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RODRIGO OLIVEIRA
Born in Sintra 1978 / lives and works in Lisbon and London
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MA Fine Arts at Chelsea College of Art & Design, London, England
Erasmus programme, UDK, Universität der Künste Berlin, Germany
Independent study programme, Maumaus School of Visual Arts, Lisbon
BA Fine Art Sculpture, Lisbon University of Fine Arts, Portugal
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2005
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2003

At First Sight, Project room, Filomena Soares Gallery, Lisbon, Portugal

Group Exhibitions (selection)
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Eurobuzz, Agorafolly – Europália European Festival, Place de la Chapelle, Brussels, Belgium
Joke, Satire, Irony and Serious Meaning, European Triennial of Small-Scale Sculpture, Gallery of
Murska Sobota, Slovenia, curator: Thomas Deckee (cat.)
Cidades invisíveis/ Invisible Cities, works from PLMJ Collection, Lisbon Architecture Triennale,
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2006

There’s no place like home, Homestead gallery, London
Extended Platforms: Susak Expo, Susak Island, Croatia
MA Show 2006, Chelsea College of Art & Design, London
Território Oeste; Aspectos Singulares del Arte Portugués Contemporáneo,
MACUF Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenósa,
A Coruña, Spain, curator: Fernando Fránces
Progressions, Sound, Action/Auction, The real proper show,
Chelsea Triangle space, London
Opções & Futuros (Options & Futures); Recent acquisitions,
works from PLMJ Foundation Collection, Arte Contempo Gallery,
Lisbon, Portugal, curator: Miguel Amado (cat.)

2005

7/10 (Octobers Seven Artists), CAM Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon,

(cat.)
5th edition of The City Desk Sculpture Award, D. Luís Foundation,
Cascais Cultural Centre, Cascais, (cat.)
Festival Portugais, Point Éphemere, Paris, France
Em Fractura: Colisão de Territórios, Projecto Terminal, Hangar K7,
Oeiras, Portugal, curator: Paulo Mendes (cat.)
2004

"The invisible man", ZDB gallery, Lisbon
"The one and the others", House of Arts, Tavira, Portugal
curated by: Pedro Cabrita Reis

2003

Continuare - Works from the collection of the IAC/CCB plus twelve,
Maia biennial, Maia, Portugal (cat.) curator: Jürgen Bock
Final year Sculpture Exhibition from Lisbon Fine Art University,
Jardim da Cascata, Quinta Real Caxias, Portugal (cat.)

2002

Interpress: Exhibit A, Interpress building, Lisbon
Gasthof, Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule, Frankfurt,
Germany
Under Surveillance, Fábrica da Pólvora, Oeiras (cat.)
Kulturtransfer, Goethe Institut, Lisbon
My Own Private Lisbon, Forum Lisboa, Lisbon

2001

Eldorado, Escola Maumaus no Welcome Center de Lisboa

Art Fairs:
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Arco 2007, Contemporary art fair, Madrid, Spain
Foro Sur, Cáceres contemporary art fair, Cáceres, Spain
Arco 2006, Contemporary art fair, Madrid, Spain
Arte Lisboa, Lisbon Contemporary art fair, Lisbon
Foro Sur, Cáceres contemporary art fair, Cáceres, Spain
Arco 2005, Contemporary art fair, Madrid, Spain
Arco 2004, Contemporary art fair, Madrid, Spain
Arte Lisboa, Lisbon Contemporary art fair, Lisbon
Arte Lisboa, Lisbon Contemporary art fair, Lisbon

Collections:
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Cubo Branco White Cube

Cubo Branco, 2001
instalação
construção de aglomerado de madeira pintado
de branco e cinza no interior, texto de parede (bilingue)
em vinil autocolante laranja com letras tipo Arial
dimensões: 4000x500x245cm
Welcome Centre de Lisboa
Destruída após a exposição
Foto: Rodrigo Oliveira

White Cube, 2001
Installation
Wood construction with white and grey painted interior,
wall text with bilingual quotation in orange vinyl (typeset in Arial)
Dimensions: 400x500x245cm
Lisbon Welcome Centre
Destroyed after the exhibition
Photo: Rodrigo Oliveira

Cubo Branco, apresentado no Welcome Center, em Lisboa,
foi baseado nas decisões arquitectónicas para uma galeria da
cidade que pretendia tornar-se num dos espaços mais importantes no panorama das galerias existentes em Portugal.
Ao reagir ao ambicioso anuncio da Associação de Turismo de
Lisboa publicado numa das suas revistas informativas
(bilingue), gratuita e acessível ao público uns dias antes e
durante a exposição, foi retirada uma citação, de um artigo
sobre o Welcome Center, redigido pelo próprio centro, onde
se podia ler : "Dotar a cidade de novos equipamentos culturais é um dos muitos objectivos do Lisbon Welcome Center,
por isso vai possuír uma galeria de arte - a Galeria da Cidade,
com dimensões para acolher com dignidade exposições
diversas nacionais e internacionais, propondo afirmar-se
como uma das melhores do país."
Esse mesmo texto foi impresso numa das paredes de uma
sala tipo white cube, que foi construída no interior da Galeria
da Cidade, sendo que o "cubo branco", do ponto de vista da
museologia, é o espaço de exposição icónico geralmente
associado às instituições ligadas à arte contemporânea que
disponibilizam aos artistas um espaço o mais neutro possível
permitindo assim uma maior liberdade de ocupação.
Sem celebrar nem reclamar esta tipologia como o espaço de
exposição preferêncial, o objectivo desta intervenção foi contrapor essa noção museológica ao próprio espaço da Galeria
da Cidade que é abobadado, baixo e muito pouco flexível às
exigências de neutralidade que a arte faz em relação ao seu
espaço circundante.

White Cube, 2001, presented at the Lisbon Welcome Centre, is
based on the decision to construct a city gallery that was intended to become one of the most important spaces within the current arena of art galleries in Portugal: the Lisbon Welcome
Centre itself.
As a reaction to an ambitious announcement made in an informative bilingual magazine, distributed and published by the
Lisbon Tourist Association, which was made available to the
general public before and during the exhibition, the following
excerpt, taken from a text elaborated by the centre itself, was
used in the piece: "One of the many objectives of the Lisbon
Welcome Centre is to provide the city with new cultural infrastructures. As a result, there will be an art gallery "Galeria da
Cidade" which will be large enough to offer a dignified welcome
to national and international exhibitions. The gallery aims to
become one of the best in the country."
This vinyl text was fixed to the walls of a "white cube" built inside
the city gallery. The term "white cube" is generally used in museology to describe how contemporary art institutions tend to provide artists with as neutral a space as possible, thus allowing for
greater freedom in its occupation. Without celebrating or
reclaiming this typology as the ideal exhibition space, the main
concern of this intervention was to contrast this museological
notion with the distinct atmosphere of the Galeria da Cidade
itself: its low ceilings and arches which render the exhibition
space inflexible with regards to the demand of neutrality that
most works of art require of their immediate surroundings.

Cubo Branco, (acervo) White cube, (warehouse)

Cubo Branco, (acervo), 2002

White cube, (warehouse), 2002

Instalação
Objectos e materiais vários retirados da cave do local de exposição,
video VHS, cor som 6" loop, video e monitor
Dimensões variadas
Forum Lisboa, Antigo cinema Roma
Destruída após a exposição
Foto: Rodrigo Oliveira

Installation
Found objects and material from the basement of the exhibition site,
VHS videotape, colour, sound, 6" loop, video and TV monitor
Variable dimensions
Forum Lisboa, Old Cinema Roma,
Destroyed after exhibition
Photo: Rodrigo Oliveira

O convite para uma exposição de arte contemporânea que foi
incluída num festival de cinema e que consequentemente
acabava por servir como mero entretenimento nos intervalos
das projecções assim como as condições de produção limitadas para a apresentação de uma peça de arte, foram os
pontos de partida para este projecto.
A aparente rejeição dos espaços disponíveis resultou na
procura dentro do antigo Cinema Roma de um espaço neutro
de apresentação de arte, no qual fosse possível trabalhar
sem as regras e condicionantes severamente impostas pela
direcção do cinema, sempre preocupados com a integridade
e preservação dos seus espaços. Ficou decidido à partida
que a descoberta desse espaço seria o possível "objecto" da
peça a apresentar.
A intervenção consistia numa enorme parede com uma
pequena passagem nas extremidades, construída com todos
os objectos e materiais que estavam armazenados na cave,
fazendo uma alusão ao acervo de certos espaços galeristicos. Foi colocado num monitor (perto da parede construída),
um video que mostrava uma sala branca e limpa, idêntica a
qualquer espaço convencional de galeria, ao mesmo tempo
que emitia um som estridente do mover e remover de objectos, como se tratasse de um arrastamento de uma acção que
decorreu e ficou suspensa.
Estes dois elementos são mostrados como meros documentos de uma sala ideal, inacessível fisicamente, improvável de
ser encontrada num edifício repleto de cores e de elementos
decorativos que condicionavam à partida qualquer tipo de
intervenção. Estes elementos ocupavam abusivamente um
espaço de circulação que numa última instância acabou por
gerar uma instabilidade entre os organizadores do evento e
os seus patrocinadores, por dificultar a visibilidade promocional da marca do produto que patrocinava todo o Festival.

The invitation to participate in an exhibition of contemporary art
during a cinema festival, perceived as a form of entertainment
during the intervals between screenings, as well as the limited
conditions of production, were the two starting points to this
project.
Following the rejection of several proposed spaces, a neutral
space was procured inside of the old Cinema Roma, which
allowed for work without the confinement imposed by the owners who were constantly concerned with the integrity and
preservation of the cinema. At first, it was decided that the discovery of this neutral space could be the "subject" of this piece.
A huge wall with a small pathway at each end, built with objects
and material stored in the cinema's basement, in an allusion to
the warehouses of certain galleries, comprises 'White cube
(warehouse)'. A TV monitor was placed on one of the walls with
the image of a white, clean room, much like any other conventional gallery space, and the excruciating sound of objects
being dragged and removed, as if the act of removal had been
frozen and suspended in time, was superimposed onto this
image.
These two documental elements are shown in order to bring the
observer within the reach of a physically inaccessible, ideal
room, a room, unlikely to be found in a building full of colours
and art deco elements which condition any and all forms of
artistic intervention. The abusive elements of the installation
affected circulation within the room, giving rise to the conflict of
interest between the artist, the festival organisers and its sponsors the piece itself hid the sponsor's trademark from view.

In Situ In Situ

In situ, 2002
Instalação
Objectos vários e Tintas coloridas feitas em 17-6-2002: banco de
museu, 2050-B30G colete de caça com cartuxos e chariot, 0580Y40R, cavalete de pintura de campo, 0530-R80B, candeeiro de
jardim, 0560-G80Y, cadeira de realizador, 5080-B80R, tripé de
fotografia0960-B30Y, monitor e mira técnica, 1070-R10B.
Dimensões variadas, cada circulo 200 cm de diâmetro
"Interpress: Exhibit A", Edifício Interpress, Lisboa,
Destruida após a exposição
Foto: Rodrigo Oliveira

In situ, 2002
Installation
Several collected objects and Paint colours created on 17-6-2002:
Museum bench, 2050-B30G, hunting waistcoat with bullets and
chariot, 0580-Y40R, landscape painting easel, 0530-R80B, Garden
lamp, 0560-G80Y, director's chair, 5080-B80R, photographic tripod,
0960-B30Y, TV monitor and technical signal machine, 1070-R10B.
Dimensions vary with installation; each dot 2 meters in diameter.
Destroyed after the exhibition
Photo: Rodrigo Oliveira

Em In Situ, 2002, no edifício interpress parte da própria arquitectura do espaço com uma dimensão imprevisível apartir do
exterior e do contexto inerente à própria exposição;a experimentação da "espacialidade" e as condições de instalação de
uma "obra de arte" num espaço industrial desactivado.
A peça consistia numa série de círculos coloridos, com
diâmetro aproximado de 2 metros demarcados no chão e nas
paredes do espaço (por vezes planificados, por vezes rebatidos),pintados com uma série de cores escolhidas segundo
um critério de reprodução de uma "estrutura estética" provenientes, do design e da arquitectura implantados em lojas e
espaços nesta zona específica da cidade e responsáveis pela
gentrificação do bairro envolvente.
Sobre estes círculos foram colocados uma série de objectos
que estavam de alguma forma relacionados com a instância
de ver e com o modo paisagístico do olhar (tripé, candeeiro
de jardim, cavalete de campo, banco de museu, tv com mira
técnica, etc). A colocação dos objectos era feita com vista a
mapear e a activar uma série de pontos de vista, ou de observação do espaço, o que provocava que os limites da obra fossem deslocados do âmbito dos objectos para o próprio
espaço.
Esta rede de círculos pintados que ocupam todo o espaço
além de pontuar esse percurso, evocavam uma espécie de
focos de luz, uma situação de teatralidade induzida que questionavam a relação entre o trabalho em regime site-specific e
a cenografia, que são a meu ver antagónicos.

Some of the most influential Portuguese newspapers were
printed at the beginning of the 20th century in the interpress
building in Bairro Alto (a popular Lisbon quarter). Nevertheless,
with the last decades and new urban development programs,
services have moved to the growing peripheries, leaving large
downtown buildings no apparent use.In situ, 2002', seeks to
grasp the Interpress space by using the building's architecture
as its starting point. Circulation within the press, its unforeseen
dimension from the outside, as well as the disquieting context
of the exhibition, namely the occupation of a site in order to
experiment with its spatiality and the conditions in which "works
of art" are installed in deactivated industrial sites, prompted this
piece.
'In Situ, 2002' consists of a series of coloured dots, approximately 2 meters in diameter, painted flat or up against the floors
and walls in varying positions. The piece proposes a walk along
the space by following the coloured dots, painted with a series
of colours chosen according to the criteria found in the "aesthetic structure" of design and in the trendy architecture of the
neighbourhood, which is also responsible for the gentrification
of this particular quarter. Different kinds of objects appear
placed over these dots (a tripod, a garden lamp, a landscape
painting easel, a museum bench, a TV monitor and signal
machine, etc.), objects that are in some way or another connected to the gaze and viewing of landscape. The objects were
displaced in order to map out and generate a series of points of
view, or the observation of space, shifting the borders of the
work of art from the objects' sphere to space itself.
With this kind of display, I intend on summoning the way we
regard landscape in each viewer. This intervention seeks to disclose unclear structures, expose the ideas behind something,
elucidate and at the same time analyse places and specific situations, trying to critically reveal and shed light on the frivolous
use of scenographic situations that are used to execute sitespecific works.

