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O projeto surpreende pela instalação, no
coro alto da antiga igreja de S. Julião, de
uma escultura que simula a tradicional
carroça de tração animal. A carga, uma
pilha de barras douradas feitas em pão,
alude à noção de labor e de sobrevivência
que se associa ao dinheiro, ao alimentar
do corpo e à própria vida.

This is a challenging installation piece in
the choir of the former church of S. Julião
displaying the simulated sculpture of a traditional oxcart. The load, gold bars made
of bread, alludes to the qualities of labour
and survival associated with money, to the
feeding of the body, and to life itself.

Pedro Valdez Cardoso

Numa segunda escultura, mais íntima,
um par de chinelos de ouro cria outra afinidade com o visitante e convoca um novo
plano de leitura.
Silenciosa, a instalação abre o diálogo
sobre as contradições do mundo atual:
por um lado a espiritualidade; por outro,
a materialidade associada ao ouro e ao
capital. Serão estes os lugares do sagrado
na contemporaneidade?

Pedro Valdez Cardoso

In a second sculpture, more intimate, a pair
of flip-flops creates another sort of affinity with the visitor, producing a new view
upon which to interpret the installation.
Silent, the installation opens up the dialogue on the contradictions of the current
world: on the one hand, spirituality; on the
other, the material nature of gold and of
capital. Are these the sacred places of
contemporaneity?

Relacionam-se também estas peças com
a história do próprio espaço expositivo:
um edifício que passou de lugar de culto
a casa-forte do Banco de Portugal, para
hoje ser Museu do Dinheiro.

The piece is related to the history of
the exhibition space itself: a building
that went from a place of worship to
being a vault for Banco de Portugal, and
which today accommodates the Money
Museum.

Museu do Dinheiro | Plano Tangente
Exposição 30 de junho a 15 de outubro
de 2016

Money Museum | Plano Tangente
Exhibition June 30 to October 15,
2016
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Duas esculturas
no Coro Alto da antiga
Igreja de S.Julião

Two sculptures
in the Choir former of
the Church of S. Julião

Breve nota introdutória
João Silvério

Brief introduction
João Silvério

A exposição de Pedro Valdez Cardoso
no Museu do Dinheiro acontece num
momento do seu trabalho que permite
observar outras ligações internas na sua
obra. É como se estas duas peças, que
foram concebidas expressamente para a
exposição intitulada Cada dia, tivessem
sido pensadas e trabalhadas tendo em
conta uma série de preocupações e soluções plásticas que o artista vem desenvolvendo há vários anos. E isto nada tem de
extraordinário se olharmos retrospetivamente para o seu trabalho. A diferença,
do meu ponto de vista, é que a temática,
aliada ao local e à sua história, permite
percorrer um elenco de questões cuja
contextualização é muito ampla e simultaneamente muito focada sobre diversas
formas de representações do poder, dos
costumes e hábitos, dos seus ícones e símbolos e essencialmente do significado que
estes presentificam ao longo da história.
Como referi na folha de sala da exposição,
Valdez Cardoso utiliza “um léxico formal e
conceptual dificilmente identificável com
uma qualquer disciplina artística ou com
uma outra filiação estética, independentemente do tema abordado pelas suas obras,
as quais, na maior parte dos casos, não se
circunscrevem ao tema enquanto objeto
mas de facto ao contexto em que esse tema
se inscreve”. Ou seja, é no índice da história humana que as suas obras apresentam

