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1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 1 | 19 fevereiro | LISTA DE COMPRAS VISUAL
Reúne 3 a 5 itens que comprarás uma vez mais na próxima ida ao supermercado (do pacote
de arroz à penca, do champô ao detergente, escolhe os que que te apetecer). Acrescenta
ainda 3 folhas de papel e riscadores a teu gosto.
Agora desenha cada um deles seguindo as instruções:
- Na folha 1 desenha os contornos dos vários itens.
- Na folha 2 desenha uma vez mais os contornos dos vários itens; preenche de seguida o seu
interior com os materiais que entenderes - (marcadores, guaches, aguarelas...).
- Procura uma fonte de luz que crie a sombra dos teus itens sobre a folha 3. Utiliza um riscador
para captar as várias sombras em desenho.
- No final sobrepõe as três folhas numa janela; observa a composição que resultou da justaposição
das tuas fases de desenho.
Conceção: Ana Maçã

Palavras-chave: figura, desenho, composição, processo

Este exercício foi baseado na obra Sombra projectada de uma mala (1966) da artista
Lourdes Castro (Portugal, 1930), que se pode encontrar na Coleção Norlinda e José Lima.

Lourdes Castro. Sombra projectada de uma mala (1966) © André Rocha

1 OBRA X 1 FILME
Semana 2 | 26 fevereiro | QUANDO ESTIVERES A...

Nestes dias mais caseiros reparei que a água tem sido um dos elementos que mais se encontra
presente no meu dia-a-dia.
E convosco? Já repararam?
Desde o lavar constante das mãos às tarefas diárias, este elemento parece estar agora, mais
do que nunca, em todo o lado.
De phones nos ouvidos ouve e lê com atenção o que se encontra no ficheiro de vídeo que
preparei e durante os próximos dias:
1. Pensa nas tuas ações e em como manipulas a água no teu quotidiano;
2. Concretiza as ações propostas no vídeo;
3. Grava com um telemóvel as tuas ações e cria uma pequena coleção desses momentos;
4. Usa a imaginação e dá continuidade às tuas próprias ações.

... CONTA UM SEGREDO.

Conceção: Rebecca Moradalizadeh
Palavras-chave: som; ação; corpo; dia-a-dia; rotina; tempo; emoção
Este exercício foi pensado a partir da obra A Ferver, da Série Segredo (2+More), 2008, do
artista Pedro Tudela (Portugal, 1952), que integra a Coleção Norlinda e José Lima.

Pedro Tudela. A Ferver, da Série Segredo (2+More), 2008. Foto: cortesia do artista

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 3 | 5 de março | EM CASA DESCOBRI

Era uma vez um homem que vivia nas palavras. Não as procurava, apareciam-lhe. Aos olhos, às
vezes aos ouvidos, outras vezes quase o tropeçavam. Gostava muito delas - o homem - mas
não as entendia. Eram apenas linhas. Querendo guardá-las a todas, colecionava numa
página/caixa/grelha/trama/malha/pauta/rede - cada uma no lugar certo. Num movimento
exaustivo, compulsivo, meditativo. Tramas deslizantes, quase desistentes. Pequenas, grandes,
mais abertas ou mais fechadas, aquelas páginas/ caixas/ grelhas/ tramas/ malhas/ pautas/
redes - guarda-palavras - amontoadas, distantes, sozinhas, empoleiradas, umas gordas, outras
magricelas, incompletas, trapalhonas, intermitentes ou barrigudas... Não eram letras, não, eram
linhas. Uma escrita inscrita numa teia, em linhas ondulantes, ordenadas ou sem ordem.
Palavras prisioneiras mais ou menos felizes, que se organizam, nas linhas que as prendem.
Caderno de duas linhas - para uma caligrafia desenhada - ainda hoje tenho letra feia - qual
pauta musical.

QUANDOACHASQUESÃOLETRAS,LEMBRA-TEQUESÃOLINHAS|
QUANDOACHASQUESÃOLINHAS,LEMBRA-TEQUESÃOLETRAS

Em casa, por estes dias, tenho descoberto
coisas Em casa tenho-me dedicado à escrita
Em casa tenho-me dedicado às artes têxteis
Descobri o Harald Stoffers com a Coleção Treger/Saint Silvestre. Coincidência. Não é que era
mesmo isto que tenho andado a magicar e não sabia?
Partilho.
Precisamos de tecidos, tesouras, tintas, qualquer coisa que risque,
papéis... Agora escrevo uma carta para alguém muito especial
Agora escrevo a mesma carta mas sem deixar espaço entre as palavras
Agora repito sobrepondo dois riscadores diferentes (caneta bic e lápis de cor, por
exemplo) Agora corto um pequeno retângulo de tecido. Observo bem de perto
Agora em papel, tento reproduzir o que vi só com
linhas Agora em papel, tento reproduzir o que vi só
com letras Agora rasgo o tecido e retiro alguns fio

Agora emaranho-os
Agora observo - Parece-me uma letra? Qual?
Agora desenho essa letra repetidamente até criar um retângulo do tamanho do tecido inicial
Agora observo um novo tecido
Agora arranjo uma segunda pessoa muito especial
Agora volto ao início

Conceção: Angelina Nogueira

Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (2009) do artista Harald Stoffers
(Alemanha, 1961), que integra a Coleção Treger/Saint Silvestre.

Harald Stoffers. Sem título, 2009 © André Rocha

1 OBRA X 1 SOM
Semana 4 | 12 de março | O QUE FAZ DE UM LAR UMA CASA?

“O que faz de uma casa um lar?”
O António Olaio fez a pergunta ao contrário, “O que faz deste lar uma casa?”; fez uma série
de pinturas com esse título e compôs uma música homónima com o João Taborda que podem
ouvir aqui.
Observa a pintura, caminha por casa e descobre relações estranhas e disposições involuntárias
entre objetos e entre objetos e pessoas.

Conceção: Daniel Costa
Palavras fechadura: casa, vida suspensa, objetos

Este exercício foi pensado a partir da série de pinturas O que faz deste lar uma casa do
artista António Olaio (Portugal, 1963), que integra a Coleção Norlinda e José Lima.

