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PRESS RELEASE 
 
 
No dia 03 de Março, a Fundação Carmona e Costa inaugura no seu espaço 
arte contemporânea  a exposição Silêncio a Silêncio dos artistas Moirika 
Reker Gilberto Reis com a curadoria de João Miguel Fernandes Jorge. Num 
percurso de excepcional intensidade, a exposição conjuga quatro vídeos e três 
grandes desenhos em tela de alcatrão. No catálogo, lançado pela ocasião 
numa co-edição fcc / assírio& alvim, o curador refere-se deste modo à 
articulação destas obras que recorrem a suportes e técnicas radicalmente 
diferentes: 
 
“O eikon, (a imagem) e o simulacro têm consigo um erro natural, uma espécie 
de face demasiado humana, de santa face mesmo. Neste limite de recusa se 
inicia o trabalho de MRGR. Silêncio a Silêncio traz por conceito e por lugar, 
além do esplendor do negro que dá fundação ao desenho / pintura «Silêncio I», 
«II» e «III», uma luta corpo a corpo. Combate, em aberta oposição com o 
apaziguamento aparente do silêncio, à escuta, à espreita de uma fuga nos 
vídeos. Mas combate e silêncio de um julgamento. Um julgar que percorre o 
silêncio da obra de arte, para se instituir como elemento de uma possibilidade 
de existência e de um sentimento ético. Nos quais, virtude e coragem deslizam 
do negrume das telas para o dos vídeos, carregados da identidade que traziam 
na civilização romana, de modo a problematizarem comportamentos e 
mentalidades.” 
 
 
 
PRÓXIMA EXPOSIÇÃO 
 
A Festa – Pedro Paixão e Rui Moreira  
Inauguração 12 de Maio de 2009 
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