Pedro Valdez Cardoso exhibition at the
Money Museum happens in a moment
that allows us to differentiate further
internal correspondences within his body
of work. It is as if these two sculptures,
especially created for the exhibition Each
Day, were devised and produced to finally
answer a series of concerns and plastic
solutions which were always at the core
of the artist’s practice. Looking back at
his work, this is not a surprise. In my opinion, the difference here is that theme,
story and place, allow us to go through a
set of questions that pertain to an ample
context and focus on a diverse range of
systems of representation of power, custom and habit, their icons and symbols,
but also, and essentially, of the meanings they have presentified throughout
history. Valdez Cardoso uses a formal
and conceptual lexicon which is difficult
to associate with any artistic discipline
or aesthetic filiation. Regardless of the
issues he addresses in his pieces, they
are usually not circumscribed to their
theme as an object, but relate to the context in which their theme is inscribed in.
Singularly conveyed by aesthetical composition, his works present a clear critical position in the context of the index
of human history. The artist brings forth
questions that are seemingly locked in
the past, but resist the memento mori
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Em pé
2016
Borracha, gesso e folha de ouro
Rubber, plaster and gold leaf
Coleção do artista | Artist’s collection

2016

uma forte posição crítica à qual a composição estética corresponde de um modo
muito singular, atualizando questões que,
parecendo reféns do passado, não cedem
a esse memento mori que algumas delas
parecem sinalizar. Muito pelo contrário,
são instrumentos conceptuais de reativação, no olhar do outro, de problemáticas e estruturas de pensamento que são
intemporais e desta forma projetam sobre
nós a sua condição universal.

they carry within themselves. Moreover,
and affirming their universality, they pose
as conceptual instruments that reactivate – in the viewers’ gaze – timeless
issues and thought structures.

Sobre a exposição e outras
obras que aqui acorrem

On the exhibition and other
works of art here present

As obras que constituem a exposição, intituladas Cada dia e Em pé são, respetivamente, uma carroça carregada de pães de
ouro e sacos contendo dinheiro ou outros
elementos de valor, e um par de chinelos
também em ouro. Os dois títulos podem
ter uma primeira leitura mais literal em
presença das peças, mas reservam um
espetro de significação mais alargado. Em
pé são duas peças que associamos a dois
chinelos, que a sua forma denuncia como
duas havaianas comuns, cujo uso pode corresponder a diversos estados e condições
sociais. São “chinelos de praia”; são chinelos de utilização prática em tempo quente;
são chinelos que fazem parte de um tipo de
vestuário mais modesto e que revelam uma
condição social mais pobre; são a metáfora
da figura do caminhante despojado e silencioso na sua oração. Serão a memória do
caminho e o adereço do corpo que se ergue
em pé, e que se move em qualquer uma das
circunstâncias aqui enunciadas, a que faltam muitas outras.

The pieces in this show, titled Cada dia
and Em pé consist of, respectively: a
wagon loaded with valuables, bags of
money and bread loaves made of gold;
and a pair of flip-flops, also in gold. Even
if it is possible to read these titles almost
literally when confronted with the pieces,
they possess a wider meaning. Em pé is
a pair of common flip-flops, used across
our social strata, 'beach slippers', practical footwear for hot weather; modest
footwear that signals a lower social condition; the metaphor of the pilgrim, silent
in his prayer. They are the metaphor of
the journey, a protection for a standing body, one that moves about in any of
the circumstances I list here, and many
others.
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Cada dia
2016
Estopa, madeira, corda, cordel, tachas, pão e tinta de esmalte
Burlap, wood, rope, string, tacks, bread and enamel paint
Coleção Banco de Portugal | Banco de Portugal’s collection