António Olaio. What Makes a Home a House? #5, 2002 © Paulo Cunha Martins

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 5 | 19 de março
Uma folha qualquer e um material que risque. Vais desenhar.
Também podes escrever, às vezes não se sabe muito bem onde acaba uma e começa a
outra. Abana o esqueleto.
Pensa em alguém, talvez alguém que já não vês há algum tempo, um familiar, um amigo ou
porque não, um animal ou ainda uma criatura de outra categoria qualquer.
Não a deixes fugir da mente, começa a desenhar sem pensar em quê, apenas que esse
alguém te está a guiar a mão.
Faz isto até estranhares o desenho e disseres “que curioso desenho fez tal e tal”. Ah! Usa os
dois lados da folha.
Conceção: Daniel Costa
Este exercício parte da obra Sem título (n.d.) de Madge Gill (Inglaterra, 1882-1961) que
integra a Coleção Treger/Saint Silvestre.

Madge Gill. Sem título, n.d. © André Rocha

1 OBRA X 1 FILME
Semana 6 | 26 de março

Henri Michaux atravessou a ponte entre desenho e escrita vezes sem conta. Dos seus
desenhos disse que o que lhe interessava era o movimento. Em 1963 colaborou com Eric
Duvivier no filme “Images Du Monde Visionnaire”, que pode ser visto aqui.

Sugestão: Daniel Costa

Esta sugestão parte de um desenho de Henri Michaux (Bélgica, 1899 – França, 1984)
da Coleção Norlinda e José Lima.

Henri Michaux. Título desconhecido, n.d. [1960-1980] © AL

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 7 | 2 de abril | E TU? CONSEGUES VER O QUE JÁ FOI?

“Ver o que já foi e o que ainda não é: quando se consegue perceber que algo foi importante,
mas que ainda não é pó. Interessa-me este estado intermédio. Interessam-me as cidades
quando caem em desuso e ficam desabitadas. E os vestígios, aquilo que fica, as ruínas.
...
Há algo terrivelmente mortífero na fotografia, porque as coisas nunca mais serão como na
fotografia. E essa capacidade terrível que a fotografia tem de para sempre congelar o momento
está ligada à morte. A fotografia é a morte.”
["Paulo Nozolino: o Fotógrafo das Imagens Difíceis", in Público, 12 de maio de 2013]
Hoje, mais do que nos últimos tempos da nossa vida, temos tempo de olhar. Mas
saberemos olhar? A ruína existe desde que a civilização nasceu há cerca de 5000 anos a.C.
na região da Mesopotâmia, ou terá sido antes? Desde que o Homem anda por cá assistimos
a fenómenos como a perda, a degradação.
Associamos a palavra ruína à destruição ou abandono de monumentos ou edifícios.
Nesta relação mais direta com a arquitetura consegues identificar ruínas à tua volta? E
que histórias contam essas ruínas?
Epígrafe
A sala do castelo é deserta e espelhada.
Tenho medo de Mim. Quem sou? De onde cheguei?... Aqui, tudo já foi... Em sombra
estilizada,
A cor morreu --- e até o ar é uma ruína... Vem de Outro tempo a luz que me ilumina
--- Um som opaco me dilui em Rei...
Mário de Sá-Carneiro

Conceção: Susana Rodrigues
Palavras-chave: ruína, vestígios, edifícios, fotografia, viagem
Este exercício parte da obra Fim, da Série Macau (1999) de Paulo Nozolino (Portugal, 1955)
pertencente à Coleção Norlinda e José Lima.

Paulo Nozolino. Fim, da Série Macau, 1999 © André Rocha

1 OBRA X 1 SOM
Semana 8 | 9 de abril

A que soam as cores?
Conseguem ouvir as notas profundas dos instrumentos de madeira, como os fagotes, com a cor
violeta?
Será que a cor amarela são os sons graves do
baixo? E a cor azul clara? Poderá ser o som de uma
flauta?
E a cor laranja? Será o som vindo de um contrabaixo?
E a cor verde, poderá ser antes o som amplo e calmo de um violino?
Conseguem ouvir o tom forte dos trompetes da cor vermelha?
Será que a cor preta se refere ao silêncio fúnebre, ou ao som do piano?
Será então esta obra um concerto? Ou um monólogo de cores/sons, como o título sugere?
Se para ti também as cores têm sentimentos, sensações ou sons, faz uma lista das
principais cores e o que elas te transmitem.

Conceção: Susana Rodrigues
Palavras-chave: cores, sons, instrumentos, sensações

Este exercício parte da obra Monologic (2010) de Ana Cardoso (Portugal, 1978). A obra
integra atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade e Representação na Coleção Norlinda
e José Lima.

Ana Cardoso. Monologic, 2010 © Blues Photography Studio. Cortesia: Galeria Nuno Centeno

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 9 | 16 de abril | Parar e/ou ficar

Parar e/ou ficar.
Um objeto terrestre identificado. Moderno, leve,
aerodinâmico. Uma nova forma de viagem. Aventura!
Descoberta!
E de paragem. Descanso.
Meditação. Olhar para trás.
Qual visão cinematográfica do futuro. Como nos
filmes. A preto e branco.
Com o branco do papel e o preto/cinza/cinza/cinza/cinza(...) de qualquer material riscador
(esferográfica preta, lápis de grafite, tinta da china), esboça o teu objeto de
viagem/paragem do futuro.
Na falta de inspiração, olha para o céu. Se estiver cinzento, é porque vai chover.

Conceção: Angelina Nogueira

Exercício a partir da série “Shades of Gray” de Vasco Barata (Portugal, 1974), que se
apropria de imagens da Airstreamer, uma autocaravana datada de 1929 para construir uma
narrativa através de fotografias impressas diretamente sobre o alumínio. As duas obras
integram atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade e Representação na Coleção
Norlinda e José Lima.

Vasco Barata - Da série/From the series Shades of Gray, 2010 © André Rocha
Vasco Barata - Da série/From the series Shades of Gray, 2010 © DinisSantos

Vasco Araújo. Da série/From the series Shades of Gray, 2010 © André Rocha

1 OBRA X 1 SOM
Semana 10 | 23 de abril

As cidades transformam-se, imaginam-se, projetam-se. Como serão as cidades do futuro?
Com o avanço e desenvolvimento de veículos elétricos irão as cidades tornar-se
silenciosas? Como seria a tua cidade ideal? Brilhante ou ofuscada por prédios gigantescos?
Ruidosa ou serena? Que sons teria?
Deixamos aqui uma sugestão sonora.
Transforma as tuas imagens mentais em pequenos fragmentos desenhados. Em
guardanapos, papéis ou cadernos, regista-os e se te apetecer partilha connosco. Envia-nos
os teus desenhos, os teus sonhos.

