PARAMNÉSIA

SUFOCO
Atelier Contencioso

PARAMNÉSIA
ANA JACINTO NUNES . LIENE BOSQUÊ . SARA MAIA
SERGIO LUCENA . STEVEN DAY . SUSANA ANÁGUA
24 JUNHO | 21 SETEMBRO
Em Paramnésia os delírios de memória
são evocados através de um conjunto de
trabalhos onde imagens desfocadas e
repetidas (Sergio Lucena e Steven Day),
memórias industriais, históricas, coletivas e individuais (Susana Anágua), e
flashes de inusitadas peles flexíveis ou
impressões arquitectónicas (Liene Bosquê) convergem para narrativas confabulatórias (Ana Jacinto Nunes e Sara
Maia).
Fantástica e delirante a paramnésia diferencia e atormenta enquanto fruto de
uma dissociação cuja impossibilidade
lógica prescinde da vontade do seu
sujeito.
Estará em exibição até 31 de Julho de
2021 um conjunto de obras onde o público é convidado a unir diferentes registos num exercício de memória, construir
a sua narrativa.

2

In Paramnesia the tricks memory can
play on us are evoked through a series of
works where blurred, repeated images
(Sergio Lucena and Steven Day), memories of collective or individual toil from
times past (Susana Anágua), and tableaux of odd, flexible skins or hints of the
presence of architecture (Liene Bosquê)
come together alongside dense narratives (Ana Jacinto Nunes and Sara Maia).
Delirious and bizarre, paramnesia is a beguiling altered state, fruit
of a dissociative, logical impossibility that forgoes the will of its subject.
On view until July 31, 2021, these are
works that invite the public to piece
together different testimonies and
somehow through exercising their
own memory, construct a narrative.
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SERGIO LUCENA
“A despeito da eterealidade que minha
pintura possa sugerir, toda ela deriva do
que há de mais concreto para mim: a
memória de um lugar perene. Da minha
infância no Sertão do Nordeste do Brasil,
meu lugar de origem, quase tudo desapareceu. Uma Atlântida submersa não
em águas oceânicas, mas na poeira da
terra e do esquecimento. Dentro de mim
restou, porem, o solo seco e rochoso,
solo magmático, basáltico, granítico que
compõe o meu Sertão. O chão de significados e valores onde acontecem, simultaneamente, minha vida e a minha pintura. A natureza árida, os mitos da minha
terra permanecem como pistas encobertas pela poeira de uma velha cultura
feudal. Tudo isso me habita na forma de
uma paisagem vasta, árida e paciente.
Viver no Sertão nordestino significa ser
nutrido e ferido pela experiência. Refiro-me ao nexus entre mito e realidade
onde uma peculiar amálgama de tristeza
e alegria, humilhação, honra e lealdade
se somam a uma desafiante vontade de
viver, que se manifesta em um palco cuja
beleza natural é indescritível. Do Sertão
trago a marca indelével da vastidão e do
silêncio, memória de horizontes longínquos. Minha pintura, portanto, se debruça sobre o que resiste desse tempo
e lugar, uma metáfora do que, por fim,
permanece.” | Sergio Lucena

“Despite any ethereal quality my painting may possess, it derives in its entirety
from a most tangible source: the memory of a place that will be with me forever. Growing up in the Brazilian northeast, almost nothing remains of Sertaõ,
where I am from. An Atlantis submerged
not in the ocean depths, but in the dust
of the earth and of forgetting. Inside of
me, however, the dry and rocky soil has
remained, magmatic basalt, and granite soil of my Sertão. The ground soil
of meanings and values where my life
and painting coincide. The arid nature,
and myths of my land endure like clues
covered by the dust of an age-old feudal culture. All this is within me like a
vast, arid and patient landscape. To live
in the northeast that is Sertão is to be
weaned and wounded on circumstance.
I’m referring to the nexus between myth
and reality where a peculiar amalgam
of sadness and joy, humiliation, honour
and loyalty add up to a defiant desire to
live, manifested on a stage where the
natural beauty is indescribable. From
Sertão I carry with me the indelible mark
of vastness and silence, and a memory
of distant horizons. And yet my painting contemplates what resists that time
and place, a metaphor for what makes it
through.” | Sergio Lucena

Sergio Lucena
Suíte Silent

Óleo sobre tela
60 x 50 cm
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Sergio Lucena