In situ, 2002
Instalação
Objectos vários e Tintas coloridas feitas em 17-6-2002: banco de
museu, 2050-B30G colete de caça com cartuxos e chariot, 0580-Y40R,
cavalete de pintura de campo, 0530-R80B, candeeiro de jardim, 0560G80Y, cadeira de realizador, 5080-B80R, tripé de fotografia0960-B30Y,
monitor e mira técnica, 1070-R10B.
Dimensões variadas, cada circulo 200 cm de diâmetro
"Interpress: Exhibit A", Edifício Interpress, Lisboa,
Destruida após a exposição

In situ, 2002
Installation
Several collected objects and Paint colours created on 17-6-2002:
Museum bench, 2050-B30G, hunting waistcoat with bullets and chariot,
0580-Y40R, landscape painting easel, 0530-R80B, Garden lamp, 0560G80Y, director's chair, 5080-B80R, photographic tripod, 0960-B30Y, TV
monitor and technical signal machine, 1070-R10B.
Dimensions vary with installation; each dot 2 meters in diameter.
Destroyed after the exhibition
Photo: Rodrigo Oliveira

Parcour (Acesso Restrito) Parcour (Restricted Access)

Parcour (Acesso Restrito), 2001-2003

Parcour (Restricted Access), 2001-2003

Protótipo de instalação, maquete (1:14)
Materiais e objectos variados: vedações ready made, obstáculo de
saltos, rede de ténis, divisória flutuante de piscina, cadeira de
vigilância de jogos entre outros elementos.
Dimensões variáveis
Foto: Rodrigo Oliveira

Installation prototype model (1:14)
Several collected objects and materials such as readymade fences,
horse jump obstacles, tennis court net, swimming pool safety net, surveillance chair, and other elements.
Dimensions vary with the installation
Photo: Rodrigo Oliveira

Parcour, parte de uma situação especifica do desenvolvimento arquitectónico e urbanístico em Portugal na última década.
Baseados em modelos habitacionais importados, pouco
usuais no resto da Europa, mas presentes na maior parte dos
países denominados de "terceiro mundo", onde existe uma
grande taxa de criminalidade e diferenças sociais acentuadas; Os condomínios fechados são como o próprio nome
indica, grandes áreas restrictas, geralmente localizados nas
periferias das cidades e com um programa de desenvolvimento urbanístico próprio e proporciona aos seus habitantes,
vários serviços e actividades de lazer em luxuosas infra-estruturas comuns, num espaço vedado e fechado ao exterior.
Após uma recolha de anúncios e outros formatos publicitários, assim como referências visuais que fazem referência
a este tipo de espaços, notei que existia uma iconografia
muito própria a este tema (o facto das nomenclaturas serem
em grande parte em línguas estrangeiras, ou o de as imagens
serem na sua maioria retiradas de bancos de dados), apercebi-me de imediato de um número elevado de características e
factores do próprio conceito de condomínio fechado.
Interessou-me o processo de transformação urbanística e
modos de ocupação que um empreendimento destes comporta. Vi nas diferentes imagens o potencial para fazer um
comentário a este tipo de situações referindo e reflectindo
sobre contradições da sociedade actual, ao formar gettos
sociais como símbolo de estratificação e crispação social.
Eles são responsáveis até certo ponto pela degradação e
impractibilidade das cidades. Estava simultaneamente interessado no comentário à gramática arquitectónica utilizada
(desde o estilo internacional ao estilo tradicional) e de como
as construções devem obedecer a determinados parâmetros
para criar uma imagem perfeita e harmónica em todo o complexo.
Situados em zonas periféricas, estrategicamente localizados,
estes lugares restrictos a pessoas indesejáveis, resulta como
uma alternativa à própria cidade do mesmo modo que propõe
um estilo de vida assente num padrão normativo de regras e
detalhados esquemas de segurança, controlo e vigilância.
Parcour (Acesso Restricto), estabelece um percurso com o
objectivo de gerar uma espécie de distúrbio, um boicote à
pura experiência do observador.
Composta por diferentes tipos de vedações, que se encontram facilmente à venda nas lojas de bricolage e de uma
grande variedade de objectos que actuam como vedações
(obstáculos de salto equestre, redes de ténis, divisórias de
piscina), pretende-se fugir à lógica de unidade e harmonia
que habitualmente atribuimos desses lugares. Ao condicionarem o acesso a determinados espaços, fazem ao
mesmo tempo referencia a desportos de elite e comentam um
estilo de vida, um modo de comportamento e simultãneamente demarcam uma indistinção do espaço, questionando o
que é público e privado, proporcionando uma estranha sensação de intrusão ao espectador.

In this project, I was interested in the process of urban housing
development in Portugal over the last decade. Based on imported housing models that are quite unusual in Europe and much
more common in developing countries, where crime and social
discrepancies are increasingly felt, condos are large restricted
townhouses, with shared gardens and other amenities, usually
located on the outskirts of large cities, within housing develpment programs. Condominiums usually present some form of
landscape gardening and provide several services and entertainment activities, as well as luxury infrastructures within a
closed space and communal grounds for leisure activities.
My choice of references was made on the basis of the images
and advertisements used to sell these houses. I noticed that
this theme presents an iconography of its own (the nomenclature is largely extracted from foreign languages and the images
are mostly taken from image banks). I immediately recognised
a large number of features and factors pertaining to the concept
of "condo" housing. This piece reflects my interest in the way
the urban landscape is being transformed into a kind of private
garden. I saw the potential of making a commentary about this
kind of situation with these images, referring to and reflecting on
the contradictions faced by contemporary society which is currently faced with the formation of this kind of social ghetto, a
symbol of stratification and social conflict. To a certain extent,
these ghettos cause degradation within cities and make them
increasingly uninhabitable.
I also was interested in commenting on the architectural grammar used in these places, from a more cosmopolitan style to the
standard Portuguese home, and the way they have to obey certain predefined parameters in order to create the perfect image
of a safe neighbourhood.
Strategically located on the periphery, condos are an alternative
to the city itself as they propose a life style and a normative pattern of social behaviour, achieved by means of detailed
schemes of security, control and vigilance.
'Parcour' (Restricted Access) establishes a route in order to disturb the simple experience of viewers' way of seeing. 'Parcour'
is comprised of a selection of different types of fencing that can
easily be found in warehouses and DIY stores and a wide range
of objects that function like barriers (for instance horse jump
obstacles, tennis court nets, swimming pool safety nets). This
material was used to evade the unity and harmony that we usually confer these spaces.
These boundaries condition the use of space at the same time
as they refer to elitist sports and comment on certain life styles,
behaviour and social patterns. They simultaneously also differentiate indistinct spaces, questioning the public and private
realm, providing an uncanny feeling of intrusion or trespassing
in the viewer.

Sem Título (Puro-Sangue) Untitled (Pure Breed)

Sem Título (Puro-Sangue), 2002

Untitled (Pure Breed), 2002

Instalação site specific
Obstáculo portão de madeira e metal pintados
Dimensões: 640 x 190 x 92 cm
Exposição Sob Vigilância, Fábrica da Pólvora, Barcarena,
Curador: Nuno Alexandre Ferreira
Foto: Rodrigo Oliveira

Site-specific installation
Horse jump obstacle with lateral gates, painted wood and metal
Dimensions: 640 x 190 x 92 cm
For the exhibition Under Surveillance, Fábrica da Pólvora,
Barcarena,
curator: Nuno Alexandre Ferreira
Photo: Rodrigo Oliveira

A minha intervenção propôs-se acrescentar ao complexo da
Fábrica da Pólvora, elementos que de certa forma fizessem
um comentário ao modelo de espaço habitacional que são os
condomínios restritos. Esta situação especifica derivou
sobretudo da relação que o próprio espaço estabelece com a
imagem de um condomínio fechado; quer pela sua a localização, numa zona entre o rural e o urbano, pelas suas características arquitectónicas, quer pelo próprio contexto da
exposição, vigilância e controlo.
Desde o início tornou-se essencial partir da ideia de comentário transposta para um espaço real e objectualizado.
Logo na entrada principal e junto dos seguranças que controlam as entradas e saídas do local, tanto nos edifícios como
nos jardins adjacentes, foi colocado no lugar de um suposto
portão, um Obstáculo de saltos equestre. A peça "Sem Titulo,
(puro-sangue)", 2002, além de funcionar como barreira visual, que limitava e condicionava o uso do espaço ao ser colocada abusivamente nesse local estratégico, criava um impedimento físico que à primeira vista nos obrigava a procurar um
outro percurso, uma outra entrada. Olhando mais atentamente, este obstáculo funcionava também como um portão,
permitindo a passagem do espectador para dentro do
espaço, mas agora de uma forma consciente e controlada.
Ao criar esta ambiguidade com o obstáculo-portão, localizado
numa zona de passagem, integrado na própria arquitectura, a
servir de barreira de segurança, é nos transmitida uma certa
ideia de padrão de comportamento social (de movimento de
ascensão social) inerente ao das classes-target desses
empreendimentos. Mais do que segurança, trata-se de um
nível de vida e de um padrão de comportamento social.

My intervention intended to add elements that comment the
housing model of private condominiums to the Fábrica da
Pólvora building complex.
This specific situation was based on the relationship that space
establishes with the image of a private condominium, namely in
terms of location, between city and countryside, its architectonic features and the context of the exhibition (surveillance and
control).
Since the beginning, it became essential to relocate the idea of
commentary to real and objectual space.
At the main entrance, next to the security office that controls the
entrance to the buildings and gardens of the complex, I placed
a horse jump obstacle instead of an entrance gate. The piece,
named 'Untitled (Pure Breed)' besides functioning like a visual
barrier which limits and conditions use of space by being abusively placed at the entrance, also creates a physical barrier
that forces visitors to find another way in, another entrance. At
second glance, this obstacle also operates as a gate, allowing
the viewer across, but in a more controlled and conscientious
manner.
By creating this ambiguity with the obstacle-gate, placed within
a pathway, adapted to the local architecture, as a safety barrier, a certain idea of a social behavioural pattern (the climbing of
the social ladder, inherent to the target classes of these buildings) was prompted. More than security, this gateway represents a certain lifestyle and pattern of social behaviour.

Puro-Sangue ( Acesso Restrito), 2003-2005
Instalação composta por 12 Troféus equestres feitos de fita de
acetato de várias cores, letras vinil autoculante douradas,
colas variadas e tecido cetim.
Dimensões aproximadas de cada: 95x47x3,5cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Pure Breed (Restricted Access), 2003-2005
Installation with 12 Equestrian awards made with acetate ribbon
(several colours), vinil letters, glue and satin fabrics.
Dimension of each award: 95x47x3,5cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Rodrigo Oliveira e João Pedro Vale
P.S. Puro-Sangue / Português Suave,#1
2004

Rodrigo Oliveira and João Pedro Vale
#2 #3 #4

Troféu equestre feito de fita de cola impressa com marca Português
Suave, colas variadas e agrafes.
Dimensões: 112 x 95 x 20cm
Photo: galeria Filomena Soares

P.S. Pure Breed / Português Suave*#1 #2 #3 #4
2004
Equestrian award made with printed cigarette brands on glue tape, glue
and staples
Dimensions: 112 x 95 x 20cm
Photo: Filomena Soares gallery
* (name of an architectonic style of the Portuguese Estado Novo dictatorship regime)

Pormenor de P.S. Puro-Sangue / Português Suave,#1
Detail of P.S. Pure Breed / Português Suave*#1

Puro-Sangue ( Acesso Restrito) #1, #2, 2003

Pure Breed (Restricted Access), #1, #2, 2003

Troféu equestre feito de fita de sinalização vermelha e branca e fita balizadora amarela e preta, colas variadas e agrafes.
Dimensões: 75x60x12cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Equestrian award made with warning tape (red and white, yellow and
black), glue and staples
Dimensions: 75x60x12cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Box (Restricted Access)#1, 2003

Escultura
Caixa do correio de canto em metal pintado com tinta branca de
esmalte
Dimensões: 40x41x13cm
Foto: Rodrigo Oliveira

Sculpture
Modified post-box displayed in a corner
Iron painted with glossy enamel white paint
Dimensions: 40x41x13cm
Photo: Rodrigo Oliveira

"(...) Em primeiro lugar o canto é um refúgio que nos assegura um
primeiro valor do ser: a imobilidade. Ele é o local seguro, o local
próximo da minha imobilidade. O canto é uma espécie de meiacaixa, metade paredes metade porta. Será uma ilustração para a
dialética do interior e do exterior(...)"

"(…) At first, the corner is a refuge which assures the first value
of being: immobility. It is a safe haven, the place closest to my
immobility. The corner is a kind of half-box: half walls, half door.
It is an illustration of the dialectics of the interior and exterior.
(…)"

in Bachelard, Gaston, A Poética do Espaço, ed Martins Fontes, São Paulo 2000, pag.
146

in Bachelard, Gaston, A Poética do Espaço, ed Martins Fontes, São Paulo 2000,

Caixa (Acesso Restrito)#2, 2003
Escultura
Caixa do correio de esquina em metal pintado com tinta preta de esmalte
Dimensões: 40x41x13cm
Foto: Rodrigo Oliveira
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Casa geminada (Acesso Restrito), 2003
Escultura
Diptico de caixas do correio em metal pintado com tintas de esmalte
branco e preto
Dimensões: 67x41x31, 5cm

Box ( Restricted Access)#2, 2003

Terraced house ( Restricted Access), 2003

Sculpture
Modified post-box displayed in a corner
Iron painted with glossy enamel black paint
Dimensions: 40x41x13cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Sculpture
Modified twin post-boxes
Iron painted with glossy enamel white and black paint
Dimensions: 67x41x31,5cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Caixa (Acesso Restrito) Box (Restricted Access)

Caixa (Acesso Restrito)#1, 2003

Quadros (Acesso Restrito) Blackboards (Restricted Access)

Quadro negro (Acesso Restrito), 2002
Chaveiro de parede, porta chaves, texto impresso sobre papel
Dimensões: 52,5 x 31,5 x 5 cm
Foto: Rodrigo Oliveira

Blackboard (Restricted Access), 2002
Gauge steel key cabinet, black key rings with text on paper
Dimensions: 52,5 x 31,5 x 5 cm
Photo: Rodrigo Oliveira

A minha ideia era criar uma peça que fizesse referência ao
contexto artístico (nomeadamente aos quadros monocromáticos brancos, à linguagem minimal expositiva e o carácter documental da arte conceptual) e que simultaneamente estabelecesse uma ponte com a "imagem" dos condomínios fechados.
O objecto consiste num quadro de parede branco usado para
guardar chaves (semelhantes aos que têm os porteiros dos
condomínios), onde estão pendurados porta-chaves brancos
(uma "colecção" deles), contendo inscrições de regras de funcionamento, procedimentos de urbanização e habitação e
ainda de comportamentos e atitudes a seguir por parte de
quem habita ou quer habitar este espaço. Este regulamento é
uma descrição pormenorizada do padrão vida que caracteriza os condomínios fechados. A ideia é que o acesso ao
espaço é também um acesso a um conjunto de regras e procedimentos standartizados. A peça numa última instância é
uma paisagem.

