós, de eu ser eu no outro, de outrar como nos ensina Fernando Pessoa. É certo que estas
ideias não dependem exclusivamente da poesia, existem ideias que reflectem a preocupação
laboral ou problemas que se relacionam intimamente com a disciplina ou o fazer absorvido pela
prática, a poiesis. Esta reflexão, em mim, por observação em tantos outros, persegue a possibilidade
de relacionar campos semânticos para construir uma narrativa paralela entre planos, onde procuro
e encontro semelhanças que reforçam essa procura e fortalecem esses encontros. As várias ideias
que me habitam transitam entre o abandono e o tempo, as práticas somáticas e o trauma, a
repetição e a impermanência, o signo e a materialidade. Fazer isto, assim, é como colocar as
coisas em palavras, onde estas são insuficientes, ou as coisas são indizíveis por dificuldade ou
por impossibilidade ou porque a poesia, assim vejo e desejo, toma formas de tantas maneiras
como a de construir um objecto onde são depositadas, talvez encontradas, as pistas para um
discurso mudo, onde cada um transporta consigo o volume que consegue transportar, sem pudor
e sem cobrança. Agora, na galeria Reverso, encontramos um lugar para dar maior espaço ao
objecto jóia, depois de encontros onde se promoveram o espaço ruína ou o desenho. É importante
que seja assim, que um lugar onde se promovem as jóias que sairão com as pessoas para o mundo,
lá fora, o objecto que vive em permanente mobilidade, pendurado em pessoas, sublinhe a sua
existência face a outros que não são jóias, mas que lhe são pares. Da observação e ou da experiência
desses impulsos existe a reflexão, e desde aí a partilha da minha forma de fazer, intencionalmente
serena, não conformada, mas provida de poesia, talvez de esperança.
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TEXT FOR PRESENTATION AT GALLERY REVERSO 2013

Of all the objects and materials that I come across in my day to day life, those that I have gathered
for the exhibition ‘Cuspir os dentes’ represent an array of ideas on how human behaviour is based
on acts of violence.  Of the encounters that I am setting in motion for this piece of work,
commentaries on trauma prevail, especially those that refer to circumstantial objects relating to
teeth, taken from one personal experience or another, commentaries on the absence of something
that belongs to the body and that now no longer exists there. This piece of work is concerned
with questioning more than merely the physiognomy of a healthy body: the exodus or expulsion
of that which belongs to the original ‘I’ acts as a metaphor for what the ‘I’ is (what I am), what
it is (I am) in the presence of the other, and here we open a large chapter on what could be the
life experience of a life, perhaps in reflex with many other lives.  The violence implicit in
interpersonal relationships (and having the greatest impact on those based on love) and also
perhaps in the relationship with oneself (in one’s ego or self-esteem) generates formulae of
personal behaviour, behaviour towards things, towards ideas, i.e. towards an organisation of
one’s life space and of one’s seminal works over the space of a life-time, of each one, of each ‘us’,
of me being me in another, as Fernando Pessoa teaches us. It is true that these ideas do not
depend exclusively on poetry.  Ideas exist that reflect concerns over work or problems that are
closely related to the artistic discipline itself or to the practical act of doing, poiesis.  This
contemplation, by me, through observation of many other people, pursues the possibility of
connecting semantic fields to construct a parallel narrative between plans, where I search for
and discover similarities that reinforce that search and strengthen those discoveries.  The various
ideas that inhabit me travel between abandonment and time, somatic practices and trauma,
repetition and impermanence, symbols and materiality.  In this way, thinking like this is like
putting things into words, where these words are insufficient or where it is too difficult, or
impossible, to put these things into words, because poetry, as I see it and wish it to be, assumes
so many different forms as to make it an object where the means for a silent discussion are
deposited, perhaps found, where each one of us carries with us the load that we can. Now, in the
Reverso gallery, we find a place that gives a larger space for jewellery, after exhibitions where the
ruined space or drawing took precedence.  It is important that it is so, that a place which encourages
jewellery (which leaves with people for the world outside, objects that live in continual motion,
attached to people) underlines its existence when faced with other pieces that are not jewellery
but which are its equal. From observation, and/or from experience, of those impulses, contemplation
exists, and from that the sharing of my way of making, intentionally serene, non-conformist but
furnished with poetry, perhaps hope.
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LISTA DE TRABALHOS NA INSTALAÇÃO

1. Cuspir os dentes, 2013. 23 Alfinetes. Cotonete recuperado e latão;

2. Sem título (Erosão), 2012. Caroços de cereja, prato IKEA;

3. Sem título (Cuspir os dentes), 2013. Pente, unhas e grafite+marcas a seco sobre papel;

4. Sem título (Eclipse), 2012. Peça para pescoço. Cartuchos de espingarda e cordel;

5. + 6. (peça partilhada com a galeria Tereza Seabra) Cortar o chão para abrir caminho, 2012. Madeira de
soalho cortado, tinta-da-china; Monotipia, tinta-da-china sobre papel;

7. Sem título (Cuspir os dentes), 2013. Colares. Cotonetes recuperados e latão;

8. Sem título, 2013. Embalagem de cartão com mortalhas e filtros de cigarro;

9. Sem título (Eclipse), 2012. Desenhos. Ponta seca sobre papel e fotocopia;

10. Sem título, 2011. Agenda, sementes de pêra e alfinetes de costura;

11. Sem título, 2012. 2 varões de aço (0,8 mm) com caroços de azeitona;

12. Sem título (Eclipse), 2012. Desenhos e dentes em cimento, tinta-da-china;

13. Sem título, 2013. 2 caixas de cartão queimadas;

14. Sem título, 2013. Beatas com batom, curativos;

15. Eclipse, 2002. Fotocópia;

16. Eclipse e Fractura concoidal (Eclipse), 2012. Desenhos sobre papel fotocopiado a negro;

17. Sem título (Cuspir os dentes), 2013. 16 Pins. Aço e materiais diversos (borrachas, dentes de cimento,
espuma de construção civil, caroços de azeitona, pérolas negras);