Conceção: Ana Maçã
Palavras-chave: cidade, memória, fragmentos

Este exercício parte da obra Sem título (2011) de Sebastian Ferreira (Paraguai, 1981) que
integra a Coleção Treger/Saint Silvestre. Ramiro Sebastian Ferreira Martinez de la Pera
sonhou, desde muito cedo, ser arquiteto. Desenhava compulsivamente os seus fascínios
por estradas, edifícios, luzes de cidade e autocarros.

Sebastian Ferreira - Sem título, 2011 © André Rocha

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 11 | 30 de abril

Please Don’t Go.
É o título de uma música do mítico grupo norte-americano KC and the Sunshine
Band. É o título de uma obra de João Pedro Vale.
João Pedro Vale escreveu com pastilha
elástica. Ben Wilson pinta sobre pastilhas
elásticas.
Curioso.
Uma é grande, imponente, ganha em quantidade, lê-se imediatamente e leva-nos para a
saudosa pista. Agora privados de pistas é motivo para dizer não te vás, por favor.
Ben Wilson é paciente e
perseverante. Oportuno.
Num exercício de paciência e espera, pinta a frase please don’t go dentro de círculos de 6cm
de
diâmetro. Dedica a tudo aquilo que tens mais saudades. Recorta e espalha por aí. Ou oferece!
Enquanto o fazes podes mascar uma pastilha elástica. Ou ouvir uma música. Ou ambas.

Conceção: Angelina Nogueira
Instrução baseada nas obras Please Don’t Go (1999) de João Pedro Vale, incluída na
Coleção Norlinda e José Lima e patente na exposição RED LIGHT; e nas obras de
Ben Wilson que integram a Coleção Treger/Saint Silvestre.

João Pedro Vale. Estudo para escultura - Please Don't Go, 1999 © Paulo Cunha Martins

Ben Wilson. Cheming gum, 2016 © Dinis Santos

1 OBRA X 1 FILME
Semana 12 | 7 de maio

Um sonho?
Quero viajar até Haight-Ashbury do ano de 1967. Quero assistir a um concerto dos The
Doors, daqueles concertos em que o rock psicadélico nos leva a novas experiências da
mente. Sentir o calor e o transpirar do outro a meu lado. Sem receios. Sem medos. Quero
ver as ruas decoradas com os cartazes do Victor Moscoso, com aquelas imagens densas e
cores vibrantes, com design tipográfico manuscrito que torna quase ilegível o nome das
bandas que é suposto anunciar.
É isso mesmo! Quero voltar a usar os vestidos e os cabelos compridos, viver na rua, em
tendas improvisadas e em comunidade, fazer fogueiras e dançar. Quero reviver o Summer
of Love. E se queres ter uma ideia do que falo, vê este filme.

Conceção: Susana Rodrigues
Palavras-chave: corpo, energia, emoção, arte psicadélica, música, cor

Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (1968) do artista Giovanni
Bosco (Itália, 1948-2009), que integra a Coleção Treger/Saint Silvestre.

Giovanni Bosco. Sem título, 1968 (frente/verso) © Paulo Cunha Martins

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 13 | 14 de maio | Um cão que fareja

Esta semana voltamos às cidades. As que habitamos, essas que acontecem no
entretanto, entre chegarem a ser o que se sonhou e nunca terem sido.
Desenha um mapa vagueando pela cidade, a que habitas ou outra onde já
viveste. Uma vez, duas vezes, três e por aí adiante. Pode ser um projeto de vida.
Podes fazê-lo sozinho ou acompanhado; se assim for, comecem em lugares diferentes e
no fim do percurso justaponham os mapas, façam observações acerca dessa cidade que
aí aparece e constrói.
Podes começar por traçar um mapa de memória dos percursos que te são familiares.
Podes incluir coisas de que te lembras dessas ruas. Depois podes confrontar a memória
com o que vais vendo e descobrindo durante o percurso.
Ao longo do percurso pela cidade faz anotações (desenha, escreve) no mapa:
acontecimentos a que tenhas assistido nessas ruas, pessoas, animais, que te chamam a
atenção nesse preciso momento, os edifícios que vês, aqueles de que te lembras e que já
não estão aí, tudo o que para ti seja motivo de afeto, comentário e que represente a tua
experiência da cidade.
Em algum momento pensa no que seja extraordinário no quotidiano.

(Faz fotografias com qualquer tipo de câmara, porque não? Pode ajudar-te mais tarde a
reconstruir a memória dos lugares. Podes imprimir algumas e juntar ao mapa.)

Em algum momento faz este exercício: começas no centro da cidade, se não souberes
onde fica, fala com alguém que talvez saiba. Vai-te afastando desse centro até chegares
à fronteira entre cidades, as periferias. Toma a direção inversa também.
A arquitetura mudou? O que é que as pessoas fazem em diferentes zonas da cidade?

Muitos fotógrafos andam pelas cidades como cães a farejar, pesquisa e explora o trabalho
do André Cepeda, há uma fotografia da série “Ontem” na exposição RED LIGHT:
Sexualidade e representação na Coleção Norlinda e José Lima. Nesta ligação tens mais
imagens da série.

Conceção: Daniel Costa
Este exercício foi pensado a partir da obra Do projeto Ontem (2010) de André Cepeda
(Portugal, 1976) que integra a Coleção Norlinda e José Lima.

André Cepeda. Do Projecto Ontem, 2010 © André Rocha

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 14 | 21 maio | Tableau

Por vezes, perante uma imagem ou um objeto, vejo-me aflito, não sei bem o que pensar.
Demorando a observação dou por mim a comportar-me como um detetive à procura de pistas
dentro de uma cena de crime ou “quadro”, como eles também a designam.
A figura do detetive nem sempre me ajuda, pelo que procuro então imaginar outras. Gostava de
ouvir um(a) entomólogo(a) falar a partir desta da pintura do Albuquerque Mendes.
Imagina que és um entomólogo e faz uma descrição desta imagem. (Se não sabes o que faz um
entomólogo e quais as suas preocupações, faz uma pesquisa. Talvez te surpreendas.)
(Faz este jogo imaginando outras figuras, um palhaço por exemplo. O que é que um palhaço,
enquanto palhaço, diria acerca desta pintura?)
(Faz este jogo com outras imagens e objetos.) Partilha connosco as tuas observações.