My idea was to create a reference to the art context, namely
monochrome white painting, the vocabulary of minimal display
and the documental quality of conceptual art and, at the same
time, establish a connection with the image of the private condominium.
The work consists of a white box used to store keys (similar to
the ones caretakers use in condos), containing hanging white
key rings (a "collection") with excerpts of rules, procedures and
guidelines on how to behave and attitudes to be followed by all
present and future residents. These rules are a detailed description of the life style that characterises this type of living space.
The idea is that admittance to a condo is also accession to several rules and standardized procedures. This piece is ultimately
also a landscape.

Land(scapes), 2003 #1 #2
(versão Tetris)
Chaveiro de parede em metal, porta chaves, texto impresso sobre papel
Dimensões variáveis consoante a instalação, cada chaveiro de parede:
26x18x5,5cm
Foto: Rodrigo Oliveira

Land(scapes),2003 #1 #2
(Tetris Display Version)
Gauge steel key cabinet, coloured key rings with text on paper
Dimensions vary with installation, each wall key-keeper: 26x18x5, 5cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Quadro Branco n.º1 (Acesso Restrito), 2002
Chaveiro de parede, porta-chaves, texto impresso sobre papel
Dimensões: 52,5 x 31,5 x 5 cm
Foto: Rodrigo Oliveira

White Painting Nº 1 (Restricted Access),
2002
Gauge steel key cabinet, white key rings with text on paper
Dimensions: 52,5 x 31,5 x 5 cm
Photo: Rodrigo Oliveira

,Mi casa (és) Tu casa My house (is) Your house, 2007

We could be in this together, 2007
Mi casa (és) Tu casa, 2007
Cadeado em aço inox duplo com inscrições gravadas
140x10x2cm
peça única

My house (is) Your house, 2007
Double stainless steel lock with engravings
140 x 10 x 2 cm
Unique piece

We could be in this together, 2007
Cadeado em inox com inscrições gravadas
Dimensões: altura do artista 175cm
Peça única

We could be in this together, 2007
Stainless steel lock with engravings
Dimensions: height of the artist 175cm
Unique piece

We are in this together, 2007
We are in this together, 2007
Aliança dupla em ouro (13,1g) 18 kilates com inscrição gravada.
Dimensões: 4,2 cm x 2,3cm x 0,5cm
Edição de 5 + 2PA

We are in this together, 2007
18-carat gold wedding bands with engraving (13,1 g)
Dimensions: 4,2 x 2,3 x 0,5 cm
Edition of 5 + 2 AP

Pórtico Portico

Pórtico, 2003
Instalação site specific
Letras de alumínio colocadas no frontão do pavilhão de entrada do
parque de estacionamento, alteração da iluminação
Dimensões variáveis, letras 47,3 x 165 x 3 cm
Parque Central da Maia
5ª edição da Bienal da Maia 2003 Curador: Jürgen Bock
Foto: Mário Valente

Portico, 2003
Site-specific installation
Aluminium letters displayed on the façade of the entrance to the car
park, modified lighting
Variable dimensions, letters 47,3 x 165 x 3 cm
Maia Central Park
5ª edition of Maia Biennal 2003, curator Jürgen Bock
Photo: Mário Valente

Desenvolvida a partir das características físicas do local e do
contexto da exposição, esta intervenção site specific consistiu em alterar o aspecto e o funcionamento da entrada de um
parque de estacionamento subterrâneo que se faz por um
pequeno "pavilhão" que está situado no centro do parque e
que estabelece uma relação espacial com um complexo de
edifícios que lhe são anexos.
Este pavilhão, com uma arquitectura depurada (muito ao estilo Mies van der Rohe) com portas de vidro e uma iluminação
cuidada, estabelece uma grande semelhança com a entrada
de um museu de arte contemporânea.
No frontão deste "Pórtico" foram colocadas letras em metal,
formando a palavra Museu, da mesma forma que encontramos à entrada da sala de exposições do Museu de Arte
Contemporânea de Serralves. Do lado inverso do pavilhão,
foram colocadas as mesmas letras, mas em espelho, de
modo a transformar as duas faces do pavilhão numa só, unificando-o num "objecto" que pode ser visto dos dois lados,
mas que ao mesmo tempo elege um dos alçados como vista
princípal, acentuando assim o seu caractér de Pórtico.
O dispositivo criado numa zona de passagem e circulação do
parque, faz com que o espectador seja induzido em erro e
seduzido por estas simples mas cirurgicas alterações, seja
levado a entrar no interior do parque de estacionamento pensando que vai entrar num museu.
A escolha desta situação não foi inconsequente, nem foi apenas baseada no absurdo que a situação provoca ao interagir
com os diversos públicos. Foi, sobretudo, devido ao facto da
Bienal se centrar em torno da mostra colecção do Instituto de
Arte Contemporânea (IAC), uma colecção que não tem
museu próprio para se expôr permanentemente, estando por
isso em risco de ser dissolvida e distribuída por várias instituições, perdendo o seu caractér de conjunto.
A ideia foi proporcionar um Museu imaginário para esta
colecção e proporcionar um espaço museal a um município
periférico que está sempre pronto para receber arte contemporânea.

This project comprises a site-specific intervention in the Maia
Central Park and was developed based on the physical features of the site and the exhibition context.
The starting point was the small pavilion-like entrance to the
underground car park, located in the Maia Central Park, which
establishes a spatial dialogue with the surrounding buildings.
This pavilion, with its chaste architecture (somewhat like Mies
Van der Rohe) is the only entrance to the car park, but its grand
appearance, glass doors and studied lighting, establish a perfect image, much like the contemporary art museum entrance.
Aluminium letters with the word museum were affixed to the
façade of the portico, like those found in the entrance hall at
Serralves Museum of Contemporary Art. On the opposite side
of the pavilion, the same letters were also fixed, but in the form
of a mirror, transforming the two parts of the pavilion into one,
unifying both perspectives. The portico can be seen from two
sides but the main view is the most important, emphasising its
portico-like features.
The display created in the passageway which controls the flow
of traffic into the park, deceived the observer who was seduced
by the minute changes to the physical features of the site. Thus
drivers entered, sometimes deceived, thinking that they were
strangely being transported into a museum.
The choice of this situation was neither inconsequent nor merely based on the absurd situation triggered by the different audiences, but was mainly related to the Instituto de Arte
Contemporânea's collection, exhibited for a second time within
the ambit of the Maia Biennial. This collection is not permanently housed in museum and therefore cannot be visited, running
the risk of being dissolved into other institutions, and thus loose
its original identity as a unique collection.
The idea was to provide an imaginary museum for this collection and create the ideal exhibition space in a peripheral municipality, a borough that indeed would not mind housing this collection.

Pórtico, 2003
Instalação site specific
Letras de alumínio colocadas no frontão do pavilhão de entrada do parque de estacionamento, alteração da iluminação
Dimensões variáveis, letras 47,3 x 165 x 3 cm
Parque Central da Maia
5ª edição da Bienal da Maia 2003 Curador: Jürgen Bock
Foto: Mário Valente

Portico, 2003
Site-specific installation
Aluminium letters displayed on the façade of the entrance to the car park, modified
lighting
Variable dimensions, letters 47,3 x 165 x 3 cm
Maia Central Park
5ª edition of Maia Biennal 2003, curator Jürgen Bock
Photo: Mário Valente

Em Acervo, (Acesso Restrito) Warehouse, (Restricted Access)

Em Acervo, (Acesso Restrito), 2003

Warehouse, (Restricted Access), 2003

Instalação site specific para espaços "White Cube"
Porta completa direita zincada com grelha, sinalização (aviso luminoso), extintor metalizado com o prazo de validade expirado,
máquina de fumo com temporizador, paredes falsas, paredes
movíveis
Dimensões variáveis
Instalação na galeria Filomena Soares
Colecção PCR
Foto: Rodrigo Oliveira

Site-specific installation for white cube space
Door, warning signal, fire extinguisher, smoke machine with timer, fake
walls, moving walls
Variable dimensions
Installation at Filomena Soares gallery
PCR collection
Foto: Rodrigo Oliveira

Em trabalhos anteriores a minha investigação andou à volta
do acto de apresentação de arte; quer dos dispositivos tecnológicos, quer das estruturas arquitectónicas que tornam a
sua apresentação possível, operando de modo a oferecer
uma experiência que possibilite envolver activamente o
espectador como parte integrante e dinamizadora do processo ou situação intervencionada.
O projecto para o project room da Galeria Filomena Soares,
parte da minha investigação recente dos conceitos de desmaterialização, vazio (emptiness) e ciclos de transformação.
A intervenção propõe uma reconfiguração do espaço existente de modo a proporcionar um "acto de simulação", que
visa causar uma disfunção entre o familiar e o desconhecido,
porporcionado ao espectador uma outra situação que lhe permita olhar novamente e de forma mais consciente.
Desafiando o acto de percepção do "real", convidando-o a
examinar a situação criada face à própria realidade, esta
instalação estabelece um possível jogo com as expectativas
do espectador, que numa situação normal de exposição, vai
para ver e contemplar obras de arte.
O espaço da galeria encontra-se completamente vazio, como
se nenhuma exposição estivesse a decorrer. A sala está iluminada sem nada aparentemente exposto. O trabalho não é
numa primeira instância visível, deixando o espectador perante o dilema da sala vazia. Lentamente começa a ser perceptível a alteração da configuração/dimensão do project
room. As paredes da galeria foram deslocadas mais para a
frente, alterando parte da "estrutura" espacial e arquitectónica
da sala.
Numa das paredes está uma vulgar porta de arrecadação, de
presença discreta, que geralmente nos conduz para as traseiras da galeria ou para uma zona mais reservada, como
indica um pequeno letreiro luminoso por cima da porta que
assinala uma possível saída de emergência. Junto da porta
numa das paredes está também um extintor (fora de prazo de
validade) que cumpre as normas de segurança regulamentadas para este tipo de espaço.
De repente algo acontece... Começa a sair fumo pela grelha
de respiradores que compõem a porta, como se de um incidente se tratasse e por uma eventual calamidade o acervo,
(local de aramzenamento das obras e valores da galeria),
estivesse em chamas.
Esta peça convoca um outro espaço que está para além do
visível e ao sermos confrontados com esta situação no interior de um espaço galerístico/museal somos convidados a agir;
a tentar a abrir a porta para apagar o fogo; sair da galeria o
mais depressa possível, ou então obedecer às regras do jogo
e contemplar o "momento" e todo o espectáculo que é desencadeado.
Ao tentar provocar uma sentimento de "sublime", o que numa
situação real faria com que houvesse perigo, esta intervenção
site specific chama a atenção para um contexto económico e
ideológico implícito, através do qual, e visto ser a minha
primeira individual numa galeria, eu contextualizo o meu
papel no mundo do comércio de arte.

In previous works, my research was based on the act of presentation: the technical mechanisms and architectonic structures
that make presentation possible. By working with these elements, I sought to provide the viewer with an active role in this
experience and attribute the audience a decisive part in my
intervention process.
This project, which was especially conceived for the Filomena
Soares gallery project room, began with my approach to recent
concepts in art such as dematerialization, emptiness and transformation cycles.
I began by restructuring the gallery space in order to provide the
simulation of an act that would provoke a dysfunction between
the familiar and the uncanny, prompting a new situation, which
would allow viewers to look again in a more conscientious manner. Provoking the viewers' act of perception of the real, the
installation coaxes one to examine the situation in the light of
reality itself. This installation establishes a potential game with
the viewers' expectations in a normal exhibition and their desire
to gaze at works of art.
In 'Warehouse (Restricted Access)', the gallery space is completely emptied. The room is illuminated with nothing apparently being exhibited. The work is hidden at first sight and exposes the viewer to an empty room. Slowly the change in the size
of the room becomes perceptible. The walls have been moved
forward, changing part of the structure of the room.
A normal warehouse door, normally used to access restricted
areas of the gallery, exists in one of the extreme walls. Above it,
an emergency light indicates a possible way out.
To fulfil all required safety measures, an (expired) fire extinguisher has been fixed to one of the walls near the door.
Suddenly something happens… smoke starts to appear under
the door as an accident takes place; the entire warehouse,
where all of the gallery's treasures have been safe housed,
seems to be on fire.
This work convinces viewers that there is another space
beyond this door. When the audience is confronted with this situation, they are invited to act; to try and open the door and
extinguish the fire; to escape the gallery as soon as possible or
obey to the rules of the game and await the sublime spectacle
of the fire.
This piece tries to arouse the sublime with a sense of eminent
danger. The site-specific situation calls ones attention to the
implicit economic and ideological context of the gallery. Being
my first solo exhibition, I have tried question my role in the commercial art world.

Em Acervo, (Acesso Restrito), 2003
Instalação site specific para espaços "White Cube"
Porta completa direita zincada com grelha, sinalização (aviso luminoso), extintor
metalizado com o prazo de validade expirado, máquina de fumo com temporizador, paredes falsas, paredes movíveis
Dimensões variáveis
Instalação na galeria Filomena Soares
Colecção PCR
Foto: Rodrigo Oliveira

Warehouse, (Restricted Access), 2003
Site-specific installation for white cube space
Door, warning signal, fire extinguisher, smoke machine with timer, fake walls,
moving walls
Variable dimensions
Installation at Filomena Soares gallery
PCR collection
Foto: Rodrigo Oliveira

Em Acervo, (Acesso Restrito)#2 Warehouse, (Restricted Access)#2

Em Acervo, (Acesso Restrito)#2, 2003
Instalação, Peça de chão
versão casa do coleccionador
Porta completa direita zincada para aplicar directamente em no
chão em soalho de madeira, ou alcatifa cinzenta / tapete enrolado:
Dot Polka, habitat
Dimensões variáveis
Foto: Rodrigo Oliveira

Warehouse, (Restricted Access)#2, 2003
Installation, floor piece
Collector's home version
Metallic door to be applied directly to the floor, wooden or grey carpet flooring, rolled polka dot carpet from Habitat
Dimensions vary with the installation
Photo: Rodrigo Oliveira

"Em Acervo, (Acesso Restrito)"#2, 2003, versão casa do
coleccionador, parte da mesma lógica conceptual e processual da não acessibilidade a certos espaços já experimentada
em outras peças. A situação aqui convocada apresenta uma
porta de acervo, tipo caixa forte, préviamente colocada e
integrada num chão de soalho. A porta tem uma relação
antropométrica com o espectador e funciona como um
alçapão, uma entrada secreta que está propositadamente
semi oculta por um tapete que não pode ser desenrolado na
sua totalidade, revelando, permanentemente algo que não
pode ser escondido. É uma espécie de entrada para a caverna do Aladino.