2016

Contudo, são objetos magníficos visualmente, maciços, como se fossem fundidos como um lingote de ouro. Da mesma
forma, os pães de ouro empilham-se sobre
a carroça como lingotes ou barras que
reproduzem pães, e não o seu contrário.
A forma, a textura e a cor são essenciais
na obra deste artista, porque em muitas
das suas peças o tratamento das superficies é, por um lado, muito homogéneo,
mas por outro, muito trabalhado, permitindo observar diversos matizes, relevos
e combinações que um tratamento genérico, como por exemplo a cobertura total
da carroça com serapilheira, vem realçar
a forma no seu todo, mas também determinados detalhes que permitem distinguir
referentes diversos sob a mesma pele uniforme, como se uma corporalidade opaca
se tornasse permeável, translúcida e assim
possuída por um movimento que oscila
sob o efeito da luz, revelando volumes,
contrastes e outros objetos, bem como
outras significações, nem sempre visíveis
numa observação mais fugaz. Estas esculturas foram expostas no coro alto de uma
igreja que já não cumpre a sua função de
culto religioso. Da mesma forma, a carroça
que inscreve em nós o seu movimento e a
sua função está desvitalizada dessa ação
mecânica, puxada por homens, jumentos
ou cavalos. Contudo, a nossa chegada ao
coro alto da antiga igreja pressupõe essa
metáfora do caminho, trazendo até nós o
valor que o pão significa e simboliza e que
o ouro impregna de um brilho ambíguo,
entre a necessidade humana mais básica
e o brilho desse ouro, porventura avaro e
possuído de um excesso que se confunde
com o êxtase da beleza.

Visually, they are magnificent, massive,
objects – they seem cast like a gold ingot.
In a like manner, the golden bread loaves
stacked on the wagon seem to be ingots
in the form of loaves, and not the reverse.
Form, texture and color are essential to
the artist’s work. Valdez Cardoso presents
us with homogeneous, but intricate surfaces, revealing a diversity of hues, reliefs
and combinations which are emphasized
by a generic treatment, like wrapping
the wagon with sackcloth. Accentuating
the form of the cart, this operation also
brings forth certain details that allow us
to identify different referents under that
same uniform skin. Its opaque corporeality becomes permeable, translucent, and
possessed by a movement that follows
the oscillation of light, revealing volumes,
contrasts, other objects and meanings
which are often invisible at first glance.
These sculptures were placed in the choir
loft of a church emptied of its religi
ous function. Similarly, the wagon that
informs us with its movement and function is robbed of its mechanical life –
pulled by human or horse. Nevertheless,
our arrival to the old church’s choir loft
implies this metaphor of the journey, of
the symbolic and material value of bread,
to which gold lends its ambiguous glitter: somewhere between the most basic
of human needs and its golden glow, avaricious, perhaps, and carrying in itself a
connotation of excess that intertwines
with the ecstasy of beauty.
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A igreja é reconhecível na forma arquitetónica que resiste perante a consciência
da história e deste modo da atenção que
damos ao legado do passado. Um objeto
patrimonial secular e simultaneamente
um contentor do devir, da transitoriedade e da transformação que tudo torna
perene. A igreja foi também sujeita a uma
mudança no espaço da cidade, no mesmo
bairro, por motivo da sua derrocada sob o
terramoto de 1755, sendo reconstruída no
lugar que hoje ocupa. Em 1937, foi comprada pelo Banco de Portugal, que negociou esta aquisição para ampliar as suas
instalações, e foi também, sob a égide do
Banco, casa forte, escritórios, estacionamento, armazém e o principal centro de
distribuição de dinheiro no país.
Por isso as obras de Pedro Valdez Cardoso
partilham e sublinham o valor negociável
e tangível a que todo o objeto é sujeito,
independentemente do tempo em que
a necessidade e a transação ocorrem. O
dinheiro tem como razão de valor o ouro,
que encontramos na entrada deste museu
sob a forma de uma barra, devidamente
protegida. É um símbolo do poder terreno, que, de certa forma, contrasta com
o poder divino, outrora ministrado na
construção que acolhe este museu e que
rememora o culto. O pão empilhado na
carroça de serapilheira é contraditório na
sua luminosidade dourada, uma fortuna
do acaso, como seria por exemplo o pão
para a boca. Ou “O pão nosso de cada dia
nos dai hoje”, decorrente da “Oração que
o Senhor nos ensinou”, mas que se tornou também uma expressão popular.

