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TEXTO PARA APRESENTAÇÃO NA GALERIA TEREZA SEABRA 2013

A apresentação na galeria Tereza Seabra, nos dias 24 e 25 de Maio, decorre de um convite, eventual
necessidade, para apresentar um conjunto de trabalhos aí deixados desde Janeiro último e que
reportam, os mais afastados no tempo, ao ano de 1999. Digo afastados no tempo embora próximos
no sentido estético, do olhar, do ver e sentir as formas ou o como agarrar essas formas.
No decorrer dos anos que separam os vários objectos aí colocados e a próxima exposição a
acontecer, anterior a esta exposição e posterior à escrita deste texto, permanece o recurso a
ferramentas, formas e signos, idênticos, essenciais, por outras palavras mais do mesmo mas agora
diferente. O título desta apresentação Cair Horizontal, o mesmo título da apresentação no Lugar
do Desenho – Fundação Júlio Resende, a acontecer no dia 20 de Abril, pretende sublinhar esse
carácter recorrente de uma maneira de ver e fazer, que emerge a cada mergulho, na evolução do
trabalho. Repetindo o título da apresentação e mostrando o trabalho exposto no Lugar do Desenho
e os resultados da residência artística nesse lugar entre 22 e 26 de Abril, a partir da documentação
e de objectos recentes pretende-se, com estes dados, cruzar alguns conteúdos desenvolvidos no
espaço de tempo entre 1999 e 2013 e dá-se a oportunidade para discutir sobre as ferramentas
conceptuais que o trabalho acolhe e da evolução que o trabalho sofreu no decorrer destes anos.
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TEXT FOR PRESENTATION AT GALLERY TEREZA SEABRA 2013

The presentation in the Tereza Seabra gallery on 24th and 25th of May, will take place, necessarily,
by invitation to present a grouping of works left there since January the oldest (or most distant
in time) of which refer to 1999.  I say the most distant in time although close in the sense of
aesthetic to the look, sight and feel of forms, or to how to hold those forms.  During the years
that separate the various objects placed in the gallery and the next exhibition to take place, prior
to this exhibition and after the writing of this text, the recourse to tools, forms and signs persists,
identical, essential, in other words, more of the same but now different.  The name of this
presentation Cair Horizontal, the same name as a presentation in Lugar do Desenho – Júlio
Resende Foundataion on 20th April, attempts to underline this recurring feature of a way of
seeing and making, which appears with each plunge into the evolution of the work.  Repeating
the name of the presentation and showing the work exhibited in Lugar do Desenho and the results
of the artistic residence there between 22nd and 26th April, the presentation attempts, from data
taken from documentation and recent objects, to cause an interaction between the contents
developed in the space between 1999 and 2013, and allows for discussion of the conceptual tools
that the work embraces and of the evolution that the work has undergone throughout these years.
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LISTA DE TRABALHOS NA INSTALAÇÃO

1. Uma jóia para ti, 2003. 6 Colares. Prata;

2. Borboleta, 2003. Pin. Fita de embrulho, alfinete para insecto;

3. Sem título, 2002. Alfinete. Rolo de tesa, prata e tinta de spray;

4. Dizer a mesma coisa muitas vezes, 2011. Papel químico, cartucho;

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

7. Cortar o Chão para abrir caminho, 2013. 7 peças em madeira de soalho;

8. Correntes e medalhões - série 1, 2003. Colar. CLC sobre papel;

9. Dizer a mesma coisa muitas vezes, 2011. Prata de tabaco. (2 peças);

10. Sem título, 2002. 4 Alfinetes. Rolo de tesa, prata e tinta de spray;

11. Correntes e medalhões - série 1, 2003. Colar. CLC sobre papel;

12. Dizer a mesma coisa muitas vezes, 2013. Papel de carbono;

13. Uma jóia para ti, 2003. Colares. Cimento;

14. Sensações, 2000. Colar. Prata e fio headfone;

15. Sem título, 2000. 4 Alfinetes. Prata, prata oxidada, ferro e tinta spray;

16. Family portrait (retrato de família), 2002-03. Fotocópia sobre papel;

17. Dizer a mesma coisa muitas vezes, 2013. Papel de carbono, papel, embalagens;

18. Sem título, 2002-13. Prata, cera, pérolas, cimento, conchas, pigmento, embalagem;

19. Correntes e medalhões - série 1, 2003. Pendente. Fotocópia sobre papel (6 peças);

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. Uma jóia para ti (A jewel for you), 2005. 6 Necklaces. Silver;