Warehouse, (Restricted Access)#2, 2003 Collector's home version, uses the same conceptual process and logic of nonaccessibility to certain spaces, already experienced in earlier
works. The situation here presents a warehouse door, like a
strongbox, previously applied to a wood floor. The door has an
anthropometrical relation with the viewer and works as a trap
door, a secret entrance that is half hidden by a rolled carpet that
cannot be completely stretched, revealing something that cannot be hidden. It functions as a kind of entrance to Aladdin's
cave.

Desenhos Sem Título (cofettis) Several Untitled Drawings (Confetti)

Desenhos Sem Título (cofettis), 2004

Several Untitled Drawings (Confetti), 2004

Mais de 100 desenhos transformados manualmente em confettis
Peça de chão
Materiais vários sobre papel, cortante manual
Dimensões variáveis consoante a instalação
Fornecimento assegurado
Caixa de transporte em metal branco ( composta por 3 unidades:
35,5x29x15,5 cm e 2 uds 34,5x13,5x14,5 cm.)
Foto: Rodrigo Oliveira

More than 100 drawings, hand cut and transformed into confetti
Floor piece
Mixed media on paper manually cut
Dimensions vary with the installation
Supply ensured
Transportable box in white metal (3 units: 35,5x29x15,5 cm and 2
units 34,5x13,5x14,5 cm)
Photo: Rodrigo Oliveira

Desenhos Sem Título (cofettis), 2004 é uma peça de chão
composta por mais de 100 desenhos transformados com um
cortante manual em coffetis.
Este trabalho surge de uma série de pensamentos sobre o
que é para mim a prática do desenho.
Dando continuidade à minha investigação recorrente de conceitos de desmaterialização e ciclos de transformação, este
trabalho parte de uma aproximação pessoal do desenho e
das características especificas do médium em questão.
Proponho a criação de uma situação especifica que faz com
que a própria percepção da peça seja o seu próprio tema.
Prende-se sobretudo com as ideias subjacentes à recepção
da obra de arte de modo a questionar o papel e as expectativas do espectador.
Não conseguindo atribuir uma ordem ou uma coerência entre
desenhos de várias proveniências: desenhos de paisagem,
de projectos não realizados, desenhos que partem de um registo diário com a função catártica de experimentar e tirar partido das capacidades gestuais, gráficas, cromáticas e plásticas dos riscadores e de outros materiais tão díspares com os
quais trabalho, resolvi destrui-los e transformá-los noutra
coisa, que de um modo festivo, celebrasse a sua uniformização. Uma espécie de exorcismo que tornasse esses desenhos presentes, mas agora com uma nova (in)utilidade, e ao
mesmo tempo, não visíveis na sua forma original.
A peça está espalhada ao nível do chão podendo o espectador deslocar-se sobre ela ao percorrer o espaço de
exposição.

'Several Untitled Drawings (Confetti)' is a floor piece that consists of more than 100 drawings, hand cut and transformed into
confetti.
This particular work came about as the result of a series of
thoughts regarding the practise of drawing.
In the wake of my research into emptiness, dematerialization of
the work of art and transformation cycles, this particular work
began from a personal standpoint concerning the specific features of the medium (drawing, in this case). I wanted to create
a specific situation that would make the perception of the work
its own subject matter. 'Several Untitled Drawings (Confetti)' is
based on ideas about the work's reception and questions the
viewer's presence and expectations.
As I could neither establish an order or a relationship between
the drawings I had made, I decided to destroy them and transform them into something that could celebrate the differences
between them and unite these diverse pictures into a single
object.
Landscape drawings, unfinished sketches and unrealised projects, buildings and urban landscapes, graphic and illustrative
drawings, daily experimental abstract drawings, and different
materials that I use in my work are some instances of these
drawings. Here the images were destroyed and presented as
an act of exorcism. Invisible works were thus displayed.
This is a floor piece. Viewers can walk across it.

NBA, (Measurement), 2003

Instalação
Cesto de Basquetebol, quadro falso do Mondrian (oléo sobre tela),
moldura, fita cola preta, letras vinil preto (tipo Arial Narrow) , ( dispositivo usado por Mel Bochner; Measurements: from the space of
Statements to the space of Events (with Piet Mondrian, "Fox Trot B",
1929), 1969
Dimensões: 360x110x45cm total, 275cm do chão à moldura (medida
regulamentar); cesto (ring de metal) 45x45x5cm; tela: 70x90x2,5cm;
letras vinil 10cm de altura
Foto: Rodrigo Oliveira

Installation
Basketball hoop, fake Mondrian painting (oil on canvas), frame, black
insulating tape, black vinyl letters (typeset Arial Narrow), (display used
by Mel Bochner; Measurements: from the space of Statements to the
space of Events (with Piet Mondrian, "Fox Trot B", 1929), 1969
Dimensions: 360x110x45cm total, 275cm from floor to frame (standard
measurement); hoop (metal rim) 45x45x5 cm; canvas: 70x90x2, 5cm;
vinyl letters 10cm.
Photo: Rodrigo Oliveira

A peça NBA, (Measurement), 2003 faz parte de um conjunto
de trabalhos da série Deslocamentos, que consiste em transpor para um espaço de apresentação de arte situações quotidianas que são re-interpretadas de acordo com os "códigos" do
lugar que as acolhe. Aparentemente parece que esta série
parte de um acumular de mal entendidos, mas contrariamente
ao que aparenta, segue regras e códigos severos e tem como
principal objectivo uma aproximação irónica e desmistificada à
arte e aos ìcones modernistas da história da arte, carregando
um certo humor de modo a provocar uma sitiuação de absurdo.
Esta deslocação para o espaço da galeria parte sobretudo do
dispositivo usado por Mel Bochner em "Measurements: from
the space of Statements to the space of Events (with Piet
Mondrian, "Fox Trot B", 1929)", de1969 no qual o artista usa
fita cola preta e letras impressas para criar uma espécie de
"desenhos lineares" em que linhas horizontais e verticais são
acompanhadas por medições da extensão das próprias paredes, formando diagramas à escala real dos espaços de
exposição.
Um cesto de Basquetebol foi colocado numa réplica ligeiramente alterada de um quadro de Mondrian, respeitando a
composição, recriando um equilíbrio de equivalência por
assimetria, como se de uma tabela do jogo se tratasse. A fita
cola e as letras vinil demarcam a altura do chão à moldura do
quadro, com a legenda em feet e inches como no original, são
seguidas todas as medidas regulamentares da NBA, os 2,75 m
do chão à tabela.
Pretendeu-se estabelecer e orientar os níveis de leitura e de
codificação; saber ler a peça implica entender o jogo composto por uma série de tautologias, em que certos elementos proporcionam uma relação entre linguagem e percepção. Decifrar
a instalação pressupõe perceber lentamente ou de imediato,
as complexidades de significado presentes nas várias componentes da peça.

The work 'NBA (measurement)', 2003-2004 is part of a series
of displacement works, which basically consists of bringing
daily situations into the exhibition arena and reinterpreting them
according to gallery codes. This series seems to have been
prompted by an accumulation of misunderstandings, yet this
act of appropriation follows strict rules and codes and thus proposes an ironic and demystified approach to art and the modernist icons of art history, charging this act with humour in order
to prompt an absurd situation.
This displacement into the gallery has been informed by the
display used by Mel Bochner in 'Measurements: from the space
of Statements to the space of Events (with Piet Mondrian, "Fox
Trot B", 1929)'. Bochner used black insulation tape and vinyl
letters to create the impression of linear drawings where the
horizontal and vertical lines were accompanied by the measurements of the gallery's own walls, creating a real size diagram of the exhibition area.
In 'NBA (measurement)', a basketball hoop was placed over a
slightly adapted replica of a Mondrian painting, observing the
picture's composition to create a sense of equilibrium. This
compositional equivalence has been achieved with asymmetry,
creating the impression that the work is an actual basketball
hoop.
The tape and vinyl letters mark out the height between the floor,
frame and label in feet and inches, like the original, thus
observing all of the standard measurements in NBA, for example the distance of 2,75cm between the floor to the backboard.
The purpose of this piece was to establish and provide levels
of reading and interpretation; to interpret the piece involves
understanding a game based on a series of tautologies, in
which certain elements, such as the title and label on the wall,
provide a relation between language and perception. To interpret the installation implies the immediate or lengthy understanding of the complex meanings to several components of
the work, which cannot be detected at first glance.

NBA, (Measurement) NBA, (Measurement)

NBA, (Measurement), 2003

NBA, (Measurement) #2, 2003
Instalação
Cesto de Basquetebol, quadro falso de Joseph Albers(oléo sobre
tela), moldura, fita cola preta, letras vinil vermelho (tipo Arial
Narrow), ( dispositivo usado por Mel Bochner; Measurements: from
the space of Statements to the space of Events, 1969
Dimensões: 360x110x45cm total, 275cm do chão à moldura (medida
regulamentar); cesto (ring de metal) 45x45x5cm; tela: 70x90x2,5cm;
letras vinil 10cm de altura
Foto: Rodrigo Oliveira

NBA, (Measurement) #2, 2003
Installation
Basketball hoop, fake Joseph Albers painting (oil on canvas), frame,
black insulating tape, red vinyl letters (typeset Arial Narrow), (display
used by Mel Bochner; Measurements: from the space of Statements
to the space of Events), 1969
Dimensions: 360x110x45cm total, 275cm from floor to frame (standard measurement); hoop (metal rim) 45x45x5 cm; canvas:
70x90x2, 5cm; vinyl letters 10cm.
Photo: Rodrigo Oliveira

Plinto (Acesso Restrito) Plinth (Restricted Access)

Plinto (Acesso Restrito), 2003

Plinth (Restricted Access), 2003

Escultura
Plinto de madeira com estrutura de metal, feito apartir de um plinto
de saltos de ginástica, passadeira preta e cinza.
Dimensões: 200 x 115 x 200 cm (fechado)
Foto: Rodrigo Oliveira

Sculpture
Wood plinth with metal structure (based on a gymnasts plinth) with
black and grey carpet
Dimensions: 200 x 115 x 200 cm (closed)
Photo: Rodrigo Oliveira

Plinto (Acesso Restrito) é como o próprio nome indica um
plinto, não para pousar uma escultura mas um plinto de ginástica, ampliado com mais do dobro do seu tamanho regulamentar de modo a recriar uma barreira gigante perante o
espectador. Esta peça materializa a impossibilidade física de
efectuar o salto.
Este objecto é alterado de modo a criar duas situações:
fechado, é uma barreira com a qual nós nos deparamos, um
objecto com uma presença esmagadora; aberto, transformase numa estrutura arquitectónica a partir das suas características formais, em que os diferentes níveis da pirâmide que
compõem o plinto, e que permitem uma maior dificuldade progressiva de salto, estão articulados em torno de um eixo formando uma espécie de escada em caracol, convidando o
espectador a subir (de um modo onírico) como uma outra
hipótese de ascensão. Ao mesmo tempo a peça parece estar
em constante desequilíbrio como se fosse um amontoado de
peças sobrepostas, aparentemente desarticuladas na
eminência de desabar.
Plinto ergue-se em queda constante, além disso procura também estabelecer um salto numa outra escala, porque além de
estabelecer uma relação física com o espectador, procura
também uma certa ideia de monumento, de pedestal. Procura
uma relação da sua própria situação de objecto escultórico
com a história da escultura, o plinto como suporte de apresentação é ele próprio uma escultura.

'Plinth (Restricted Access)', as the label indicates, is a plinth
used for jumping in gymnasiums, enlarged to more than double
the original standard size in order to recreate a gigantic barrier
that confronts the viewer. The piece materializes the physical
impossibility of leaping.
This object was changed to prompt two situations: closed, the
plinth symbolizes a barrier or a huge object that crushes the
observer with its presence; open, it transforms according to the
characteristics of a gymnasts' plinth, into a sort of architectonic
structure. The different levels that complicate the jumps have
been progressively articulated onto an axel like a spiral staircase, inviting the viewer to oneirically climb these stairs, an
alternative route to reaching the top. Simultaneously, the piece
looks like it is in constant imbalance, somewhat like a pile of
pieces, overlapped and apparently disconnected, on the verge
of caving in.
Plinth grows with a permanent sense of downfall, but on the
other hand, it seeks to leap in another direction by establishing
a connection between the viewer and the suggestion of a monument or pedestal. The plinth also explores its relationship with
sculptural objecthood and the history of sculpture, in other
words, the plinth as a support for displaying art is, in this
instance, also a sculpture itself.

Armação (para trepar) Scaffolding (to scale), 2007

Armação (para trepar), 2007
Construção em metal pintado com tinta de esmalte
(pode ser expostto no exterior)
Dimesões: 240x150x150cm

Scaffolding (to scale), 2007
Metal construction with enamel coating
(can be exhibited outdoors)
Dimensions: 240 x 150 x 150 cm

Escultura construção para interior ou para exterior
(espaço público) que segue as normas de construção sugeridas na edição dos anos 70 do “do it yourself”.
A construção segue os princípios da grelha minimalista
em voga na época. O carácter neutro e imaculado do cor
branca minimalista é lhe retirada sendo subvertido para o
uso da paleta do arquitecto Europeu Gerrit Rietveld, ao
estilo Neoplascista de Mondrian presente no seu
mobiliário e na casa Schorder (1924-25)( icone da
arquitectura modernista).

Sculpture for interior or exterior spaces that follows the
norms suggested by “do it yourself” editions of the 70’s.
The construction follows the principles of the minimalist
grid, in vogue at the time. The neutral and immaculate
essence of minimal white is subverted by the use of colour
employed by European architect, Gerrit Rietveld, who
adopted Mondrian’s Neoplasticism in his furniture pieces
and in the Schorder house (1924-25), an icon of modern
architecture.