Conceção: Daniel Costa
Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (1995) de Albuquerque Mendes (Portugal,
1953) que integra a Coleção Norlinda e José Lima.

Albuquerque Mendes. Sem título, 1995 © André Rocha

1 OBRA X 1 SOM
Semana 15 | 28 maio

O espectador é, na verdade, o verdadeiro protagonista: “a cabeça de cartaz”.
O espectador é quem controla o que vê. Essa ação reflete-se no ato de fazer zapping.
Ainda assim, o espectador prestará a mesma atenção ao som, como à imagem?
De olhos fechados, experimenta gravar o som de cada canal que costumas visualizar ao fazer
zapping, durante meio minuto. Reproduz o resultado num lugar silencioso. E se preferires
partilha o resultado connosco.
Conceção: Ana Maçã
Palavras-chave: espectador, memória, zapping
Este exercício parte da obra Cabeças de Cartaz (1995) de Nikias Skapinakis (Portugal, 1931-2020)
que integra atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade e Representação na Coleção Norlinda
e José Lima.

Nikias Skapinakis. Cabeças de Cartaz, 1995 © Dinis Santos

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 16 | 4 junho
Vestidas de negro
Que é matéria – tinta – terra – breu
Que esconde ou protege
Ou censura. Preto no corpo como nas palavras – o que não deve ser mostrado como o
que não deve ser dito
Duas mulheres mostram a opacidade
Negro espesso ou censura?
Procura um jornal, abre numa página à sorte, olha atentamente.
Utilizando tinta preta (guache, acrílico, tinta plástica, ou para os menos corajosos,
daquela para pintar com as mãos) e cobre todas as partes que não te agradam – um
tema, uma palavra, uma imagem, uma cor,...
Certifica-te da ilegibilidade do jornal nessas partes.
No final observa.
Agora escolhe o teu desenho, o que se vê ou o que não se vê?
Conceção: Angelina Nogueira

Instrução com base nas obras Censored V (2000) de Milagros de la Torre (Peru, 1965) e Negro
Espesso (1981) de Helena Almeida (Portugal, 1934-2018), ambas pertencentes à Coleção Norlinda
e José Lima e que irão integrar a exposição O Efeito do Observador, que inaugura no próximo dia
19 de junho.

Milagros de la Torre. Censored V, 2000 © Dinis Santos

Helena Almeida. Negro Espesso, 1981 (pormenor) © AL

1 OBRA X 1 FILME
Semana 17 | 11 junho
Ideia: Qual foi a última vez que disseste à pessoa que mais gostas o quão ela é
importante na tua vida? Será que ela sabe como te sentes?
Grava durante três dias pequenos momentos dessa pessoa sem ela saber e faz um
pequeno filme em que lhe demonstres o quão é especial.

Conceção: Mariana Oliveira Palavraschave: Amor, Imagem, Ação
Este exercício foi pensado a partir da obra Tudo pode quebrar (2008), do artista Mauro
Cerqueira (Portugal, 1982), que integra atualmente a exposição RED LIGHT:
Sexualidade e representação na Coleção Norlinda e José Lima.

Mauro Cerqueira. Tudo Pode Quebrar, 2008 © Paulo Cunha Martins

1 OBRA X 1 SOM
Semana 18 | 18 de junho | PASSEIO AO INVISÍVEL
Ideia:
Será que sou só eu que me sinto em casa junto de uma paisagem campestre?
Acho que Álvaro Lapa sentia o mesmo… e tu?
Fecha os olhos e ouve isto.
Vamos dar um passeio.
Onde estás?
O que vês?
Será que tudo isto é real ou fruto da tua imaginação?
Será que vemos o mesmo?
Faz um desenho ou um pequeno texto com o qual nos contes o que estás a ver e a
sentir durante este passeio.
Conceção: Mariana Oliveira
Palavras-chave: som, ação, emoção, imaginação, visualidade, viagem
Este exercício foi pensado a partir da obra Campéstico (1986) de Álvaro Lapa (Évora,
1939 - Porto, 2006), que integra a Coleção Norlinda e José Lima.

Álvaro Lapa. Campéstico, 1986 © AL

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 19 | 25 de junho
Wladyslaw Grygny
S_e_m_ _t_ít_u_l_o_,_ _n_._d_._ _
P_o_l_ón_i_a_,_ _1_9_3_6
E se todos escrevêssemos na vertical? Talvez fossemos capazes de criar lindas imagens.
Já pensaste se ignorássemos a perfeita horizontalidade das linhas dos cadernos e
passássemos a escrever, não condicionados pelo enquadramento destas na folha de
papel, mas segundo aquilo que faz para nós sentido visualmente?
Os cadernos seriam muito mais belos e aprender seria mais divertido.
As férias estão a chegar, escreve sobre aquilo que gostarias de fazer e tenta criar
desenhos com a tua escrita. Podem ser desenhos do sol, do mar, de uma flor, de uma
bola, ou de uma raquete. Não há limites à imaginação. Quando terminares, mostra o
desenho composição a alguém próximo e pergunta a opinião.
Boas escritas! Perdão... bons desenhos!
Conceção: Susana Rodrigues
Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (n.d.) de Wladyslaw Grygny
(Polónia, 1936 - 2017), que integra a Coleção Treger/Saint Silvestre.

Wladyslaw Grygny, Sem título, n.d. © Dinis Santos

1 OBRA X 1 FILME
Semana 20 | 2 de julho
De espada em riste, preparado para tudo.
Entre monstros e heróis.
O artista faz, o artista é.
De armadura. Armado em duro.
Brinca e dança.
Naquele mundo que cabe numa caixa.
Com cautela, assiste ao documentário de Ariane Boukerche sobre este artista singular.
Decerto tens vontade de ser um bocadinho Daldo.
Procura um material descartado (pode ser do lixo mesmo) e constrói a tua armadura.
Herói ou vilão, não interessa. Agora podes tudo!
Performa e filma-(te)!

Conceção: Angelina Nogueira
Esta instrução foi baseada na obra Sem título, n.d. de Daldo Marte (Cuba, 1982), que
integra atualmente a exposição Sereno variável.