18. Sem título, 2011. Pin. Aço e unhas;

19. Sem título, 2013. Pin. Aço, caroço de cereja e dente de cimento, fita adesiva;

20. Sem título, 2013. Pin. Aço, beatas com batom e borracha;

21. Sem título (Cuspir os dentes), 2013. 29 partes de peças de xadrez, correspondentes a 1 jogador. Malaquite;

22. Sem título, 2013. Desenho. Ponta seca sobre peças de esquadro, grafite sobre papel;

23. Cuspir os dentes, 2012. 14 Alfinetes. Bronze fundido e ortopantomografias;

24. Sacar o coração, 2013. 9 Pins. Rolha de cortiça, embalagem de cartão.

1. Para esta exposição é produzido um poster de dupla face, edição de 200 exemplares, que anuncia 2 exposições: de um lado a
exposição Cuspir os dentes, na galeria Reverso, no outro a exposição Cair Horizontal, na galeria Tereza Seabra, onde acontecem 2
dias de apresentação em cada um dos espaços, respectivamente 17 e 18 de Maio 2013 e 24 e 25 de Maio de 2013. Esta ideia foi
estendida à partilha de 2 peças, números 5 e 6 desta lista, em que o mesmo objecto partilha ambos os espaços através do seu original
e sua monotipia.
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LIST OF WORKS IN THE INSTALLATION

1. Spitting teeth, 2013. 23 Brooches. Recovered swab and brass;

2. Untitled (Erosion), 2012. Cherry stones, IKEA plate;

3. Untitled (Spitting teeth), 2013. Hair comb, nails and graphite+dry marks on paper;

4. Untitled (Eclipse), 2012. Neckpiece. Shotgun shells and cord;

5. + 6. (shared piece with gallery Tereza Seabra) Cutting floor to open the way, 2012. Cut wood floor, china
ink; Monotipy, china ink on paper;

7. Untitled (Spitting teeth), 2013. 2 Necklaces. Recovered swabs and brass;

8. Untitled, 2013. carton box with shrouds and cigarrette filters;

9. Untitled (Eclipse), 2012. Drawings. Drypoint on paper and photocopy;

10. Untitled, 2011. Diary, pear seeds and sewing pins;

11. Untitled, 2012. 2 steel rods (0,8 mm) with olive stones;

12. Untitled (Eclipse), 2012. Drawings and cement teeth, china ink;

13. Untitled, 2013. 2 burned carton boxes;

14. Untitled, 2013. Butts with lipstick, curatives;

15. Eclipse, 2002. Photocopy;

16. Eclipse and Conchoidal fracture (Eclipse), 2012. Drawings on black copied paper;

17. Untitled (Spitting teeth), 2013. 16 Pins. Steel and diverse materials (erase rubber, cement teeth, hard
foam, olive stones, black pearls);

18. Untitled, 2011. Pin. Steel and nails;

19. Untitled, 2013. Pin. Steel, cherry stone and cement teeth, tesa;

20. Untitled, 2013. Pin. Steel, butts with lipstick and erase rubber;

21. Untitled (Spitting teeth), 2013. 29 parts of chess, 1 player. Malachite;

22. Untitled, 2013. Drawing. Dry point on set-square parts, graphite on paper;

23. Spitting teeth, 2012. 14 Brooches. Cast bronze and orthopantomographies;

24. Withdraw the heart, 2013. 9 Pins. Cork , carton boxes.

1. For this exhibition is produced a double-sided poster, edition of 200 copies, which announces two exhibitions: on one side the exhibition
Spitting teeth, at gallery Reverso, on the other side the exhibition To Fall Horizontal, at gallery Tereza Seabra, which hosts two days
presentation in each of the spaces respectively 17 and 18 May 2013, and 24 and 25 May 2013. This idea was extended by sharing two
pieces, numbers 5 and 6 of this list, in which the same object shares boths spaces through it’s original and its unique monotype.
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Poster, Lado 1  Side 1 - galeria Reverso
IMPRESSÃO OFFSET  OFFSET PRINT 29.7 x 42 cm  ed. 200

Poster, lado 2   side 2 - galeria Tereza Seabra
IMPRESSÃO OFFSET  OFFSET PRINT 29.7 x 42 cm  ed. 200
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 1, 2, 5, 6, 23  INSTALLATION VIEW, PIECES 1, 2, 5, 6, 23
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
PEÇA 2  PIECE 2
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 11, 12  INSTALLATION VIEW, PIECES 11, 12
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 15, 16  INSTALLATION VIEW, PIECES 15, 16
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 24  INSTALLATION VIEW, PIECES 24
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 23, 24  INSTALLATION VIEW, PIECES 23, 24
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
PEÇAS 23  PIECES 23
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 17  INSTALLATION VIEW, PIECES 17
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 8, 9, 10, 14  INSTALLATION VIEW, PIECES 8, 9, 10, 14
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS  INSTALLATION VIEW
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 8, 9, 10, 11, 14  INSTALLATION VIEW, PIECES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 8, 9, 10, 14
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO  INSTALLATION VIEW
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO  INSTALLATION VIEW
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO  INSTALLATION VIEW
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 3, 4  INSTALLATION VIEW, PIECES 3, 4
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 13  INSTALLATION VIEW, PIECES 13
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Cuspir os dentes  Spitting teeth
VISTA DA INSTALAÇÃO  INSTALLATION VIEW