Crave, Contradiction, Euphoria, Escape, Truth,
Eternity,Obsession, ou just Be the One (file), 2007
Dossier com 17.500 folhas brancas.
Dimensões: 45x32x170 cm

Crave, Contradiction, Euphoria, Escape, Truth,
Eternity, Obsession, or just Be the One (file), 2007
File containing 17 500 sheets of white paper
Dimensions: 45 x 32 x 170 cm

Sem Título ( O triunfo da Pintura), 2006
Escultura / objecto feito com rolos de pintura de vários
tamanhos, plinto de Madeira e ferro.
Dimensões: 162 x 150 x 40 cm
Peça única

Untitled (The triumph of Painting), 2006
Sculpture / object made by painting rolls, wooden plinth and
iron.
Dimensions:162 x 150 x 40 cm
Unique

Mau tempo no canal (Stormy Weather on the Channel)

Mau tempo no canal, 2004
Instalação
Tv, plinto, Dvd de 60"a p/b com banda sonora, loop
Dimensões variáveis
Edição de 1+1PA

Em todo o espaço de exposição ouvimos um som de chuva
emitido por um monitor, esse som é semelhante ao som
"white noise" que este tipo de aparelhos faz quando não está
devidamente sintonizado ou quando uma transmissão vídeo
acaba e o televisor continua ligado. O som electrónico foi substituído pelo som real da chuva que foi previamente captado.
Como prova dessa atitude "naturalista", ouve-se de repente e
em intervalos irregulares, o som de um trovão.
Foi composta uma banda sonora de estrutura orgânica com
sons captados na natureza em dias e noites de temporal,
como tal, Mau tempo no canal, é uma banda sonora apresentada num monitor. O som transmitido está intimamente ligado
à imagem do médium, a componente acústica e visual da
peça estão assim em perfeita sintonia. Uma outra componente que não pode ser ignorada é a linguística, o título (em
português) pode ter diferentes interpretações noutros contextos mas apesar de tudo, mesmo quando traduzido, não altera
a eficácia da peça em termos de conteúdo. O título da peça
comporta algo de cómico e ao mesmo tempo familiar para a
maioria das pessoas de uma certa geração, sobretudo pelo
facto de ser o nome de uma obra literária de Vitorino
Nemésio, uma personalidade conhecida pelos longos tempos
de antena dedicados à discussão dos mais variados temas.
Há aqui uma preocupação em criar uma situação simultaneamente cómica e "deceptiva". Na procura imediata da fonte de
som que cria um "ruído" por todo o espaço, e ao percepcionar
todo o aparato de apresentação da peça, o espectador fica
com a sensação que o que era emitido está desligado ou
avariado e que por qualquer incidente o monitor e o plinto
caíram no chão... Alguém sem querer os derrubou? Ou teriam
caído com o vento forte durante a tempestade?
Um dos propósitos deste trabalho foi verificar como uma "nãoimagem" pode estar na origem de uma imagem propriamente
dita. Existe uma relação formal que justifica o deslocamento
do monitor para uma outra direcção não convencional. Essa
mesma direcção, vertical, coincide com a imagem que nos
remete para a queda da chuva em termos gráficos e visuais,
ganhando um carácter abstracto que se afasta da mera presença física para uma dimensão mental.

Mau tempo no canal (Stormy Weather on the
Channel), 2004
Video and sound installation
TV, Plinth, DVD B/W with sound, 60" loop
Variable dimensions
Edition of 1+1AP

The sound of rain emitted by the TV monitor heard in this piece
is like the "white noise" usually emitted by audiovisual equipment when it is incorrectly tuned or when a video ends and the
TV is still on. The electronic sound was replaced by the real
sound of rain, which is suddenly interrupted by a thunderstorm.
'Stormy Weather on Channel's sound track was composed with
an organic structure of sounds picked up from nature.
The sound is familiarly linked to the medium's image; the visual and acoustic components of this piece was therefore joined
together. A linguistic component was also associated to this
particular medium and situation. The medium's characteristics
were determined to transform one image into another. The formalistic relation of the TV monitor, fallen on the floor, and the
change in direction of the image from horizontal to vertical was
meant to remind viewers of rain falling. The abstract nature of
the image shifts it away from its physical presence to a mental
one.
One of the main purposes of this work was to see how a "non
image" could be transformed into a
"real image".
There is kind of appeal to creating a comical and ironic situation, and at the same time, a deceptive experience; an accident
seems to have happened and the piece fallen down, "breaking"
the image. Or perhaps it fell with the storm.

A(u)ction 2006

A(u)ction, 2006
Acção Performativa concebida contextualmente e posteriormente apresentada no Triangle Space
do Chelsea envolvendo todos os estudantes de Mestrado.
A performance consistia na simulacrao de um leilão no qual os performers envolvidos teriam que
martelar ininterruptamente durante as horas de exposição num plinto de Madeira.
Triangle Space, Chelsea em 31 de Março de 2006 das 16 ás 19h.

A(u)ction, 2006
Performative action conceived presented at Chelsea triangle Space involving all the MA students.
The performance consists on the simulation of an auction in which all the people involved have to
play with a hammer uninterruptedly during the exhibition hours in a wooden plinth.
Chelsea Triangle Space, 2006 March 31, from 16-19 pm

Impacto- Escultura Inflamável #3 Impact - inflammable sculpture #3, 2005

Esculturas Inflamáveis Inflammable Sculptures

Série de Esculturas Inflamáveis, 2004-2005
Perigo Iminente - escultura inflamável,2004 é uma escultura /
maquete de um edifício feito a partir do unité d`habitacion de
Marseille do arquitecto funcionalista Le Courbusier, construído com caixas de fósforos e com uma a base composta por
milhões de cabeças de fósforos virgens prontas para serem
incendiadas. A ideia era criar uma escultura que estivesse em
risco de ser destruída a qualquer momento pondo em causa
a sua própria existência, representando simultaneamente
uma situação perigosa para o local de exposição que a
mostra ou que a armazena em acervo. O fim ou conclusão
antecipada desta peça deu origem a colapso.
Colapso, (Escultura inflamável # 2), 2005 é também uma
escultura / maquete mas de um edifício de escritórios erguido
com caixas de fósforos e com outros materiais inflamáveis no
seu interior, que após a sua conclusão é incendiado, ficando
sujeito a um fim, a um resultado imprevisível. A peça pode ser
totalmente destruída ao ser consumida pelas chamas, pondo
em risco a sua curta existência, ou então, pode ser salva ao
interromper o seu processo de destruição pelo fogo, numa
espécie de exercício de rescaldo.
Colapso, resulta da agregação e composição geométrica de
várias caixas fósforos de tamanhos diferentes, originado um
Bloco de escritórios do centro económico e financeiro de qualquer grande cidade, muito ao estilo dos grandes edifícios do
arquitecto Mies Van Der Rohe. O resultado da combustão da
escultura faz com que pareça que parte do edifício derreteu,
esvaziando o seu interior. A peça entra em colapso como uma
espécie de metáfora de toda uma sociedade organizada e
burocratizada perante uma falha no sistema.
As caixas de fósforos são um mero e banal objecto de consumo quotidiano, que transpostas para uma gíria arquitectónica assumem uma conotação com espaços mínimos, organizados e estandardizados de habitações sociais que se
inserem na lógica citadina da malha urbana. Na sequência
dos trabalhos anteriores existe aqui também uma alusão consciente, que faz referência ao conteiner modernista para de
certa forma reflectir sobre a existência individual num espaço
social de habitação, confrontando os mitos e as ideias de progresso da utopia da construção aliada a uma ideia de
sociedade introduzidos pelo modernismo Europeu.

Inflammable Sculptures series 2004-2005.
Imminent Danger - Inflammable Sculpture, 2004 is a model of a
building based on the unite d`habitation in Marseille by
Functionalist architect Le Courbusier. Built with match boxes,
the building is composed of millions of matches that could be
fired at any moment.
The idea was to create a sculpture and, at the same time, an
architectural model that could be destroyed at any given
moment, questioning its own existence and simultaneously representing a situation of danger for the exhibition that displays
this piece or gallery that stores it.
The outcome of this situation or the premature conclusion of
this process originated Collapse.
Collapse, Inflammable Sculpture, 2005 is also a model or a
sculpture, but in this case, of an office downtown which is also
built with match boxes and other inflammable material on the
inside. Once built, the model is burnt, engendering an unpredictable result. The piece could be entirely destroyed or it could
be rescued, by interrupting the consuming flames.
Collapse results from the aggregation and geometric composition of several match boxes of different sizes, originating a
block of offices found in the economic and financial centre of big
cities, like the Mies Van Der Rohe building style.
The result of the sculpture's combustion is that the building
melts, oozing its insides out. The piece starts collapsing like
some sort of metaphor for an organized and bureaucratised
society facing collapse.
The matches are everyday objects that, translated into architectonic jargon, relate to small living spaces, social containers
included in the urban sprawl. Following my previous work, a
conscious allusion refers to the modernist container as a certain
way of reflecting about the individual's existence in a social living space, confronting the myths and the ideas of progress
introduced by the European modernism construction utopia
based on a certain ideal of society.

Colapso, (Escultura inflamável # 2), 2005
Escultura
Maquete de prédio de escritórios feita com caixas de fósforos, fósforos queimados, material inflamável queimado, cinza, cartão, pó
químico de extintor, base em madeira pintada.
Dimensões: 200x100x120cm

Collapse, (inflammable sculpture #2), 2005
Sculpture
Model of an office building made with match boxes, burned matches,
burned inflammable materials, ashes, cardboard, fire extinguisher
dust, painted wood support.
Dimensions: 200x100x120cm

Perigo Iminente (Escultura Inflamável), 2004
Escultura Combustível / inflamável
Fósforos, caixas de fósforos, cartão, pó químico de extintor.
Dimensões: 210 x 80 x 130 cm
Foto: Rodrigo Oliveira e Galeria Filomena Soares

Imminent Danger (inflammable Sculpture),2004
Inflammble/ combustible Sculpture
Matches, match-boxes, cardboard, fire extinguisher dust
Dimensions: 210 x 80 x 130 cm
Photo: Rodrigo Oliveira and Filomena Soares Gallery

Perigo Iminente (Escultura Inflamável),2004
Escultura Combustível / inflamável
Fósforos, caixas de fósforos, cartão, pó químico de
extintor.
Dimensões: 210 x 80 x 130 cm
Foto: Rodrigo Oliveira e Galeria Filomena Soares

Imminent Danger (inflammable sculpture)
Inflammble/ combustible Sculpture
Matches, match-boxes, cardboard, fire extinguisher dust
Dimensions: 210 x 80 x 130 cm
Photo: Rodrigo Oliveira and Filomena Soares Gallery

Impacto- Escultura Inflamável #3,2005

Impact - inflammable sculpture #3, 2005

Escultura Combustível / inflamável
Fósforos, caixas de fósforos, cartão, pó químico de
extintor, estrutura e base em madeira
Dimensões: 350 x 130 x 250 cm
Foto: Rodrigo Oliveira

Inflammble/ combustible Sculpture
Matches, match-boxes, cardboard, fire extinguisher dust, wood
Dimensions: 350 x 130 x 250 cm
Photo: Rodrigo Oliveira

Rescaldo, 2005
Vídeo
DVD, cor, som, 4`50``, loop
edição de 3+1PA
Na imagem Vídeo stills

Rescaldo (Rescue), 2005
Video
DVD, color, sound, 4`50``, loop
edition of 3+1AP
Video Stills

Rescaldo Rescaldo (Rescue)
Rescaldo, 2005
Vídeo
DVD, cor, som, 4`50``, loop
edição de 3+1PA
Na imagem Vídeo stills

Rescaldo (Rescue), 2005
Video
DVD, color, sound, 4`50``, loop
edition of 3+1AP
Video Stills

Embargado (Clandestinos) Embargo (Clandestines) 2005

Embargado,
(Clandestinos 1#2#3#4), 2005
instalação composta por 4 elementos
madeira e cartão prensado, colado e rasgado
Dimensões:
#1 150x75x100 cm
#2 150x75x66cm
#3 150x75x125cm
#4 150x75x125cm
configuração varia com a instalação

Embargo,
(Clandestine 1#2#3#4), 2005
Installation formed by 4 sculptures
wood and cardboard
Dimensions:
#1 150x75x100 cm
#2 150x75x66cm
#3 150x75x125cm
#4 150x75x125cm
display vary with the installation

Marmitex, Guggenheim Ibèrico
(Escultura Acidentada #1), 2006
Escultura baseada nos desenhos iniciais de Frank Ghery para o museu Guggenheim
de Bilbao.
Formas de aliminio descartáveis, madeira, cola e folha de aluminio.
A escultura vai sendo esmagada e amachucada progressivamente, alterando a sua
forma ao longo do tempo.
Estrutura composta por 6 partes movíveis.
Dimensões: 620x286x355cm

Iberian Guggenheim Marmitex
(accidented sculpture #1), 2006
Sculpture based on the former drawings of Frank Ghery´s Bilbao`s Guggenheim
Museum, made of aluminium foil trays, wood, glue, foil paper.
to be smashed and crashed
Composed by 6 parts
Dimensions: 620x286x355cm

Marmitex, Guggenheim Ibèrico
(Escultura Acidentada #1), 2006
Escultura baseada nos desenhos iniciais de Frank Ghery para o museu Guggenheim
de Bilbao.
Formas de aliminio descartáveis, madeira, cola e folha de aluminio.
A escultura vai sendo esmagada e amachucada progressivamente, alterando a sua
forma ao longo do tempo.
Estrutura composta por 6 partes movíveis.
Dimensões: 620x286x355cm

Iberian Guggenheim Marmitex
(accidented sculpture #1), 2006
Sculpture based on the former drawings of Frank Ghery´s Bilbao`s Guggenheim
Museum, made of aluminium foil trays, wood, glue, foil paper.
to be smashed and crashed
Composed by 6 parts
Dimensions: 620x286x355cm

Marmitex, Guggenheim Ibèrico (Escultura Acidentada #1) Iberian Guggenheim Marmitex (accidented sculpture #1), 2006

Lugares Ausentes (Seca) Absent Places (Dry), 2007

Lugares Ausentes (Seca), 2007
Construção feita com mais de 150.000 palhinhas agrupadas e derretidas formando uma paisagem orgânica.
Palhinhas, resina, Madeira e cartão
Dimensões: 300x300x140 cm

Absent Places (Dry), 2007
Construction made with more than 150,000 straws, grouped and melted
to form an organic landscape
Plastic straws, resin, wood and cardboard
Dimensions: 300 x 300 x 140 cm

Metrópole Metropolis 2006-2007

Metrópole Metropolis 2006-2007
Metrópole, 2006-2007

Metropolis, 2006-2007

Construção feita em cubos de açúcar como se fossem tijolos
seguindo os modelos originais de contrução em tijolos usados da
arquitectura Inglesa, protótipo testado com açucar Tate.
+150 kg de açucar, cola e Madeira (construção desmontável e
modular)
dimensões: 230x210x220 cm (composta por 6 partes articuladas
moviveis)

Construction made with sugar cubes built according to models used
in English architecture. Prototype tested with Tate sugar.
+150 kg sugar, glue and wood (dismantleable modular construction)
Dimensions: 230 x 210 x 220 cm (composed of 6 mobile, articulating
parts)

O resultado da escultura depende do desgaste e erosão provocada pelas formigas que podem aparecer na peça (dependendo
da estação do ano) criando desenhos negros em movimento e
modificando progressivamente as superficies construidas numa
lógica entrópica de transformação.

The result of the sculpture depends on the deterioration and erosion
caused by ants that can appear on the work (depending of the time
of year). The black traces left by the ants gradually modify the
surfaces according to the logic of entropy and transformation.