Daldo Marte. Sem título, n.d. © André Rocha

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 21 | 9 de julho | MEXE O CORPO
O corpo
Uma máquina de criatividade
Um universo de possibilidades
Dá para dançar
Para correr
Para dar abraços
Para desenhar
Respira fundo
Solta e mexe o corpo
Põe uma música que gostes a tocar
Pega em papel de cenário (ou outro tipo de papel de grandes dimensões que tenhas
em casa) e coloca-o numa parede vazia ou no chão
Escolhe uma tinta da tua cor favorita (lavável)
Usa as várias partes do teu corpo como pincel (dedos, pés, cotovelos… vale tudo!)
Convida alguém próximo para realizar o exercício ao mesmo tempo que tu
Compara os resultados
Conceção: Mariana Oliveira
Palavras-chave: Corpo, Desenho, Expressão, Movimento
Este exercício foi pensado a partir da obra Unsaid (Lisboa) (2000), do artista Noé
Sendas (Bélgica, 1972), que integra a exposição O Efeito do Observador.

Noé Sendas. Unsaid (Lisboa), 2000 © André Rocha

1 OBRA X 1 FILME
Semana 22 | 16 de julho | LISTENING TO PICTURES
Em homenagem a Jon Hassell, músico norte-americano, explorador sónico, falecido a
26 de junho deste ano, vamos percorrer a coleção online Treger/Saint Silvestre à
procura de sons latentes em imagens.
É quando estamos distraídos que alguém nos pode surpreender, saltando sobre nós e
dizendo “apanhei-te!”. Quantos não deram por nós a fazer sons enquanto
desenhávamos? Qual crianças adormecidas, narrando histórias mirabolantes,
entretecidas em onomatopeias e sons concretos.
Percorre a coleção online Treger/Saint Silvestre à procura de imagens onde camadas
sonoras pareçam emergir. Não é o caso dos desenhos de Damián Valdés Dilla?
E as múltiplas criaturas que povoam esta coleção, plantas imaginárias e figuras sem
nome, que sons é que elas fazem? Que histórias inauditas percorrem estas gargantas
subterrâneas?
Se tocares um instrumento, improvisa enquanto observas uma imagem. Grava com o
telemóvel e partilha connosco.
A coleção online Treger/Saint Silvestre pode ser acedida aqui.

O álbum Listening To Pictures de Jon Hassell pode ser ouvido aqui.
Conceção: Daniel Costa

Damián Valdés Dilla. Sem título, 2016 © André Rocha

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 23 | 23 de julho
O pior cego é aquele que não quer ver, já diz o ditado.
Fechamos os olhos. Somos cegos.
Cerramos os olhos por momentos para nos vermos de olhos fechados. Ou antes, para
nos verem de olhos fechados. Depois abrimos e perguntamos a quem nos vê: “o que
viste?”
Quem nos vê terá, pois claro, olhos abertos. E quem tem olhos abertos, vê.
E quem de olhos fechados, poderá ver?
Olha-te ao espelho. Com muita atenção, aponta todas as características do teu rosto:
forma, cor, tamanho, textura, distâncias entre elementos faciais, aquele sinalzinho
minúsculo, a ruga que faz o sobrolho, aquela cicatriz de quando rachaste a cabeça aos
8 anos...
Com precisão e honestidade, aponta tudo. Ou melhor, quase tudo:
Não indiques a cor dos olhos - faz de conta que os tinhas fechados.
Em seguida, vai ter com um desconhecido, pede-lhe para fechar os olhos e lê-lhe o que
escreveste.
No fim, pergunta-lhe o que viu.
Conceção: Angelina Nogueira
Instrução baseada na obra Los Ciegos (1a série), IV, 1995, de Pedro Cabrita Reis,
pertencente à Coleção Norlinda e José Lima e que integra a exposição O Efeito do
Observador até 31 de dezembro de 2021.

Pedro Cabrita Reis. Los Ciegos (1ª série), IV, 1995 © AL

1 OBRA X 1 FILME
Semana 24 | 30 de julho
Para que este agosto não seja um desgosto, seguem sugestões de filmes e
documentários realizados por ou sobre fotógrafos presentes na exposição O Efeito do
Observador:
THOMAS STRUTH
ANDRÉ PRÍNCIPE
ROBERT FRANK (retratado no trabalho de Albano Silva Pereira)
ROBERT FRANK
ROBERT FRANK
DAIDO MORIYAMA
E ainda, documentários, ensaios fílmicos de/sobre outros fotógraf@s relevantes para a
história e a atualidade da prática fotográfica:
NAN GOLDIN (artista presente na Coleção Norlinda e José Lima)
CINDY SHERMAN (artista presente na Coleção Norlinda e José Lima)
ALEC SOTH
WILLIAM EGGLESTON
Sugestões de Daniel Costa

Thomas Struth. Gasse mit Platanen, Wuhan, 1997 © AL

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 25 | 6 de agosto
Para Euclides de Alexandria “as leis da natureza não são mais do que pensamentos
matemáticos de Deus”. Os átomos, o sistema solar, o modelo de Bohr, as sephirahs da
Cabala, todos eles são representados usando uma combinação de formas, normalmente
círculos, grelhas, numa inter-relação geométrica que tem como função explicar este
Universo em que vivemos.
Mas, se adicionarmos um pouco de cor a essas formas, somos capazes de criar relações
não racionais, puramente estéticas, emotivas, também essenciais para a nossa vivência.
O que propomos é então que desenhes as principais formas geométricas, como o
círculo, o triângulo e o quadrado e, preenchendo-os com cor, cries um símbolo da tua
imaginação ou então uma bandeira de um país ainda por descobrir.
Conceção: Susana Rodrigues
Palavras-chave: geometria, quadrado, triângulo, círculo, símbolo, forma, cor,
desenho
Este exercício foi pensado a partir da obra Ordner #21 (1999-2014) de Adelhyd van
Bender (Alemanha, 1950 - 2014) pertencente à Coleção Treger/Saint Silvestre e que
atualmente integra a exposição Eureka!

