
22.01.09 Soraya Vasconcelos

CC-H1. Forno de destilação atmosférica.
Petrogal, Refinaria de Sines. 2008

Animação de fotografias de um forno de destilação ambiental da Petrogal, visto por uma vigia
circular com cerca de 25cm. Esse é uma enorme estrutura com uma temperatura de cerca de
1200ºC. Este é um documento desse fogo contido, esmagador e hipnótico, onde matéria
furiosamente se transforma.

22.01.09 Budd Dwyer (1939 | 1987)

No início do ano de 1987, um dia antes da sentença final, Budd Dwyer convocou uma
conferência de imprensa para fazer um update de toda a situação em que estava envolvido. Na
conferência reafirmou a sua inocência e perante o olhar estupefacto do público retirou de um
saco uma magnum 357. Após dizer às pessoas para se retirarem da sala, colocou a arma na
boca e disparou.

"Eu agradeço a Deus por ter me dado este 47 anos de desafios excitantes, experiências
estimulantes, muitas ocasiões felizes, e acima de tudo, a minha mulher e os meus miúdos que
qualquer homem pode desejar. Agora a minha vida mudou, por nenhuma razão aparente. As
pessoas que telefonam e escrevem estão desesperadas. Eles sabem que estou inocente e
querem ajudar-me. Mas esta nação, a maior democracia do mundo, não pode fazer nada para
me proteger de um crime que eles sabem que eu não cometi.(…) Eu sou uma vítima de
perseguição politica, (…) Eu peço aqueles que acreditam em mim para continuar o seu apoio e
amizade, bem como rezar pela minha família, e trabalhar para a criação do um sistema justo
nos Estados Unidos, (…) e não ficarem parados pela injustiça perpetuada contra mim próprio."

22.01.09 Teresa Cavalheiro

WINDOWS

Duas projecções de paisagens observadas de duas janelas distintas.
Um vídeo de uma viagem filmado com uma máquina fotográfica da vista de uma janela de uma
carrinha em movimento.
Local: São Tomé e Príncipe
Data: 2008

Um vídeo realizado a partir de fotografias da vista de uma janela de um 4º andar de um prédio.
Local: Paço de Arcos
Data: 2000 - 2008

22.01.09 Hugo Barata

«PODIA TER SIDO DIFERENTE...»

«Nesta invasão da intimidade dos outros, encontramos a função da vergonha no seu estado
mais puro»

Slavoj Zizek, Lacrimae Rerum



Esta proposta explora conceitos do "real" e do "ficcional", "realidade"vs"ficção", partindo de um
conceito do filósofo e psicanalista esloveno Slavoj Zizek, na esteira de uma linguagem proto-
cinematográfica, mas não sendo esta última o seu factor de impulsionamento exegético e
primordial, antes um factor que procura desencadear reflexões acerca da natureza subliminal
da questão psiquiátrica.

Com o passar dos séculos, a doença mental tornou-se um foco de interesse, que resultou em
extensivas análises científicas e, digamos, escolares, assim como uma atenção mediática
desde que a contemporaneidade assistiu à desenvoltura da televisão e dos mass media.

Anteriormente ao século XIX, a doença mental estava associada ao domínio do sagrado, um
significante de forças misteriosas e metafísicas em jogo, mas com o advento das ciências
modernas, a dialéctica entre a "razão" e a "mente insana" tornou emergente um novo
paradigma de exclusão. A era do asilo psiquiátrico advogava a institucionalização e a
segregação do doente mental.

Michel Foucault caracteriza estas instituições como "ortopedias sociais", referindo Jeremy
Bentham, autor que desenvolveu o conceito de «panóptico» por volta do final do século XVIII,
um sistema de vigilância e controle efectivado por uma arquitectura eminentemente circular, de
celas vigiadas permanentemente. Recentemente com a procura da "des-institucionalização" da
saúde mental, muitos destes hospitais e consequentes alas, foram encerrados.

Nesta exposição, a dicotomia entre o espaço "instituição" e o espaço "doméstico/social"
coexiste mas não se cristaliza nesta faceta, antes prefigura-se na senda da proposta de Zizek
de que o "Real" não é apenas aquilo que se opõe ao imaginário, mas também aquilo que se
coloca para lá do "Simbólico"; ou seja, sendo o "simbólico" uma estrutura de significantes
diferenciados, organizadores da nossa realidade aparente (a "realidade real"), o "Real" é, ele
próprio, indiferenciado, exterior à linguagem, logo impossível de integrar e de conceptualizar.

O local, o "site", Voyeurprojectview, como espaço físico de um posicionamento de objectos e
corpos de trabalho, caracterizado por uma arquitectura muito peculiar e pela disposição das
salas que o compõem, é responsável pelo despoletar da intervenção.

Partindo do universo hitchcockiano que em Psico se debruça na assepsia pós-crime, e onde a
sala de banho tem em si mesmo um carácter auto-significante, interligam-se dois momentos
distintos: o momento em que em 1913 Malevich pinta Black Square (e a sua relação com o
Minimalismo) e a visão da loiça do WC como "ecrã negro", lugar da representação inatingível.