Untitled Sentence (Another Place than this One), 2004-2007

Untitled Sentence (Another Place than this One), 2004-2007
Texto escrito com tampinhas de bebidas que foram
maioritariamente consumidas pelo artista, recolhidas entre 2004-2007 seguindo
o modelo do Teste
Teste de cores de Ishihara que é um teste de percepção para a
detecção do daltonismo.
“IF YOU CANNOT READ THIS FUCKING SENTENCE YOU CAN`T HAVE
HAVE A DRINK
WITH ME SOMEWHERE OVER…”
Tampas de diferentes cores e dimensões coladas com resina epoxy crystal em
Madeira pintada
Dimensões: 230cm de diâmetro

Untitled Sentence (Another Place than this One), 2004-2007
Text written with tops from drinks consumed mostly by the artist, collected
between 2004-2007 following the Ishihara colour test.
This test evaluates colour-blindness.
“IF YOU CANNOT READ THIS FUCKING SENTENCE YOU CAN `T HAVE
HAVE A DRINK
WITH ME SOMEWHERE OVER…”
Coloured tops, dimensions variable, affixed with crystal resin epoxy to painted
wood
Dimensions: 230 cm (diameter)

Square (Monopólio) Square (Monopoly)

Square, (Monopólio #1#2#3), 2005
Pintura sobre tabuleiro de monopólio respeitando
a cor predominante do fundo ocultando todas as
inscrições do jogo
Materiais: Tinta de esmalte amarelo baunilha,
verde àgua e azul gelo sobre cartão, moldura
branca de madeira com passe-partout branco
Dimensões: 50x50x5cm

Square, (Monopoly #1#2#3), 2005
Painted Monopoly board respecting the
background colours of the game whilst erasing all
inscriptions.
Materials: Enamel yellow-vanilla, green and blue
painting on cardboard, white wood frame
Dimensions: 50x50x5cm

Square, (Monopoly #1), 2005 é uma pintura sobre um tabuleiro de monopólio respeitando a cor predominante do fundo
e ocultando todas as inscrições do jogo.
O titulo da peça comporta vários significados sendo o mais
obvio e directo o de quadrado, tal como aparece na primeira
imagem que temos quando olhamos para a peça. Square significa também regularidade, perpendicularidade, quarteirão
de edifícios, assim como justo e imparcial.
A ideia fundamental foi trabalhar e desconstruir referências do
Urbanismo e do "mundo" da Arte sobretudo do sistema comercial e especulativo que este contexto implica. Foi elementar
trabalhar a partir de um jogo em que o tema principal é a
Propriedade (algo já desenvolvido noutras direcções em trabalhos anteriores).
Conhecido a nível internacional, este jogo possui especificidades, implicações e condicionantes próprias em que a ideia
principal é vender, comprar ou alugar as propriedades de uma
maneira proveitosa de forma a que um dos jogadores se
venha a tornar o mais rico e consiga atingir o monopólio.
O tabuleiro está dividido em espaços, representando os terrenos a construir, as estações de caminhos de ferro, as
empresas de serviços públicos, recompensas e penalidades,
sobre as quais se devem mover as marcas dos jogadores.
Revelando a sua geometria e ocultando as inscrições que
variam de país para país, tentei transformar este objecto
numa pintura abstracta geométrica tão comum em toda a
história do modernismo na arte ocidental.

Square (Monopoly #1), 2005 is a painting over a monopoly
board that maintains the background colour and erases all of
the game's inscriptions.
The title gathers many concerns, the most obvious and direct of
which is the square as regularity, perpendicularity, building
quarters as fair and impartial.
The fundamental idea on working on this piece was to deconstruct the references of urban planning and the Art world, basically from the commercial and speculation system that these
contexts imply. It was extremely important to start with a game
of Property (an issue developed in previous work).
Internationally known, this game has several specificities, implications and conditions. The main propose is to buy, sell or rent
proprieties at an advantage so as to become the richest player
and attain monopoly.
The board is divided into spaces representing sites for construction, rail stations, public services, rewards and punishments, where the players move. By revealing the geometry of
the board and erasing the contents that vary from country to
country, I have tried to transform this object into an abstract
geometrical painting, common to the history of western modernist art.

Square, (Monopólio), 2005
Versão Milionário, edição de Colecçinador
Pintura sobre tabuleiro de monopólio respeitando a cor
predominante do fundo ocultando todas as inscrições do
jogo
Materiais: Tinta dourada sobre cartão, moldura preta de
madeira com passe-partout preto
Dimensões: 50x50x5cm

Square, (Monopoly), 2005
Milionary version, colector`s edition
Painted Monopoly board respecting the background
colour of the game whilst erasing all inscriptions.
Materials: gold painting on cardboard, black wood frame
Dimensions: 50x50x5cm

Tarzan (Onomatopeia) Tarzan (Onomatopoeia)

Tarzan (Onomatopeia),2005
Recorte e colagem de cartão de embalagens de cola sobre passpartout preto, moldura de madeira preta
Dimensões: 280 x 27 x 5cm
Foto: Galeria Filomena Soares

Tarzan (Onomatopoeia), 2005
Cuted and Pasted cardboard from glue packadges over black pass
partout, framed
Dimensions: 280 x 27 x 5cm
Foto: Galeria Filomena Soares

Sem Título (Flânerie d`Intérior) Untitled (Flânerie d`Intérior)
Men Pattern (Padrão Humano) Men Pattern

Men Pattern (Padrão Humano), 2005
Papel de parede
Módulos de viníl autocolante colados sobre uma parede
de modo a formar um padrão
Dimensões variam consoante a instalação
Edição de 3

Esta peça vem na sequência de peças anteriores como; Pórtico,
Em Acervo (Acesso Restrito) e in Situ realizadas em 2002 - 2003.
É uma peça discreta que se confunde com os próprios elementos que habitualmente constituêm um espaço arquitectónico,
incere-se e infiltra-se no próprio espaço delegando-lhe o carácter
de objecto.
Consiste na colocação de uma série de armaduras de sinalização de emergência e circulação em cima das portas de um determinado espaço, com o objectivo de desordenar e desorientar o
uso desse mesmo espaço.
Como tal a sinalética é substituída, alterada e por vezes subvertida.
Com assuntos diversos que abrangem temas como: A experiência do espectador na fruição da obra face ao seu posicionamento no espaço arquitectónico, ou seja, algo relativo à consciência
do percurso do espectador, a maneira de ver e de apresentar
arte, no que se refere a dispositivos de exposição usados.
Sem Título, (Flânerie d'interiéur), pretende sobretudo, colocar em
causa "corpo" como artefacto sociocultural ao serviço de ideologias impregnadas ao espaço arquitectónico.
Ao abranger uma série de factores, a peça explora uma quantidade vastíssima de relações dicotómicas tão universais mas ao
mesmo tempo fragmentadas como a realidade social.
Corpo/mente, interior/exterior, público/privado, dentro e fora,
inclusão exclusão, sujeito e objecto, o Eu e o Outro, homem e
mulher, são alguns exemplos mais evidentes, que se articulam
com imagens referenciais ao ecrã panorâmico, ao loop, ao poder
do centro na articulação espacial, etc.

Men Pattern, 2005
wallpaper
Stick vinil pattern fixed on wall
Dimensions vary with installation
Edition of 3

Sem título (flânerie d`intérior)*, 2005
Instalação para lugar especifico (sinalética de um determinado espaço, para colocar em cima das portas)
10 Caixas de luz de sinalização de emergência
(Armaduras Beghelli 9768 SA 1N ) com sinalética alterada em viníl transparente autocolante verde
Dimensões: 39.5x14.5x5 cm
* título advém do texto de Miwon Kwon publicado no livro
Negociações na Zona de Contacto, org./ed. Renée
Green, AssÍrio&Alvim

Untitled (flânerie d`intérior)*, 2005
Installation for a specific place ( fix on the top of the door
frame)
10 emergency light boxes ( Beghelli frame 9768 SA 1N )
stick vinil with altered signs
Dimensions: 39.5x14.5x5 cm
* Title from Miwon Kwon´s text published on the book
Negotiations on the Contact Zone, org./ed. Renée Green,
AssÍrio&Alvim

Construções complexas (geografia da casa) Complex Constructions (Geography of the House), 2007

Construções complexas
(geografia da casa), 2007

Complex Constructions
(Geography of the House), 2007

Desenho impresso em placas de emergencia Fotoluminescentes.
Placas fotoluminescentes que brilham no escuro, moldura em
Alumínio
Dimensões: 90x60 / 60X40 / 40x30
Peças únicas

Drawing printed on a glow in the dark emergency sign
Photoluminous sign in aluminium frame
Dimensions: 90 x 60 / 60 x 40 / 40 x 30 cm
Unique pieces

Over Exposed ( Marcas (in)visíveis ) Over Exposed ((In)visible Traces)

Over Exposed ( Marcas (in)visíveis ), 2003-2004
Instalação site-specific para espaços tipo white cube
Pintura mural preta e branca, alcatifa e (ou) linóleo preto e cinza.
Dimensões variáveis com a instalação
Proposta para o Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Negro
Maquetes
Edição de 3+1PA

Over Exposed ((In)visible Traces), partiu da análise de uma
série de pressupostos e de referências históricas sobre o
pavilhão enquanto monumento destinado ao legado das
exposições do séc. xx e a arquitectura utópica, nacionalista e
optimista.
Com avanços na construção e no uso de novos materiais,
deparamo-nos com um progresso e aparecimento de novas
concepções espaciais e arquitectónicas do museu e dos dispositivos museológicos nomeadamente no que se refere às
condições de iluminação. O aparecimento de outros tipos de
edificações, como as estufas em vidro e ferro, destinadas ao
coleccionismo botânico de espécies naturais provenientes de
outras partes do mundo, assim como o surgimento dos pavilhões em feiras de exposições internacionais, onde além de
exibir o imperialismo Europeu, fomentaram ideais de progresso e desenvolvimento, são a base para o desenvolvimento
desta peça. Partindo destas condicionantes, este trabalho
procura explorar situações de espacialidade e de dispositivos
de exposição ao mesmo tempo que está interessado em
mostrar como o modernismo e colonialismo estão associados, de como a história e a cultura da arte moderna, ocorre
ao mesmo tempo e por vezes no mesmo espaço da cultura e
da vivência colonial.
A peça consiste em duas salas de exposição, neste caso
especifico, dois pavilhões, cada um deles com características
e fins de exposição próprios: o pavilhão branco destina-se
sobretudo a mostrar objectos bi e tridimensionais, que quando aí expostos, possibilita que sejam vistos com iluminação
natural, proporcionando a neutralidade que visa a não interferência na leitura da peça exposta; enquanto que o pavilhão
preto é uma sala com muito poucas aberturas, previamente
escurecida e destinada à apresentação de imagens em projecção. É de especial importância em termos de conteúdo e
análise conceptual a existência destes dois espaços de
exposição com fins específicos dentro do mesmo local.
Como tal, o que proponho é jogar com esta situação dupla ao
fazer uma inversão dos dois espaços: o white cube do pavilhão branco transforma-se num black box e o black box do
pavilhão negro transforma-se num white cube. Existe uma
marca desta tipologia de espaços que permanece, algo que
não é alterado, mas que acentua toda essa estranheza ao
mesmo tempo familiar. As marcas das janelas ou de uma
estrutura metálica ou grelha no tecto, revelam-se permanentemente projectadas em forma de sombra.
As marcas das janelas são projectadas e rebatidas por todo o
espaço. É escolhida uma hora referência para uma das salas,
as outras salas são pintadas de acordo com fusos horários de
diferentes partes do mundo que foram colonizadas pela
Europa, e que ao longo do séc. xx desenvolveram e receberam uma arquitectura também ela modernista.
Assistimos a uma deslocação e inversão dos espaços, à
metáfora da exposição fotográfica aqui transposta numa outra
escala, em que os espaços de exposição ficam queimados
como se fosse um processo de sobrexposição fotografica,
como se as paredes se transformassem em grandes películas e o edifício numa câmara fotográfica gigante que capta e
imobiliza o instante. Over Exposed ((In)visible) Traces), resulta na revelação de uma "imagem" que é de certa forma capaz
de alterar a noção de neutralidade idealizada e do qual se
exclui a possibilidade de ocorrência de algo maléfico.

Imagem de Pesquisa: Casa Das Palmeiras nos Jardins Reais Britânicos
de Kew, Surrey, 1844-1848, Decimes Burton e Richard Turner
Foto Stefan Koppelkamm in Arqutectura Séc.XX (Taschen)
Imagem de Pesquisa: Tecto de vidro da sala principal do Museu de
Pérgamo de Berlim
Foto: Rodrigo Oliveira
Research image: House of Palm trees on the British Royal gardens of
Kew, Surrey, 1844-1848, Decimes Burton and Richard Turner
Photo Stefan Koppelkamm in Arqutectura Séc.XX (Taschen)
Research image: Glass ceiling of the Pergamo Museum main room
Photo: Rodrigo Oliveira

Over Exposed ((In)visible Traces), 2003-2004
Site-specific installation for white cube spaces
Mural white and black painting, carpet or linoleum (black and grey)
Dimensions vary with the installation
Proposal for the City Museum, White Pavilion and Black pavilion.
Working models
Edition of 3+1AP

Over Exposed ((In) visible traces) was aroused by the analyses of a series of pretexts and historical references which
regard the pavilion as a monument conceived in the utopic,
nationalistic and optimistic architecture of the 20th century.
Positivist architecture entailed the improvement of materials
and building processes used until then as well as progress in
the field of museum displays, such as improved lighting conditions and revolutionary spatial and architectural conceptions
of the museum, such as the appearance of new buildings like
glass greenhouses for collecting botanical specimens from different parts of the world, or the emergence of international
exhibitions used to forward European imperialism and promote growing ideals of progress. Starting from this subject,
this particular work tries to explore spatial situations and
strategies of display. At the same time, it explores how modernism and colonialism are associated, how history and the
culture of modern art were contemporary to colonial life.
The piece consists of two exhibition rooms, in this particular
case, two pavilions. Each one has specific features and a
defined purpose: the white pavilion mainly provides displays
for two and thee dimensional objects, exhibited with natural,
non-interfering, neutral light. Neutrality is a strong component
here. The Black Pavilion, on the other hand, has been previously darkened and is mostly used to screen and project
works.
This is very important in terms of a substance and conceptual
analyses, namely the co-existence of these two exhibition
rooms with specific functions within the same museum.
'Over Exposed' plays with this double situation by inverting
the two spaces: the white cube (the white pavilion) is transformed into a black box, whereas the black box (the black
pavilion) becomes a white cube. This transformation is not
radical as traces of the existing space - their typology-linger,
heightening the uncanny, yet familiar. The window frames or
metallic structure or grid of the ceiling is permanently
revealed, its shadow projected on the floor, or, in another version, the grid of the ceiling is reflected on the walls and floor.
In certain museums, the grid provides ample lighting of the
exhibition area, at the same time as it allows the walls to be
exclusively used to exhibit works. This system substitutes windows, which are seen as elements of disturbance in the sense
that they distract the viewer to what lies outside the room.
In this work, the shadows belonging to the windows are projected and diffracted throughout the exhibition hall. An hour of
reference is chosen for each one of the rooms and the others
are painted according the different time zones of countries colonized by Europe, countries that also developed and received
modernist architecture during the 20th century.
The viewer is thus confronted with the displacement and
inversion of the two spaces and metaphor of over exposure in
photography. In this piece, I established a link between architecture and photography, the instant that marks / burns the
film. In this case, overexposure is adopted at another scale, as
the walls are transformed into big screens and the entire building transformed into a camera obscura. 'Over exposed
((In)visible traces)' reveals an image that is a way of changing
the notion of idealistic neutrality where the possibility of something evil happening is excluded.