Adelhyd van Bender. Ordner #21, 1999-2014 © Dinis Santos

1 OBRA X 1 SOM
Semana 26 | 13 de agosto
Para lá do verde, o escuro.
Entrar, caminhar, embrenhar.
E o som da cidade fica lá longe.
Como diria Walter Benjamin, saber orientar-se numa cidade não significa muito, mas
perder-se numa cidade como quem se perde numa floresta, requere instrução.
Sai da cidade. Procura a floresta mais próxima de ti. Tenta que seja um local cuja
primeira visão seja unicamente de vegetação alta. Sem pontos de referência como
construções ou estradas.
Agora entra, embrenha-te, perde-te.
Leva contigo um dispositivo de gravação áudio – pode ser um telemóvel (sempre tens o
GPS caso leves demasiado a sério a questão do “perde-te”). Não esqueças o cajado e
as pedras para atirar sempre que tiveres dúvidas sobre a segurança do piso.
Grava os sons que te rodeiam – os da floresta e os teus na floresta – passos, pássaros,
vegetação, vocalização, vento, respiração.
Volta à cidade e faz uma festa. Pede ao Dj para passar o áudio que gravaste.
Acompanha o momento com uma vídeo-projeção da obra Sem título (2011) de Gabriel
Abrantes.
Conceção: Angelina Nogueira
Esta instrução tem como ponto de partida a obra Sem título (2011) de Gabriel Abrantes
(Estados Unidos da América, 1984) , uma pintura a óleo sobre tela 200 x 300 cm,
pertencente à Coleção Norlinda e José Lima e que integra atualmente a exposição O
Efeito do Observador.

Gabriel Abrantes. Sem título, 2011 © Dinis Santos

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 27 | 20 de agosto | A Beleza do Imaginário
As paisagens presas no nosso imaginário são infinitas
Poderosas
Quantas vezes já tentaste exprimir por palavras sonhos que tiveste? Conseguiste?
Observa esta paisagem da artista Susanne Themlitz e descreve o que vês.
Pode ser através de um poema, de uma prosa ou até mesmo de anotações que flutuam
pela folha.
Convida vários amigos ou familiares para fazer o exercício contigo e compararem os
resultados.
Conceção: Mariana Oliveira
Palavras-chave: Sonho, processo, identificação
Este exercício foi pensado a partir da obra Paisagem Migratória #12 (2009), de
Susanne Themlitz (Portugal, 1968) que integra a Coleção Norlinda e José Lima.

Susanne Themlitz. Paisagem Migratória #12, 2009 © André Rocha

1 OBRA X 1 FILME
Semana 28 | 27 de agosto | O Diabo Desenhado
O artista francês Guy Brunet era um apaixonado por cinema. Dizia que o fazia “sonhar”.
Recriou, à sua maneira, os cartazes de alguns dos filmes mais famosos de Hollywood.
Um deles é o cartaz do filme Pilote du diable (1950), que está agora patente na
exposição Eureka!.
Podes assistir ao filme aqui.
E tu? Gostas de cinema? Qual é o teu filme favorito?
Desafio-te a descobrires o seu poster e a reproduzi-lo, ao jeito de Brunet.
Conceção: Mariana Oliveira
Palavras-chave: Expressão, imaginação, experimentação, mimética
Este exercício foi pensado a partir da obra Pilote du diable de Guy Brunet (França,
1945) pertencente à Coleção Treger/Saint Silvestre.

Guy Brunet. Pilote du diable (detalhe) © christian berst art brut

OBRA X 1 TEXTO
Semana 29 | 3 de setembro | Fluxogramas
Termina a Sereno variável, inaugura a Eureka! e uma deixa o rasto na outra. É esta
apetência para ligar tudo com qualquer coisa e o mesmo ao contrário.
Os desenhos da Guo Fengyi, diagramas cósmicos como alguém os chamou - esquemas
de trânsito, de transformação diz-se, rastreios de navegação do sistema nervoso,
exercícios de meditação - e esta “EUREKA!”, segredos do imponderável, do brincar,
dando a ver, pela montagem dos colecionadores, uma das feições mais claras da
Coleção Treger/Saint Silvestre: os fluxogramas. Diagramas nevrálgicos de sistemas, de
operações do que nos consome e vive, do cosmos, de mecanismos.
Para este exercício vamos ter em mente os desenhos da Guo Fengyi e muitos dos
desenhos que estão presentes na exposição EUREKA.
- Apanha dois seixos da praia, que estejam de acordo com a palma da tua mão quando
fechada;
- Cola várias folhas umas às outras, fazendo um longo tapete, enrola-o. Agora é um
pergaminho onde vais desenhar. (Se preferires e puderes compra um rolo de máquina
registadora ou outro papel já enrolado;
- Usa um pincel de ponta redonda e afiada (essa pequena vassoura capaz de
acompanhar o ritmo linfático dos animais e das plantas) e tinta líquida;
- Aperta um dos seixos na palma da tua mão, segura o pincel não como seguras numa
caneta para escrever, mais acima, o teu gesto vai ser mais leve e, por fim, por cima da
tua mão, onde ela faz ligação com o pulso, vais pousar o outro seixo;
- a) Vais começar a desenhar num dos extremos do pergaminho e à medida que vais
desenhando vais desenrolando o extremo oposto e enrolando o caminho por onde
passas, deixando de ver o desenho, tenta não deixar cair o seixo, é um exercício de
equilíbrio;
- b) Uma variação à anterior e mais próxima da Guo Fengyi: ao centro do teu
pergaminho vais escrever o nome daquilo que imaginas, se tiver um nome, e à volta do
nome começas a desenhar em todas as direções;

- O que vais desenhar? Bem, para nos mantermos no tema, imagina um corpo vivo, em
funcionamento, pode ser o teu ou de uma criatura ou criatura-máquina, que tenha
partes ligadas entre si, operando, existindo. Imagina os fluxos que percorrem esse
corpo e tenta transpô-los com o teu gesto inseguro, lento, variando os ritmos e
intensidades, imaginando que os estás a percorrer, que te (con)fundes com eles;
- Não faças ensaios ou esboços para amestrar os seixos, começa no pergaminho, traz o
medo contigo, o seixo cai, repões, volta a cair, repões e vais ver que as dores passam.
Conceção: Daniel Costa

Guo Fengyi. Sem título, 2004 © André Rocha

OBRA X 1 SOM
Semana 30 | 10 de setembro
Aviões, carros, naves, comboios?
Luzes, metal e barulho
A que soa a velocidade?
Observa os que vês e imagina os que não podes ver.
Máquinas voadoras, objetos velozes, engenhos turbulentos
Agora fecha os olhos e apenas ouve.
Consegues reproduzir? Usa a voz, o corpo, objetos (os armários da cozinha são sempre
uma boa fonte de instrumentos sonoros).
Junta outras pessoas. A várias vozes, a vários corpos, a vários materiais.
repetição, fricção, combustão!
Quando o barulho for ensurdecedor, aí está a tua máquina da velocidade!
Conceção: Angelina Nogueira
Esta instrução tem como ponto de partida EUREKA, uma exposição da Coleção
Treger/Saint Silvestre que apresenta um panorama de projetos e investigações, de
códigos, fórmulas e teorias que veiculam modelos alternativos de interpretação da
realidade e que nos transmitem visões e soluções idiossincráticas do mundo.