The church is there, an architectural
form that resists our awareness of history and our attention to the legacy
of the past. Ancient heritage and container of what is to come, the church
is a perennial symbol of transience and
transformation. The object of a relocation, this same church was destroyed
in the Great Lisbon Earthquake of 1755
and rebuilt in the same neighborhood, in
what is now its current place. In 1937, it
was bought by the Banco of Portugal with
the intention of expanding its premises,
used as vaults, offices, garage, storage room
and as the country´s main cash center.
Because of this, the pieces by Pedro Valdez Cardoso share and sublimate the
negotiable and tangible valuation all
objects are subjected to, regardless of
the time of both transaction and necessity. Money uses gold as its measure – and
we find it in the form of a well secured
ingot at the entrance of the museum. It
is a symbol of worldly power, somehow
contrasting with the heavenly power
once preached in this building. The
pile of bread on the burlap cart contradicts its own golden glitter, a fortune
of chance – the kind of fortune one can
find in the verse of the Lord’s prayer,
'Give us today our daily bread', which
has become a popular idiom. The link
between the expression of the sacred in
human life – bread as the body of Christ –
and the vernacular that is the foundation
of this universal awareness we identify
in 'our daily bread', and whose transmission, from mouth to mouth, translates
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A ligação entre a formulação do sagrado
na existência humana, o pão como o corpo
de Cristo, e o vernáculo que estabelece
essa consciência universal presente no “pão
nosso de cada dia”, cuja transmissão boca
a boca traduz o valor do alimento e o valor
do trabalho, estabelece uma dualidade dos
meios e dos materiais, em que a serapilheira
denota um valor ambíguo. Uma espécie de
juta que pode servir para carregar o que
quer que seja: alimentos, moedas, terra, ou
corpos exauridos de ânimo. Tal como Em pé,
preciosos objetos que parecem destinados
ao uso de seres que ultrapassam a humanidade que neles assenta. Por entre o poder
natural da força, da beleza, da prudência,
da liberdade ou da nobreza, faculdades do
corpo e do espírito, que Thomas Hobbes
nos propõe na sua obra Leviatã, em par com
os poderes instrumentais, decorrentes dos
primeiros, mas que podem ser meios para
atingir uma maior riqueza, reputação, ou
os insondáveis desígnios de Deus a que os
homens chamam, por vezes, a boa sorte.
“O poder de um homem (universalmente
considerado) consiste nos meios de que
presentemente dispõe para obter qualquer
visível bem futuro”1. Neste aspeto, em que o
dinheiro enquanto forma de poder é visível
sob uma narrativa museológica, a exposição
Cada dia toma uma particular importância
no diálogo com o espaço arquitetónico, com
o acervo do museu, com a muralha que sob
este reside e que foi instrumento de defesa
e de afirmação de poder. E com o caminho
enquanto metáfora do seu uso profano e
estrada do espírito que ali encontrou uma
das suas estações.

the value of the food, of work, and establishes a duality of means and materials
to which the sackcloth contributes with
an ambiguous value. A kind of burlap
that can be used to transport all kinds
of things: food, coins, earth, or lifeless
bodies. Just like in Em pé, these are precious objects seemingly meant for beings
who outstep the humans who make use
of them. The natural powers of strength,
form, liberality, or nobility, as advanced
by Thomas Hobbes in his masterpiece
Leviathan, combine with the instrumental powers, which arise from the former
and are means to acquire 'riches, reputation, friends, and the secret working of
God, which men call good luck.'2 'The
power of a man, to take it universally, is
his present means; to obtain some future
apparent good (…)'2 In this perspective, in
which money as a form of power is visible
under the scope of a museological narrative, the exhibition Cada dia gains particular relevance concerning the dialogue
it establishes with the museum’s collection, with its architectural space, and
with the ruins of the city wall underneath
it, once the instrument of defense and
affirmation of power. In order to achieve
this, the artist invokes the idea of journey
as a metaphor for the profane appropriation of this building, once part of a path
that was destined for the spirit.