O Espaço e a Eternidade
Óleo sobre tela
130 x 100 cm

8

Sergio Lucena

Pintura sobre Nada
Óleo sobre tela
220 x 110 cm
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SUSANA ANÁGUA
“Carbonos” é uma serie de desenhos
feitos a partir do decalque de papéis
químicos que outrora eram usados para
cópias manuais de documentos. A partir
de questões associadas à memória dos
materiais e a sua importância estas duas
obras relacionam épocas e processos em
que a produção industrial dependia de
uma mecânica, hoje em dia, totalmente
substituída e informatizada. Os moldes
em madeira, também eles, eram usados
no processo de “cópia” para a produção
de elementos técnicos para a Comboios de Portugal. Matérias em extinção,
as duas obras relacionam-se pelo seu
carácter de mnemónicas do passado.”
Susana Anágua
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“Carbonos” is a series of drawings made
from the decal of chemical paper which
was once used for making manual copies of documents. Arising from questions
associated with the memory of materials
and their significance, these two works
touch on processes from times when
industry depended on a mechanical
means of production, which today has
been totally replaced and computerized.
Also, these wooden moulds were used in
the “copy” process for the production of
technical material for the Comboios de
Portugal rail company. From practices
that are dying out, these two pieces are
unified by their condition as mnemonics
of the past.” | Susana Anágua

Susana Anágua
Sem título

Molde histórico [Museu dos Comboios |CP],
madeira e folha de ouro sintética.
40 x 10 x 5 cm | cada
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Susana Anágua

Da série Carbonos #1 e #2

Desenho por transferência em papel de
algodão | Díptico
150 x 180 cm
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SaraJAS
Maia e Victória Rabal

JAS

Porque
PORTRAITS
en sueños os vieron...

PORTRAITS

Papel
artesanalPAPEL
prensado,
tinta
da china
ACRÍLICO,
E COLA
SOBRE
TELAe
papel
vegetal
150 x 120cm 2016
170 5.575€
x 118 cm

ACRÍLICO, PAPEL E COLA SOBRE TELA
150 x 120cm 2016
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5.575€
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LIENE BOSQUÊ
“Interessa-me a relação entre o espaço e o corpo, provocando a exploração do espaço que nos envolve
em relação à função, história e memória
de um lugar. O ambiente físico e cultural em que vivo influencia-me e,
consequentemente, o meu trabalho.

“What interests me is the relationship
between space and the body, which led
me to an exploration of the space around
us in relation to the function, history and
memory of a place. The physical and cultural environment in which I live has an
influence upon me and consequently
my work also. I created this body of work
while I was temporarily living and studying in Portugal, and this made me want
to learn more and put down roots in a
culture other than mine, that of Brazil,
which is where I’m from.”

Criei este corpo de trabalho enquanto
morava e estudava temporariamente
em Portugal, e isso me fez querer aprender mais e criar raízes numa cultura diferente da minha no Brasil, de onde sou.”
“Trabalho com a arquitetura e suas superfícies existentes como moldes para
moldar em látex. Eles se tornam impressões de uma escala de um para um
dos espaços reais. Minha intenção é
questionar a permanência e solidez do
ambiente construído, transformando-o
em uma pele flexível. Criei a série Metro
Quadrado mapeando as superfícies construídas que eu habitava enquanto em
Lisboa. Cada pedaço de látex mede um
metro quadrado. Um metro é o padrão
de medida em projetos arquitetónicos
que se refere a um sistema de medição
em um projeto arquitetónico para determinar a quantidade de material. Esta
foi uma forma de registar fisicamente o
espaço e as convivências nele e serviu
para complementar minha memória do
lugar e das pessoas; catalogando esses lugares (...) dou um novo significado ao tempo vivido nesses espaços...”
Liene Bosquê

I work using architecture and its existing surfaces as moulds for works in latex.
They become impressions at a scale of
1:1 in relation to a real space. My intention is to question the permanence and
solidness of the built environment, transforming it into a kind of flexible skin.
I created the series Metro Quadrado
(Square Metre) by mapping the built surfaces that I inhabited when I was in Lisbon. Each latex piece is a metre square.
A metre is the measuring criterion in
architecture projects serving a mediation system to determine the quantity of
material needed for an architectural project. This was a way for me to physically record the space and its interactions
and served as a means to build upon my
memory of the place and its people; cataloguing these spaces (...) I endow the
time I spent there with new meaning…”
Liene Bosquê
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Liene Bosquê