2. Borboleta (Borboleta), 2003. Pin. Plastic band, insect pin;

3. Untitled, 2002. Brooch. Tesa roll, silver, spray ink;

4. Dizer a mesma coisa muitas vezes (Saying the smae thing many times), 2011. Carbon paper, cartridge;

5. + 6. (shared piece with gallery Reverso) Cortar o chão para abrir caminho (Cutting the floor to make
the way), 2012. Cut woodfloor, china ink; Monotipy, china ink on paper;

7. Cortar o Chão para abrir caminho (Cutting the floor to make the way), 2013. 7 pieces of woodfloor;

8. Correntes e medalhões - série 1 (chains and medaillons - series 1), 2003. Neckpiece. CLC on paper;

9. Dizer a mesma coisa muitas vezes (Saying the smae thing many times), 2011. Tobacco package paper. (2
pieces);

10. Untitled, 2002. 4 Brooches. Tesa rolls, silver, spray ink;

11. Correntes e medalhões - série 1 (chains and medaillons - series 1), 2003. Neckpiece. CLC on paper;

12. Dizer a mesma coisa muitas vezes (Saying the smae thing many times), 2013. Carbon paper;

13. Uma jóia para ti (A jewel for you), 2011. Necklaces. Cement;

14. Sensações (Sensations), 2000. Necklace. Silver, headfone wire;

15. Untitled, 2000. 4 Brooches. Silver, oxidized silver, iron, spray ink;

16. Family portrait (retrato de família), 2002-03. Photocopy on paper;

17. Dizer a mesma coisa muitas vezes (Saying the smae thing many times), 2013. Carbon paper, paper;

18. Untitled, 2002-13. Silver, wax, pearls, cement, shells, pigment, box;

19. Correntes e medalhões - série 1 (chains and medaillons - series 1), 2003. Pendent. Photocopy on paper
(6 pieces);

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 Tereza Seabra
IMPRESSÃO OFFSET  OFFSET PRINT 29.7 x 42 cm  ed. 200

Poster, lado 2   side 2 - galeria Reverso
IMPRESSÃO OFFSET  OFFSET PRINT 29.7 x 42 cm  ed. 200
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Uma jóia para ti  A jewel for you 2005
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 1  INSTALLATION VIEW, PIECES 1
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Family portrait  Retrato de família  2002-03
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇA 15  INSTALLATION VIEW, PIECE 15
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Cair Horizontal  To fall Horizontal
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 8, 9  INSTALLATION VIEW, PIECES 8, 9
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Cair Horizontal  To fall Horizontal
VISTA DA INSTALAÇÃO, PEÇAS 8, 9  INSTALLATION VIEW, PIECES 8, 9
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Dizer a mesma coisa muitas vezes  Saying the same things many times  2013
PEÇAS 16  PIECES 16
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Dizer a mesma coisa muitas vezes  Saying the same things many times  2013
PEÇA 16  PIECE 16
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Dizer a mesma coisa muitas vezes  Saying the same things many times  2013
PEÇA 16  PIECE 16
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Cortar o chão para abrir acaminho  Cutting floor to make the way  2013
PEÇAS 5, 6  PIECES 5, 6
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Dizer a mesma coisa muitas vezes  Saying the same things many times  2011
PEÇA 4  PIECE 4
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Sem título  Untitled 2002-13
PEÇA 18  PIECE 18
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Cair Horizontal  To fall Horizontal
VISTA DA INSTALAÇÃO  INSTALLATION VIEW
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Correntes medalhões - série 1  Chains and medaillons - series 1
PEÇA 19  PIECE 19
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Borboleta  Butterfly 2003
PEÇA 2  PIECE 2
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Correntes medalhões - série 1  Chains and medaillons - series 1
PEÇA 7  PIECE 7
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Uma jóia para ti  A jewel for you 2003
PEÇA 1  PIECE 1