1. HOBBES, Thomas, Leviatã, capítulo X – “Do poder, valor, dignidade, honra e merecimento”, Lisboa, INCM, 1999, p. 83-89.
2. Hobbes, Thomas, Leviathan, Chapter X – “Of Power, Worth, Dignity, Honour, and Worthiness”.
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O Peso da História
2007
Fita adesiva, fibra de vidro, madeira, plástico, tecido, poliuretano e fio de borracha
Tape, fiberglass, wood, plastic, fabric, polyurethane and rubber thread

2016

Do meu ponto de vista, esta exposição abre
algumas pistas sobre a produção artística
de Pedro Valdez Cardoso e permite revisitar algumas obras em que estes temas e
contextos estão presentes. Não se trata
aqui do dinheiro enquanto sentido principal da obra, mas de diversos estratos que
se intersetam em torno das representações do poder na história, à qual o dinheiro
não escapa, não sendo, contudo, mais do
que um instrumento que pode edificar
essa vontade de poder. Neste aspeto, uma
obra de 2007, uma escultura intitulada
O Peso da História, é construída com os mesmos materiais simples e menos nobres do
que o ouro, tais como fita adesiva, fibra de
vidro, madeira, plástico, tecido, poliuretano
e fio de borracha. A sua cor é homogénea,
e a referência à estátua equestre é obliterada pela figura, que não corresponde a
um bravo cavaleiro sobre a montada, mas
a uma amálgama de objetos, alguns de
influência clássica, presos por cordas que
suportam esses despojos amontoados
que celebram um olhar sobre a história.
Um olhar que nos remete para uma desordem dos símbolos, e das suas hierarquias,
numa crítica ao poder enquanto representação, mas essencialmente enquanto
correlato da memória pública que estes
monumentos presentificam. Em muitos
aspetos a referência que esta obra reativa é
nobre enquanto representação, mas simultaneamente expressa a caducidade intrínseca à sua génese como instrumento visual
e ato político, neste caso sem uma data ou
efeméride que a situe num determinado

In my point of view, this show gives us
some clues about the artistic production of Pedro Valdez Cardoso, allowing
us to revisit some of his pieces in which
these issues and contexts are present. We
are not focusing on money as the main
focus of the work, but on a diversity
of strata that intersect on and around
the representations of power throughout history. Of course, money is an integral part of these representations, even
if it is nothing more than an instrument
that allows the materialization of the
desire for power. In this context, a piece
produced in 2007, a sculpture titled
O Peso da História, is built with the same
simple materials, not as noble as gold:
adhesive tape, fiberglass, wood, plastic,
cloth, polyurethane and rubber thread.
Its color is homogenous, and the reference to the equestrian statue is nullified
by the amalgam of objects that stands
in for the rider – reminiscent of classical
themes, these objects are held in place
by ropes, a heap of spoils that celebrate
a peculiar view of history. A view that is
evocative of muddled symbols and hierarchies, a critical perspective on power
as representation, but especially on
the role of these sculptures as correlatives of public memory. With no date or
event that could help the viewer place
this statue in time, the reference triggered by this piece is noble in its origin
– as representation – but it also exposes
the limitations of the genre, its caducity
as visual instrument and political act.
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The order of today is the disorder of tomorrow
2008
Madeira, tachas, tinta de esmalte, palha, franjas, botões, máscaras de macaco, perucas de época,
ananases e folhas de plástico, botões metálicos, franjas, pompons, alfinetes de dama, cordão,
roldana, tecido de damasco, decorações em gesso, vasos de plástico e poliuretano
Wood, tacks, enamel paint, straw, tassels, buttons, monkey masks, wigs time, pineapples
and plastic sheets, metal buttons, fringes, tassels, brooches, cord, pulley, damask fabric,
decorative plaster, plastic pots and polyurethane