Imagem de Pesquisa: Estufa Fria, Lisboa
Research image: Estufa Fria, (Glass House), Lisbon

Over Exposed ( Marcas (in)visíveis ), 2003/2004
Instalação site-specific para espaços tipo white cube
Pintura mural preta e branca, alcatifa e (ou) linóleo preto e cinza.
Dimensões variáveis com a instalação
Proposta para o Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Negro
Maquetes
Edição de 3+1PA

Over Exposed ((In)visible Traces), 2003-2004
Site-specific installation for white cube spaces
Mural white and black painting, carpet or linoleum (black and grey)
Dimensions vary with the installation
Proposal for the City Museum, White Pavilion and Black pavilion.
Working models
Edition of 3+1AP

M u r a l - C a r p e t , 2007

Mural- Carpete, 2007
instalação site-specific
Alcatifa e paineis de pvc impressos
Dimensões avriam de acordo com a
instalação
foto: Rodrigo Oliveira

Mural- Carpet, 2007
site-specific installation
carpet and pvc colour printed boards
varible dimensions
destroied after exhibition, ajustable for other places
photo: Rodrigo Oliveira

Partindo das especificidades do espaço no qual foi
convidado a intervir durante a última semana da
Presidência Portuguesa, Rodrigo Oliveira projectou a
instalação de um mural-carpete capaz de ligar os
diferentes planos da parede e chão de modo a
envolver o transeunte no local que o próprio
Parlamento apelidou de Espace Couloir (Espaço
Cor).

Considering the specificities of the space in which the
artist was invited to intervene during the last week of
the Portuguese Presidency, Rodrigo Oliveira projected a mural-carpet installation that could connect de
different surfaces of both the wall and floor in such a
way that would involve people passing by that same
place that the Parliament called Espace Couloir
(Colour Space).

Tendo por base um desenho anterior intitulado
“Construções Complexas #1”, o artista aplicará sobre
a parede um esquema pictórico que se prolongará
pelos dois planos da intervenção através do recurso
a alcatifas recortadas de diferentes cores. Esta malha
de planos de cor impossíveis concilia uma série de
referências modernistas a partir das quais o espaço
passa de matéria pictórica a escultórica, e resulta de
um cruzamento profícuo entre as pesquisas de
Mondrian, Josef Albers e LeCorbusier até às premissas “Feng Shui” em torno da noção de harmonia.

Using a previous sketch intituled “Complex constructions (Construções complexas) #1”, the artist will
apply on the wall a painting scheme, extending the
painting on the floor using different coloured carpet.
This mesh of impossible colours conciliates a series
of modernist references from which the area is transformed from the pictorial to the sculptural and the
result is a useful mixture of the inquiries of Mondrian,
Josef Albers and Le Corbusier to the premises of
“Feng Shui” regarding the notion of harmony.

Trata-se de uma proposta que procura aproveitar os
condicionalismos e mais valias de um espaço de passagem, considerando ainda a participação de
Rodrigo Oliveira enquanto representante português
no concurso de arte pública “Agorafolly” (no âmbito
do Festival europalia.europa, de Outubro a Dezembro
de 2007), com o projecto Eurobuzz.

This is a proposal that seeks to take full advantage of
the restrictions and advantages of the transit space,
also considering the participation of Rodrigo Oliveira
as the Portuguese artist in the public art contest
“Agorafolly” (within the europalia.europa Festival,
from October to December of 2007) with the
Eurobuzz project.

Basculantes (Bascules), 2005

Basculantes, 2005
instalação site-specific
Duas portas metalizadas basculantes que abrem e fecham
ininterruptamente, revestidas com aço inox canelado, sistema de
sensores e mecanismos. Dimensões: 290x250x 7 cm (cada)
Pintura mural realizada com material inflamável utilizado na
fabricação de fósforos, extintores de incêndio, elaboração de plano
de segurança e emergência.
Dimensões variam consoante a instalação
Rampa com estrutura metálica revestida a madeira pintada, marcas
de circulação inscritas no chão,
alteração de iluminação do espaço.
Dimensões: 550x592x297cm
Dimensão total da instalação: 1100x 600x297cm
Foto: Paulo Costa
Copyright: FCG/CAMP

Basculantes (Bascules), 2005
Site specific installation
Two inclinable metallic doors that open and close uninterruptedly
covered with grooved inox steel,
presence detection system and bascule mechanisms.
Dimensions: 290x250x 7 cm (each door)
Mural Painting made with inflammable material used on matches
fabrication, fire extinguisher, security plan elaboration.
Dimensions vary with the installation
Metallic structure ramp, painted wood and painted transit signs on
the floor, altered lighting system.
Dimension: 550x592x297cm
Installation dimension: 1100x 600x297cm
Photo: Paulo Costa
Copyright: FCG/CAMP

Basculantes, 2005 é uma instalação site e context specific de
características únicas, que responde a determinados requisitos
que o local obriga. Vem na sequência de trabalhos anteriores,
concluindo de forma elementar uma série de conceitos explorados, em Pórtico, Em acervo (Acesso Restrito) e em Perigo
iminente - escultura inflamável. Este trabalho charneira parte
da possibilidade de apresentação de uma peça em condições
especiais que foi criada especificamente para o espaço de
exposição e para a situação que a acolhe tomando a própria
exposição em si, como factor, assunto de trabalho e contexto
determinante. Esta peça visou criar uma "Situação especifica".
Sendo possíveis outras formas de instalação que da mesma
maneira tiram partido de certas particularidades do espaço
expositivo a peça liberta-se da sua condição inicial para se
tornar autónoma. Tem assim como objectivo "reconfigurar e
reorganizar" um novo espaço de exposição de modo a criar
uma nova dimensão espacial.
Basculantes, não propõe uma crítica ao processo de criação de
significado mas preocupa-se sobretudo em expor as regras de
criação de significado do sistema (artístico) convidando o
espectador a tornar-se consciente da sua própria conclusão
crítica pela observação e interacção que lhe é possibilitada.
Como tal esta peça afasta-se do mero diálogo com o espaço de
exposição, ultrapassa a ironia absurda com que se infiltra no
meio dos compartimentos arquitectónicos.
A deslocação de lugares e de sentidos apropria a arquitectura
dominante ao transformar o local numa situação de (parqueamento /garagem). Os dois portões basculantes colocados à
medida num dos compartimentos da sala de exposição e
revestidos a aço inox polido, abrem e fecham ininterruptamente
em intervalos de tempo regulares, sendo este processo acompanhado pela mudança de luz entre o interior e o exterior. Mais
do que fomentar uma inevitável e possível crítica institucional
com todas as particularidades e atenuantes que isso implica a
peça estabelece uma relação de interacção com o espectador
tornando o espectador no próprio interveniente e assunto da
peça.
Existe ainda uma componente que testa situações limites, ou
seja, a sua apresentação encontra-se disfarçada de modo
inocente no contexto global da instalação e a sua perversidade
disfarçada através de uma linguagem Minimal expositiva que
depura todo o aparato que é convocado.
As pinturas laterais que parecem meras bandas de sinalização

de parqueamento são compostas por material inflamável
usado na fabricação de fósforos. Aqui são previamente testadas e colocadas de modo a criar uma tensão ao convocar
uma situação de perigo iminente. O material foi previamente
testado e apresenta-se no tecido arquitectónico num processo controlado que explora o seu limite de resistência, está no
extremo da fronteira de qualquer acontecimento.
Todas as marcas colocadas no chão que sinalizam a circulação do espectador, quer as estruturas de funcionamento e os
bastidores do processo de construção do próprio espaço foram
deixados visíveis, pois todas elas revelam e apropriam linguagens expositivas ou artísticas tornadas académicas que aqui
interpelam a negociação de termos de modernidade em
relação à arte, à história da arte e à arquitectura.

2007
Eurobuzz
Eurobuzz, 2007
Installed at Place de la Chapelle, Brussels, Belgium
Ephemeral public art project
Two articulated buses, bus harmonic junction, blue and
glow in the dark stars cut on vinyl stickers.
Dimensions vary according the buses
Photos: courtesy of the artist and Europália

Eurobuzz, 2007
Instalado na Place de la Chapelle, Bruxelas, Belgica
Projecto Efémero de Arte Pública
Dois autocarros articulados, Harmónica de junção, vinil
autoculante azul e amarelo foptoluminescente recortado
em forma de estrelas
Photos: cortesia do artista e da Europália

The young artist Rodrigo Oliveira (b. 1978,
Sintra/Portugal) is the Portuguese participant in the
public art event that europalia.europa Festival has
launched in its most recent edition regarding the contemporary arts. It’s “Agorafolly”: an art walk that connects 27 squares and markets in the city of Brussels,
bringing back the Greek Agora (the public square) as
the meeting point of public sphere, a convivial space,
and for that same reason, the most important place for
citizenship. Rodrigo Oliveira’s proposal results precisely from that reflection over spaces, equipments
and objects related with citizenship.
“Eurobuzz” is a site-specific installation composed by
two articulated buses that are linked in a mirroring situation, losing their mobility function. The displacement
of both objects and the further rearrangement create
that immobility condition, and doubling them originates two different and opposite directions. It seems
that they are fighting to go in opposite ways. The Bus
is the most symbolic collective transportation that links
people of various communities and places, bringing
together their different expectations in the same path.
At Place de La Chapelle they would be strange inhabitants of that eclectic meeting point offering new ways
of using urban equipment. Their interior can be seen
through the windows, which will be used as display
surfaces (buzz surfaces), revealing different possibilities from inside-out. The façades would be intervened
so that we’ll have a single bus composed by different
parts.

It will be a composite bus, like Europe itself. As a sitespecific project, the Eurobuzz takes in account the
fact that this square is located in one of the most popular neighbourhoods, mixing people that use the
Fritures shop, the antiques shop, the design stores or
the several restaurants in that area, calling our attention for the subtle but existing frontier between different zones of the city and its citizens. (Rodrigo
Oliveira)
The “Agorafolly” contest was made through each
State Member’s choice of the artist (in the
Portuguese case, through the Camões Institute, that
invited curator Lúcia Marques for that matter), and
Europalia also confirmed that choice after the due
analyses of the artist portfolio. For Europalia, the chosen artist should have “between 18 and about 30
years old”, and be a “promising talent” e “preferably
with experience of open-air exhibitions”. The organisation asked for young artists to create “the emblematic European artwork of the future”, following the
thread of emblematic European art works in the core
of the 21st europalia.europa Festival.

O jovem artista Rodrigo Oliveira (n. 1978,
Sintra/Portugal) é o representante português no concurso de arte pública que o Festival europalia.europa
lançou para a secção dedicada à contemporaneidade
artística na sua mais recente edição. Trata-se de
“Agorafolly”: um percurso artístico que liga 27 praças
e mercados da cidade de Bruxelas, recuperando a
Ágora grega (a praça) enquanto centro da esfera
pública, espaço de convívio, e por isso mesmo, lugar
por excelência da cidadania. A proposta de Rodrigo
Oliveira resulta precisamente de uma reflexão em
torno dos espaços, equipamentos e objectos de
cidadania.
“Eurobuzz” é uma instalação site-specific composta
por dois autocarros articulados que se encontram
interligados um ao outro por uma situação de reflexo,
perdendo a sua função de mobilidade. O deslocamento de ambos os objectos e a posterior rearrumação
gerou aquela condição de imobilidade, e ao duplicálos deu-se origem a duas direcções diferentes e
opostas. Gera-se a ilusão de que estão a lutar para
seguir dois caminhos opostos. O autocarro é a forma
de transportação colectiva mais simbólica, ligando
pessoas de várias comunidades e lugares, juntando
num mesmo percurso as diferentes expectativas de
cada um. Em Place de La Chapelle os autocarros
seriam estranhos habitantes desse ecléctico ponto de
encontro, oferecendo novos meios de utilização de
equipamentos urbanos. O seu interior pode ser observado através das janelas, as quais serão usadas

como superfícies expositivas (buzz surfaces), revelando diferentes possibilidades dentro-fora. As
fachadas terão uma intervenção de forma a obtermos
um único autocarro composto por diferentes partes.
Será um autocarro composto, como a própria
Europa.
Enquanto projecto site-specific, o Eurobuzz tem em
conta o facto de que esta praça se encontra situada
num dos bairros mais populares da cidade, onde se
misturam pessoas que frequentam a loja de Fritures,
a loja de antiguidades, as lojas de design ou os diversos restaurantes da zona, chamando a nossa
atenção para a subtil mas real fronteira que existe
entre diferentes zonas da cidade e os seus cidadãos.
(Rodrigo Oliveira)
O concurso “Agorafolly” implicou a escolha do artista
pelo respectivo Estado-Membro (no caso português,
através do Instituto Camões, que por sua vez convidou para o efeito a curadora Lúcia Marques) e pela
própria Europália, que ratificou essa escolha através
da análise do portfolio do artista. Por indicação da
Europália, o artista seleccionado deveria ter “entre 18
e 30 anos de idade”, constituir um “talento promissor”
e “preferencialmente, ter experiência de exposições
ao ar livre”. A organização pediu aos jovens artistas
que criassem “a obra de arte europeia emblemática
do futuro”, na esteira das obras de arte europeias
emblemáticas que constituem o núcleo temático do
21.º Festival europalia.europa.

Eurobuzz, 2007
Instalado na Place de la Chapelle, Bruxelas, Belgica
Projecto Efémero de Arte Pública
Dois autocarros articulados, Harmónica de junção, vinil
autoculante azul e amarelo foptoluminescente recortado
em forma de estrelas
Photos: cortesia do artista e da Europáli

Eurobuzz, 2007
Installed at Place de la Chapelle, Brussels, Belgium
Ephemeral public art project
Two articulated buses, bus harmonic junction, blue and
glow in the dark stars cut on vinyl stickers.
Dimensions vary according the buses
Photos: courtesy of the artist and Europália

Remote Places #1 2006
Lugares Remotos #1
Lugares Remotos #1
Peça Post It Sem Título & Travel Light
Tomaz Kramberger (Travel Light) & Rodrigo Oliveira (Peça Post It
Sem Título): Projecto colaborativo
Post It amarelo e modelo de um kit de avião entregues na ilha por um avião
alugado. O Post it foi colocado numa das paredes da galeria enquanto o kit
do modelo do avião foi construido. O projecto inclui imagens e videos
documentais de toda a acção.
Fotografias tiradas por todos os artistas envolvidos na exposição.