Karl Hans Janke - Das Kugel = Trajekt als Raumfahrzeug mit verschied. Verwendungszweckl, n.d. © AndréRocha

OBRA X 1 TEXTO
Semana 31 | 17 de setembro | A ideia número um
Rigo 23 é um artista que utiliza uma linguagem plástica singular para a criação das suas
obras. O seu trabalho nasce de mãos dadas ao seu ativismo pela defesa dos direitos
humanos e das comunidades em minoria.
E tu? Que causas defendes?
O que achas que é necessário ser falado?
Cria um pequeno texto em que o demonstres.
Faz vários exemplares do mesmo (podes fazê-los à mão ou fotocopiá-los) - os quantos
quiseres.
Coloca nas caixas de correio dos teus vizinhos.
Agarra a tua causa.
Conceção: Mariana Oliveira
Palavras-chave: Expressão, ideia, criação
Este exercício foi pensado a partir da obra Mujeres Antonomas Feministas Atrevidas
Livres Divertidas Alegres Solidarias (2012) de Rigo 23 (PT, 1966), que integra a Coleção
Norlinda e José Lima.

Rigo 23. Mujeres Antonomas Feministas Atrevidas Livres Divertidas Alegres Solidarias, 2012 © AL

OBRA X 1 FILME
Semana 32 | 24 de setembro
E se fotografássemos não para capturar imagens interessantes, mas para documentar e
comunicar ideias?
A proposta desta semana é inspirada no desafio que a artista francesa Sophie Calle
propôs a alguns habitantes do Bronx no início dos anos 80.
Imagina que terás de te ausentar para sempre do lugar onde vives. Pensa num sítio
que te marcou e que levarás contigo em memória. Vai a esse espaço e, em vez de o
fotografares, filma-o e explica o porquê de esse ser o escolhido.
Se queres saber mais e como a memória do passado transforma o trabalho de alguns
artistas plásticos vê este vídeo.
Conceção: Susana Rodrigues
Palavras-chave: memória, lugar, filme, fotografia
Proposta pensada a partir da obra The Bronx (1980) de Sophie Calle (França, 1953)
que integra atualmente a exposição O Efeito do Observador: À volta da fotografia na
Coleção Norlinda e José Lima.

Sophie Calle. The Bronx (1980) (detalhe) © AL

OBRA X 1 DESENHO
Semana 33 | 1 de outubro
Do intangível ao tangível.
Vontade humana, transcendência
Um monumento ao Universo.
Para a edificação de Tauseni, Alexandru Chira combina conhecimento prático e
especulação espiritual em busca da obra da sua vida – uma instalação alegórica para a
chuva e arco-íris.
Como um enigma a ser decifrado, ao mesmo tempo como mapa/esquema detalhado –
que nos leva aos lugares distantes de um mundo de símbolos e significados. Quando
olhamos para todas as linhas, nenhum pormenor escapa – apontamentos de segurança.
Mas é só poesia.
Como o mestre da utopia, planifica aquele que seria o teu monumento à chuva e arcoíris.
Utiliza materiais riscadores finos e cores. Desenha, escreve, aponta, rabisca.
Repete as vezes necessárias até acreditares que será construído.
Conceção: Angelina Nogueira
Instrução realizada a partir da obra “Instalação para chuva e arco-íris” de Alexandru
Chira pertencente à Coleção Treger/Saint Silvestre e patente na exposição atual Eureka.

Alexandru Chira - Installation for rain and rainbow (allegorical chariot) - (colored project), [1979-1981] ©Dinis
Santos

1 OBRA X 1 SOM
Semana 34 | 8 de outubro | A refeição favorita
O pequeno-almoço é a minha refeição favorita do dia.
Enche a cozinha de sons (e cheiros!) fantásticos.
A chaleira a ferver a água para o chá.
A máquina a espremer as laranjas para o sumo.
O pão a saltar da torradeira.
A faca a barrar a compota nas torradas.
Qual é a tua refeição favorita?
Sem que mais ninguém saiba aí em casa (para ser espontâneo), grava essa refeição.
Desde a confeção às conversas à mesa.
Um dia depois, já com algum distanciamento, ouve o clip que gravaste e observa a
dinâmica e os sons que surgem entre os silêncios.
Vais ficar surpreendido.
Conceção: Mariana Oliveira
Palavras-chave: Dinâmicas, experimentação, observação
Este exercício foi pensado a partir da obra Natureza Morta (1926) de Joaquín TorresGarcía (Uruguai 1874-1949), que integra a coleção Norlinda e José Lima.

Joaquín Torres-García – Natureza Morta (1926) © André Rocha

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 35 | 15 de outubro

“That crazy feeling in America when the sun is hot on the streets and music comes out of the
jukebox or from a nearby funeral, that´s what Robert Frank has captured in tremendous
photographs taken as he traveled on the road around practically forty-eightstates in an old used
car…”
Jack Kerouac
Tal como Robert Frank em 1955, todos nós temos um pouco, hoje em dia, de street
photographers. Registamos costumes, fotografamos pessoas, casas, paisagens para
conhecermos e darmos a conhecer. Pensa numa viagem que tenhas feito, poderá ser
no estrangeiro, no teu próprio país, ou no local onde vives. Organiza as imagens e
pensa num pequeno texto que descreva as sensações sobre o que viste e sentiste.
Poderás criar um pequeno álbum ou então voltar a dispersar essas imagens.
Conceção: Susana Rodrigues
Palavras-chave: fotografia, viagem, sensações, texto

~
Albano da Silva Pereira - Robert Frank (da série Life Goes On). Mabou, Nova Scotia, 1991-2014 © DinisSantos

1 OBRA X 1 FILME
Semana 36 | 22 de outubro
Nem tudo o que parece é
Que montanhas são essas?
As brancas? De farinha e açúcar na hora de fazer o bolo
As verdes, são a relva cortada do jardim
As amarelas, uma torre de sóis e as azuis – tampas das garrafas de água que juntei
desde janeiro.
Agora são montanhas. Não parecem nada. Porque às vezes o que não parece não é
mesmo. Onde já se viu uma montanha azul?
O cinema tem o dom de fazer parecer o que não é. A imagem engana – o tempo que
demora concede-lhe estatuto de verdade. Não interessa se é só a fingir.
Procura as montanhas aí de casa e grava a imagem cada uma durante 10 segundos.
Não tenhas pressa, é possível que encontres montanhas diferentes todos os dias. Por
fim, faz uma compilação.
Mostra o resultado apenas a quem de certeza adora os ares da montanha.