2016

momento do tempo. Uma obra de 2008,
intitulada The order of today is the disorder of
tomorrow, permite-nos refletir sobre temas
e conceitos que vêm na esteira da obra
anteriormente referida. O título, como
grande parte dos títulos da suas obras, é
revelador dessa atenção aos momentos
históricos, neste caso a Revolução Francesa. Essa frase foi dita por Louis Antoine
de Saint-Just (1767-1794), um importante
militar e figura central do poder político
revolucionário que condenou o rei Luís
XVI. A cama, à qual parece faltar um dossel real, é ao mesmo tempo uma mesa e,
em vez do espaldar de cariz oitocentista,
tem aí erguida uma guilhotina. Os tons são
também dourados, apelando a uma estética da riqueza e da realeza e simultaneamente à forma sanguinária que a luta de
classes tomou na revolução e que a guilhotina simboliza. As questões políticas assumem uma forte presença no seu trabalho,
mas a representação destas passa principalmente pelo uso da linguagem, como já
referi acerca dos títulos das suas obras, que
transmutam a imagem da obra com que
nos deparamos. A jangada, como metáfora
da jornada marítima dos descobrimentos e
de todas as implicações históricas que daí
decorreram, empresta a sua forma à obra
Impérios, de 2015. Sem este título, a forma
como temos vindo a compreender a nossa
memória do império português e a própria
noção universal de império seria mais difícil de interpretar. A vela rasgada associa-se
à ideia de perda de rumo, e os materiais
denunciam desgaste, morte, naufrágio e
por fim a queda que toda a figura do império conheceu na demanda de uma hegemonia autoritária que a resistência e a
liberdade viriam a conquistar.

A piece produced in 2008, titled The order
of today is the disorder of tomorrow, allows
us to consider issues and concepts also
present in the last work we described.
As most of the titles he chooses, this
one reveals the attention Cardoso gives
to historical moments, in this case the
French Revolution. This sentence was
first uttered by Louis Antoine de SaintJust (1767-1794), a key military and political leader during the Revolution, and an
essential figure in the trial and execution
of King Louis XVI. Lacking a royal canopy, a bed doubles as a table on which a
guillotine stands in the place of the 17th
century style backrest. Also golden, the
piece evokes riches and royalty, but also
the bloodletting class struggle the revolution quickly turned into, here symbolized by the guillotine. Political issues have
a strong presence in Pedro Valdez Cardoso’s work, but their representation is
mainly achieved through the use of language, in the titles he chooses for his
pieces, transforming the image of the
work of art we are confronted with. A
metaphor of the maritime adventure of
the Discoveries and of all its historical
implications, a raft lends its form to the
piece Impérios (2015). Without the title,
it would be harder to look at the piece
in the context of our memory of the Portuguese Empire and of the universal concept of Empire. The torn sail is indicative
of drift, and the materials tell us the
story of a shipwreck, of decay and death,
of the fall of all empires that fought for
authoritarian hegemony, but also of the
victory of resistance and freedom.
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Pedro Pedro Valdez Cardoso conhece o
valor simbólico dos objetos, bem como a
plasticidade e polissemia que estes detêm
no nosso vocabulário e pensamento, como
por exemplo a forma como a ideia de identidade se relaciona com os valores sociais
de uma época. Uma outra jangada, que
concebeu em 2009, sob o título Resort, joga
com dois estereótipos, este tipo de embarcação e a palavra resort. A peça foi originalmente concebida para uma exposição
realizada no Algarve, no espaço da associação Artadentro (e mais tarde apresentada
na exposição inaugural do Arquipélago –
Centro de Artes Contemporâneas, Ribeira
Grande, São Miguel). Esta escultura contém uma certa ironia, a mesma tipificação
do material que revestia todas as peças da
jangada, a ganga, que normaliza e obnubila a diferença que o resort poderia eventualmente apresentar em relação a uma
outra tipologia de equipamento de veraneio e descanso sazonal. Não se trata aqui
de uma repetição, mas de compreender
a validade da linguagem e da sua replicação em termos visuais e semânticos, e da
necessidade de regressar a um objeto cuja
significação é já outra, abrindo um novo
caminho na arqueologia que o processo de
trabalho do artista expõe.