Remote Places #1
Untitled Post It Piece & Travel Light
Tomaz Kramberger (Travel Light) & Rodrigo Oliveira (Untitled Post It
Piece) in collaboration
Yellow post it label and model aircraft kit delivered by aeroplane. The Post it
was posted on the wall of the exhibition gallery, the aircraft kit was built in
the same space.The project includes documentation images and video
Photos by the artists involved in the exhibition

Lugares Remotos #1
Peça Post It Sem Título & Travel Light
Tomaz Kramberger (Travel Light) & Rodrigo Oliveira (Peça
Post It Sem Título): Projecto colaborativo
Post It amarelo e modelo de um kit de avião entregues na ilha por
um avião alugado. O Post it foi colocado numa das paredes da
galeria enquanto o kit do modelo do avião foi construido.
Dimensões (Post It): 6 x 6 cm
Dimensões (embalagem do kit): 31 x 18 x 4.5 cm
O projecto inclui imagens e videos documentais de toda a acção.
Fotografias tiradas por todos os artistas envolvidos na exposição.
Acção realizada para a exposição Susak Expo 2006

Remote Places #1
Untitled Post It Piece & Travel Light
Tomaz Kramberger (Travel Light) & Rodrigo Oliveira
(Untitled Post It Piece) in collaboration
Yellow post it label and model aircraft kit delivered by aeroplane.
The Post it was posted on the wall of the exhibition gallery, the
aircraft kit was built in the same space.
Dimensions (Post It): 6 x 6 cm
Dimensions (model aircraft package): 31 x 18 x 4.5 cm
The project includes documentation images and video
Photos by the artists involved in the exhibition
Happening for Susak Expo 2006

Lugares Remotos #2
Remote Places #2 2006

Lugares Remotos #2, 2006
Um projecto colaborativo de Rodrigo Oliveira & Tomaz Kramberger
Projecto em 2 partes:
Interruptor de madeira e metal instalado numa das colinas da baía principal da ilha de Susak e luzes de
arraial coloridas com as cores primárias nas principais ruas da aldeia que são ligadas e desligadas
ininterruptamente.
Dimensões do interruptor: 400 x 400 x 150 cm, iluminação de arraial com 50 m
Instalação Site and context specific para Susak Expo, Croácia
Edição fotográfica que documenta o projecto
Fotos tiradas pelos artistas

Remote Places #2, 2006
Tomaz Kramberger & Rodrigo Oliveira in collaboration
A project in two parts:
Wooden and and metall light switch displaid on Susak island's main bay and fairy lights with primary
coloured light bulbs in the upper town. Switching on and off frequently creating a Mediterranean folk fiesta
style at the main street of Susak's upper village.
Dimensions: light switch 400 x 400 x 150 cm, fairy lights 50 m
Site and context specific installation for Susak Expo, Croatia
Photo edition documentation of the project
Photos by the artists

Lugares Remotos #2, 2006
Um projecto colaborativo de Rodrigo Oliveira & Tomaz Kramberger
Projecto em 2 partes:
Interruptor de madeira e metal instalado numa das colinas da baía principal da ilha de Susak
e luzes de arraial coloridas com as cores primárias nas principais ruas da aldeia que são ligadas e desligadas
ininterruptamente.
Dimensões do interruptor: 400 x 400 x 150 cm, iluminação de arraial com 50 m
Instalação Site and context specific para Susak Expo, Croácia
Edição fotográfica que documenta o projecto

Remote Places #2, 2006
Tomaz Kramberger & Rodrigo Oliveira in collaboration
A project in two parts:
Wooden and and metall light switch displaid on Susak island's main bay and fairy lights with
primary coloured light bulbs in the upper town. Switching on and off frequently creating a
Mediterranean folk fiesta style at the main street of Susak's upper village.
Dimensions: light switch 400 x 400 x 150 cm, fairy lights 50 m
Site and context specific installation for Susak Expo, Croatia
Photo edition documentation of the project
Photos by the artists

Sem Título (Fracasso Tweety)
Untitled (Tweety failure) 2006

Sem Título (Fracasso Tweety), 2006

Untitled (Tweety failure), 2006

Um projecto em colaboração com Tomaz Kramberger

In collaboration with Tomaz Kramberger

Instalação Site specific no Chelsea College of Art & Design
Madeira, peças e encaixes de metal, rede amarela e canários.

Site specific Installation at Chelsea College of Art & Design
Wood, metal pieces, yellow mesh and canary birds.

Dimensões variam com a instalação (600x500x500 cm)

Dimensions vary with the installation (600x500x500 cm)

Untitled Sound Piece (switching On and Off) Peça de Som Sem-Título (Ligando e Desligando) 2006

Peça de Som Sem-Título
(Ligando e Desligando), 2006
Som emitido pelas colunas, gravado e editado de modo a
reproduzir o mesmo ritmo cardiaco que eu tive ao percorer o Triangle Space durante um
minuto.
Projecção Video e Som: duração 60 segundos
Dimensões e Insatalação variam consoante o espaço
Peça apresentada no Triangle Space do Chelsea College
em Londres
Projecto organizado por: Daniel Devlin, Janko Matic and
Tomaz Cramberger
Fotos: Rodrigo Oliveira

Untitled Sound Piece
(switching On and Off), 2006
Recorded sound from speakers create the cardiacal
rhythm of myself during one minute walking in the triangle
space.
Sound and video preojection; 60 seconds
Dimensions and display vary with the installation
Presented at Triangle Space, Chelsea College, London
Project curated by Daniel Devlin, Janko Matic and Tomaz
Cramberger
Photos: Rodrigo Oliveira

(Sobre)mesa (Sobre)mesa* 2006

1) Pintura da parede removida e estrutura de pés de mesa metálicos 2) mesa dobrável para piqueniques, topo
de plástico azul removido e substituído por vidro acrílico azul 3) estrutura de mesa de escola encontrada e post
its azuis 4) mesa dobrável com a ausência do lugar dos pratos recortados
1) removed wall painting, metalic table feets 2) pic-nic folding table, blue top plastic removed and replaced by
blue plexiglass 3) found school table structure, blue post its 4) found folding table with plates absence

(Sobre)mesa, 2006
Mesas encontradas e alteradas e colocadas em dialogo
com a relação entre dispositivo e paraede
Projecto em desenvolvimento, série composta por 12
mesas (em exposição 4)
Dimensões totais da peça variam com a instalação;
cada mesa tem uma medida especifíca.

(Sobre)mesa*, 2006
Altered found tables displayed on a wall
Ongoing project composed by 12 tables (on
exhibition 4 of 12)
Dimensions vary with the installation; each table has a
specific measurement.
Translated from Portuguese means: on the top of a table, about
a table, dessert.

Peça de Canto Sem Título (Modulor), 2006
Embalagem de sandes com vários frutos no interior
(Morango, laranjas, banana, Tomates e kiwis) colocada num
canto de uma sala.
A altura a cada embalagem é colocada com respective fruto
parte das medidas do corpo do artista.
Dimensões: 175 x 20 x 15 cm
Peça única + 1PA

Untitled Corner piece (Modulor), 2006
Sandwich package with fruits inside (strawberry, oranges,
banana, tomatoes and kiwi) displayed on a room corner.
The positions of the fruits are according the body
measurements of the artist.
Dimensions: 175 x 20 x 15 cm
Unique + 1AP

No Canto (Castigo), 2006
Embalagem de plástico com uma laranja no
interior colocado num canto de uma sala e
150 cm de altura do chão.
Dimensões: 20 x 10 x 15 cm
Peça única + 1 PA

Around the corner (punishment),
2006
Sandwich package with orange displayed in a
room corner 150 cm high from the floor.
Dimensions: 20 x 10 x 15 cm
Unique + 1 AP

Cartoon ( retrato Monocromático de grupo), 2006
46 pinturas pretas monocromáticas .
Verniz e acrílico sobre tela com pequenos olhos de plástico colados em posições
estratégicas.
Cada tela tem um tamanho diferente e a dimensão total da peça varia com a
instalação.
Peça única

Cartoons (Monochrome group portrait), 2006
46 black monochromes paintings.
Enamel and acrylic on canvas with small eyes fixed on.
Each canvas has a different size and the dimension vary with the installation.
Unique

Untitled Slide Piece (labelling)*, 2006
Projecção de Slides
Diapositivos de 35 mm catalogados e fotografados e posteriormente montados
dentro dos próprios caixilhos para serem projectados.
Dimensões variam consoante a instalação.
Prova única + 1 PA
* Peça de Slides Sem Título (Catalogação)

Untitled Slide Piece (labelling), 2006
Slide projection
35mm slides labelled and with their own photograph mounted and projected.
Dimensions vary with the instalation
Unique + 1Ap

The gap between Civilization and Culture, 2006
(London Series)
Páginas extraidas de dicionários educacionais (Penguin Reference Library), caneta vermelha sobre papel, moldura branca de caixa com vidro acrílico.
Dimensões: 120 x 90x 5 cm
Peça única

The gap between Civilization and Culture, 2006
(London Series)
Extracted pages from educational dictionaries (Penguin Reference Library), red
pen on paper, framed.
Dimensions: 120 x 90 x 5 cm
Unique

Xerox print (DIN), 2007
Impressão sobre papel em moldura de madeira branca
Dimensões: 118,9x84,1x5cm
peça única

Xerox print (DIN), 2007
Print on paper in white wood frame
Dimensions: 118,9 x 84,1 x 5 cm
Unique

Metro print, 2007
Metro contendo um metro
Impressão sobre papel em moldura de madeira branca
Dimensões: 118,9x40,1x5cm
peça ùnica

Metro print, 2007
meter containing a meter
Print on paper in white wood frame
Dimensions: 118,9 x 40,1 x 5 cm
Unique

Untitled (a few letters out), 2007
Untitled ( and no sentence, no statement…), 2007
Anûncios “Marks and Spencer” encontrados em revistas, recortados e colados
de modo a criar uma frase em que o seu conteúdo é a sua própria condição de
médium
Dimensões: 50x40x5cm
Peças únicas

Untitled (a few letters out), 2007
Untitled (and no sentence, no statement…), 2007
Marks & Spencer advertisements retrieved from magazines, cut and pasted
in order to create a single sentence that reflects its own medium condition
Dimensions: 50 x 40 x 5 cm
Unique pieces

Magma and Lava series, (after Gordon), 2007
Fotografias de vulcões adquiridas em bancos de imagens, queimadas e emolduradas
sobre moldura de faia
Dimensões: 90x60x5cm
Peças únicas

Magma and Lava Series, (After Gordon), 2007
Photographs of volcanoes acquired from an image bank, burnt in beech frame
Dimensions: 90 x 60 x 5 cm
Unique piece

The gap between Landscape and Portrait (after Wearing) 2006

The gap between Landscape and Portrait (after Wearing), 2006
Da série London works
Apropriação e manipulação fotográfica realizada a partir de Signs that say what you want them to say and not signs
that say what someone else wants you to say, 1992-1993 de Gillian Wearing.
Impressão digital durst lambda
Dimensões: 115x77x7cm provas únicas + 1PA

The gap between Landscape and Portrait (after Wearing), 2006
London works series
Apropriation and intervention on Gillian Wearing`s photographic series
Signs that say what you want them to say and not signs that say what someone else wants you to say, 1992-1993
Digital durst lambda print on white frame
Dimensions: 115x77x7cm Unique+ 1AP

Espaço a Preencher, 2007
Série de fotografias do espaço colocadas em molduras que remetem e recriam quadros
de informação utilizados nas empresas ou nos condominios dos prédios para divulgação
de informação. As fotografias são presas aos quadros de feltro ou de cortiça por pins que
correspondem á localização galactica de cada estrela como se fosse uma marcação de
um território de uma geografia imaginária.
Dimensões e materiais diferentes para cada uma das fotografias
Peças únicas

Space to Fill, 2007
Series of photographs of space displayed in frames similar to the ones used by companies to provide general
information or in residences for the posting of flat regulations. The photographs are attached to the cork or felt
message board with small pins. Each of these pins corresponds to the location of a star in space and is a kind
of territorial marking of an imaginary geography.
Dimensions and materials variable according to each photograph
Ed. 1/1

Japanese Prints (Tatami), 2007

Impressão fine art mate montada sobre pvc, plastificada
com pelicula uv em moldura de mogno escurecida
Dimensões:154x111x7
Peças únicas

Matte fine art print mounted on PVC, laminated with UV-filter;
darkened mahogany frame
Dimensions: 154 x 111 x 7 cm
Unique piece

Japanese prints (Tatami), 2007

Japanese prints (Tatami), 2007

Intervenção Localizada (separação da água do ar) #1 # 2 Local intervention (separation of water from air) #1 # 2, 2007

Intervenção Localizada (separação da água do ar) #1 # 2, 2007
Impressão fotográfica montada sobre pvc em moldura de canto de faia escurecida
Dimensões: 86x120x84 cm (em baixo)99,5x79x44cm (em cima)
Ed. 1/3+PA
Foto: Galeria Filomena Soares

Local intervention (separation of water from air) #1 # 2, 2007
Photographic print mounted on PVC in darkened beech frame
Dimensions: 86 x 120 x 84 cm (below) 99,5 x 79 x 44 cm (above)
Ed. 1/3 + AP
Photo: Filomena Soares gallery

Located Intervention #1 (Rental), 2006
Intervenção Localizada #1 (Aluguer)
Impressão fotográfica apartir de imagem apropriada do Pavilhão de
Barcelona do arquitecto Mies Van der Rohe.
Lambda print montada em pvc branco de 3mm, moldura em Madeira
preta com caixa e vidro acrílico.
Dimensões: 176 x 145 x 10 cm

Located Intervention #1 (Rental), 2006
Intervention on appropriated image from Mies Van der Rohe
Barcelona´s Pavilion.
Digital durst Lambda print framed on a wooden black frame.
Dimensions: 176 x 145 x 10 cm
Unique

Located Intervention #2 (Rental), 2006
Intervenção Localizada #2 (Aluguer)
Impressão fotográfica apartir de imagem apropriada da casa Farnsworth, do
arquitecto Mies Van der Rohe. Conjunto de 2 imagens.
Lambda print montada em pvc branco de 3mm, moldura em Madeira de faia com
caixa e vidro acrílico.
Dimensões: 176 x 145 x 10 cm

Located Intervention #2 (Rental), 2006
Intervention on appropriated image from Mies Van der Rohe
Farnsworth house.
Digital durst Lambda print framed on a wooden frame. Dyptic.
Dimensions: 176 x 145 x 10 cm
Unique