Conceção: Angelina Nogueira
Instrução baseada na obra Montañas (1990) de Santiago Sierra, pertencente à
Coleção Norlinda e José Lima e exposta em O Efeito do Observador até 31 de
dezembro.

Santiago Sierra - Montañas, 1990 © Dinis Santos

1 OBRA X 1 DESENHO
Semana 37 | 29 de outubro

Convida um amigo para fazer o seguinte exercício contigo. Um exercício intenso de
lentidão, na observação, no relato e na escuta:
a) observa atentamente a imagem abaixo e descreve-a sem que o teu amigo a veja;
b) enquanto descreves a imagem, o teu amigo desenha o que ouve numa folha que
tu também não podes ver;
c) repara no que acontece no momento em que descreves a imagem, que palavras
ou expressões usas para representar aquilo que vês, que imagens é que aquele que
desenha imagina a partir do que ouve, há uma economia nas imagens que a
narração alonga como uma fuga: imagina que tens que falar do cabelo de alguém,
se disseres “cabelo”, bem pode ser qualquer um, talvez tenhas que ir ao detalhe e a
outros aspetos “desse” cabelo;
d) este exercício vai intensificar a tua observação, a imaginação do desenhador e a
tua capacidade de contar histórias;
comparem as duas imagens agora e riam-se;
e) podem fazer isto com mais imagens e troquem os papéis entre um e outro.
Podem fazer o exercício com mais amigos.
Conceção: Daniel Costa
Palavras-chave: observação, descrição, escuta, desenho
Proposta pensada a partir da obra Sem título, da série Master and Everyone (2010)
de André Príncipe, atualmente presente na exposição O Efeito do Observador:
À volta da fotografia na Coleção Norlinda e José Lima.

André Príncipe. Sem título, da série Master and Everyone (2010) © Dinis Santos

1 OBRA X 1 SOM
Semana 38 | 5 de novembro
A 4 de outubro do ano de 1957 às 22:28 horas, hora de Moscovo, uma brilhante e
ensurdecedora explosão de fumo e chama iluminou o local de ensaio de foguetes da
União Soviética perto do Cazaquistão, quando os 32 bicos anunciaram a ascensão do
míssil balístico intercontinental russo R-7. 295 segundos e 229 km mais tarde, o último
dos motores do R-7 desligou-se definitivamente. Pouco depois, foram ativadas
fechaduras pneumáticas, uma carenagem do nariz separou-se, e foi libertado um espigão
de antena. Então, num último ato que assinalou o amanhecer da era espacial, foi ativada
uma haste de empurrar ligada a uma antepara do R-7, empurrando uma esfera de
alumínio do tamanho de uma bola de praia de 83 kilos para o frio e a dura escuridão do
espaço.
O Sputnik tinha chegado.

No desafio desta semana convidamos a escutar os primeiros sinais áudio do satélite do
Sputnik 1, lançamento que terá inspirado os desenhos do artista de arte bruta, Karl Hans
Janke.
Fonte: NASA website
Conceção: Susana Rodrigues
Palavras-chave: espaço, sons, satélite, comunicação, desenho
Proposta pensada a partir da obra Orts-Verbindungs-Trajekt, n.d. de Karl Hans Janke
atualmente presente na exposição EUREKA!.

Karl Hans Janke. Orts-Verbindungs-Trajekt, n.d. © André Rocha

1 OBRA X 1 TEXTO
Semana 39 | 12 de novembro
Muitos escritores escrevem a partir de imagens, imagens que encontram ao acaso,
imagens que admiram feitas por outros artistas, imagens da memória pessoal e
colectiva, intersectando-as.
Observa a imagem, é um desenho de Josef Karl Rädler (República Checa,
1844 – 1917), sem data e sem título.
Quem são estas figuras, como se chamam, o que fazem neste lugar, que lugar é, que
objectos são, que relação têm as figuras entre si, o que estão a fazer e a sentir.
Nota estes e outros aspetos que consideres relevantes e imagina que estás a escrever o
que o texto, que também faz parte do desenho, diz.
Navega pela coleção online Treger e Saint Silvestre à procura de outras imagens que
suscitem a tua curiosidade e faz o mesmo exercício.
http://tsscollection.org/artistas/?lang=pt-pt
Conceção: Daniel Costa

Josef Karl Rädler - Sem título, n.d. © André Rocha

1 OBRA X 1 FILME
19 de novembro
As pinturas estavam pintadas.
Os desenhos estavam desenhados.
Resta a fotografia.
Miroslav Tichy traz a fotografia como o que resta. Foi com a fotografia que foi adiante – como um
voyeur como um fora da lei – como alguém que faz as coisas de forma errada.
É também sobre fotografia “O efeito do Observador”. Mas não só. Os desenhos já desenhados – as
pinturas já pintadas convivem vivamente para uma reflexão profunda sobre o mundo que observamos,
absorvemos e ativamos.
É no limbo entre os modos de pensar e de fazer de Miroslav Tichy e a concepção da exposição curada
por Pablo Berástegui Lozano – que proponho a visualização deste filme:
Tarzan Retired, 2004, de Roman Buxbaum.
O filme também pode ser visto no Youtube.
Concepção: Angelina Nogueira
Proposta pensada a partir da exposição O Efeito do Observador e da obra de Miroslav Tichy, artista
presente na coleção Treger Saint Silvestre.

Miroslav Tichý - Sem título, n.d. © Dinis Santos