Pedro Valdez Cardoso recognizes the
symbolic value of objects, as well as their
plasticity and polysemous value in the
context of our vocabularies and thought
processes. A good example of this is how
the notion of identity relates to the social
values of a specific time. A play between
two stereotypes, the raft and the word
resort, the piece Resort (2009) also makes
use of the form of a raft. A work produced
for an exhibition in Algarve, in the space
of the association Artadentro, it was
later presented in the show that opened
the museum Arquipélago – Contemporary Art Center, in the Azores. Lined with
denim fabric, this somewhat ironic piece
normalizes and nullifies the distance this
resort could eventually have in relation to
other kinds of holiday haunts. Repetition
is not key here, but rather the attempt to
understand the validity of language and
of its visual and semantic replication, the
necessity to return to an object whose
meaning has changed, opening a new
path into an archeology that is revealed
by the artist’s artistic practice.

Impérios
2015
Tecido toile de jouy, metal, plástico, madeira, corda e pasta de enchimento
Fabric toile de jouy, metal, plastic, wood, rope and filling paste
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Um homem dividido
2014
Esferovite, plástico e borracha líquida | Foam, plastic and liquid rubber

2016
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Resiliência
2014
Borracha líquida, bengala de plástico, balde de borracha, poliuretano, galhos de madeira,
folhas artificiais, fita adesiva, balsa e cordão
Liquid rubber, plastic stick, rubber bucket, polyurethane, wood branches, artificial leaves,
tape, balsa and cord raft

2016

Uma outra obra é exemplar deste processo
de trabalho: Um homem dividido, de 2014.
Um tabuleiro de xadrez propõe-nos de imediato uma ideia de jogo e de estratégia. Mas
não é apenas o jogo na forma lúdica, é uma
presença da morte, na forma de um esqueleto que se dispersa na retícula do tabuleiro
como se o próprio homem fosse ele mesmo
o objeto do jogo, num quadrado que encerra em si mesmo essa dualidade inseparável e impossível de jogar. Ou ainda uma
escultura formalmente mais simples, mas
que também encerra em si própria os
diversos sentidos da sua interpretação.
A peça intitula-se Resiliência, de 2014, e
é constituída por um vaso com terra e um
ramo que se ergue ereto e que no seu topo
se dobra sobre a forma de um cabo de uma
bengala. Apenas três folhas emergem desse
ramo escuro e austero, talvez resistente e
em suma resiliente porque contém na sua
própria forma e estrutura essa referência ao
objeto que sustém, suporta e adia a queda,
prolongando-se no tempo enquanto tronco
que cresce e bengala que não cede. Os sentidos que as formas e as palavras enunciam
são sempre ou quase sempre múltiplos, e
as várias ligações que podemos estabelecer
com imagens históricas ou objetos do quotidiano percorrem uma linha muito incerta
no nosso imaginário. Tal como os chinelos
de Em pé, ou como a obra Fardo de 2013.
Uma escultura de parede que associamos
a uma mochila de viagem, a uma mochila
que carrega a nossa própria viagem, numa
aproximação mais psicológica e existencial.

Um homem dividido (2014) is another
good example of this work process. A
chess board immediately calls for the
ideas of game and strategy. Not a game
in its most playful format, the piece convokes the presence of death using the
form of a skeleton dispersed throughout the reticular surface of the board –
as if the man itself was the object of that
game, a square that contains in itself the
inseparable and impossible duality of
the game. Formally less complex, but
also a good example of a piece that contains in itself a multiplicity of interpretations, the piece Resiliência (2014) can be
described as bucket filled with soil, with
a form somehow between a plant and a
cane sticking out from it. Three leaves
emerge from this dark and austere stem.
It is resistant, or resilient, because its own
shape and structure contains the reference to an object that supports and sustains the body, which postpones the fall.
It is prolonged in time as a trunk growing upward and as a cane that does not
bulge. The meanings proposed by form
and words are almost always multiple,
and the different connections we can
establish with historical images or everyday objects draw a very fine line in our
imaginations. Just like the flip-flops in
Em pé, or the piece Fardo (2013). A wall
sculpture that resembles a backpack, a
backpack that carries our own journey,
in a more psychological and existential
approach.
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Regressemos ao uso da palavra, mesmo
quando esta não é um título, mas à qual
nos vemos sujeitos para nomear um objeto
como as barras de ouro que reproduzem
os pães que estão empilhados na carroça.
Essas barras de ouro assumem um poder
visual e simbólico muito forte; de forma
semelhante, uma obra de 2010, intitulada
Camarote, apresenta essa expressão sob a
intensidade do ouro que a reveste. Observase uma ambiguidade no plano altaneiro e
distintivo que o significado e a função
de um camarote assumem por entre os
diversos estratos sociais que numa qualquer arena ou sala de espetáculos encontram assento. Aqui, esse plano altaneiro é
representado por um cesto de basquete,
cuja rede se fecha com uma borla de adereço em que a lógica do jogo, como na obra
anteriormente referida Um homem dividido,
está presente. Como também está presente
um crânio suspenso de boca aberta, olhando-nos nos olhos, no interior da rede. A peça
é toda revestida a ouro, e o pretenso Camarote é também uma construção de poder
que essa luz dourada pode representar na
ironia que a linguagem constrói sob um
vocabulário rico em referências e uso dos
materiais. Estes, parecendo anular as diferenças na sua pele genérica, desvelam as
subtilezas que o olhar e o pensamento massificado resistem, sem qualquer resiliência,
a observar e partilhar.

Let us look again at how the artist uses
words, even when they are absent from
the title, but are made present by the
viewer when he or she is forced to use it
to name an object, like the gold ingots
that reproduce the bread loaves on the
wagon. These gold ingots are imbued
with a very strong visual and symbolic
power; not differently, and under the
intensity of its gold lining, Camarote,
a piece produced in 2010, confronts us
with this same value. We can observe
an ambiguity in the pretension of status conveyed by the figure of the theatre box. Here, this raised level is represented by a basketball hoop whose
net is closed with a tassel. Just like in
Um homem dividido, the idea of game
is present. With its mouth open, a skull
looks at us from inside the net. Lined
in gold, this supposed box is also a construction of the power represented by
that golden light; an irony produced
by language, by a vocabulary that is
rich in signifiers for materials and their
uses. Seemingly erasing the differences
between their generic skins, these
materials unveil the subtleties that a
massified thought and mode of seeing resist – with no resilience at all – to
observe and share.

Agosto 2016

August 2016

Fardo
2013
Napa, garrafa de plástico, cartão, pasta de enchimento, corda e poliuretano
Napa, plastic bottle, cardboard, filling paste, rope and polyurethane
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Camarote
2010
Madeira, tachas, cesto de basquete, franjas, tinta de esmalte,
plástico, peruca de época, botões metálicos e pompom
Wood, tacks, basket ball, tassels, enamel paint, plastic, wig,
metal buttons and pompom
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Exposição

Exhibition

Plano Tangente é um programa de exposições temporárias do Museu do Dinheiro
que visa a divulgação da criação artística
emergente, nas suas várias disciplinas.

Plano Tangente is a program of temporary exhibitions of the Money Museum
that aims at disseminating the emerging
artistic production in various media.

O programa contempla a apresentação
do trabalho de artistas portugueses contemporâneos, em diálogo com a arquitetura do museu e as suas coleções.

The program presents the work of Portuguese contemporary artists in dialogue
with the museum architecture and the
collections.
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