Liene Bosquê

100 x 100 cm

100 x 100 cm

Sala de desenho ArCo Almada
Latéx

Sala de desenho ArCo Alfama
Latéx
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Ana Jacinto Nunes

Sem título
Grés e grés vidrado policromado
43 x 15 x 10 cm
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ANA JACINTO NUNES
Ana Jacinto Nunes nasceu em 1973 em
Lisboa. Com exposições individuais e coletivas entre Alemanha, Estados Unidos,
Bélgica, Grécia, Canadá, Espanha e Macau, Ana Jacinto foi, ao longo dos anos,
colecionando fragmentos de histórias
quotidianas, de tempos e espaços por
onde passou. São enredos sobrepostos
ao fascínio por civilizações longínquas
que ditam e bordam as narrativas presentes no seu trabalho. Do desenho à
pintura, passando pela gravura e pela
cerâmica, Ana Jacinto conta e inventa.
Em Paramnesia apresenta uma escultura
em cerâmica policromada.

MANUELA PIMENTEL
PORQUE NÃO SEI

ACRÍLICO E VERNIZ E CIMENTO S/CARTAZES DE RUA S/TELA
150 X 150cm 2020

7.000€
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Ana Jacinto Nunes was born in 1973 in
Lisbon. In the course of solo and group
shows in Germany, USA, Belgium, Greece,
Canada, Spain and Macau, Ana Jacinto
would over the years, collect fragments
of everyday stories of the times and places she passed through. These are tales
layered over a fascination for distant civilizations which dictate and embellish
the narratives present in her work. From
drawing to painting, with incursions
into etching and ceramics, Ana Jacinto
makes up some stories and tells others.
For Paramnesia she is presenting a work
in polychrome sculpture.
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MANUELA PIMENTEL
PORQUÊ NÃO SEI AINDA

ACRÍLICO E VERNIZ S/CARTAZES DE RUA S/MADEIRA
75 X 150cm 2020

3.500€
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Steven Day

Window 037 - 040
Acrílico e spray sobre linho
46 x 35,5 cm | cada

42

Steven Day

Window 047 - 043
Acrílico e serigrafia sobre linho
46 x 35,5 cm | cada
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STEVEN DAY
A procura do banal pode ser estranha e,
às vezes, reveladora. Ninguém é mestre
do acaso.

The pursuit of the ordinary can be odd
and sometimes revealing. No one is the
master of the accident.

AIRPLANE Windows, 2019

AIRPLANE Windows, 2019

Windows é parte de uma série de pinturas chamada AIRPLANE, que tanto explora ou inventa, como faz referência à
imagética da viagem aérea, os procedimentos de segurança, os simuladores
de voo, bem como imagens do próprio
arquivo fotográfico do artista. Windows
reúne várias técnicas de pintura e desenho, serigrafia em meio-tom e, agora experimentada em Peniche, a pintura em
spray.

Windows is part of a painting series
called AIRPLANE, which both explores,
invents and references airline imagery,
safety procedures, simulations, as well
as images from the artists photography archive. Windows combine several
methods of painting and drawing, half
tone screen-printing, and newly added
in Peniche, spray painting.

Steven Day

Window 051
Acrílico e serigrafia sobre tela

46 x 35,5 cm
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Steven Day

Window 034 - 036
Acrílico, grafite e serigrafia sobre linho
40,6 x 30,5 cm | cada
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SARA MAIA
“A minha pintura conta histórias. Histórias essas que são questões que ponho a
mim própria. São como um frame, um segundo captado que narra um conto em
aberto. Falam do Ser Humano, dos seus
desejos, da construção social e de sentimentos, como num teatro de emoções.”

“My painting tells stories. These stories
are questions I ask myself. They’re like a
frame, a second captured that narrates
a tale still unfolding. They speak of Humankind and its desires, of the social
structure and feelings, in a kind of theatre of emotions.”

A vertente muito narrativa e um olhar
cáustico e subtilmente irónico sobre os
pequenos e grandes dramas da nossa sociedade são os aspetos mais emblemáticos do trabalho de Sara, que combate
uma moral tradicional desmistificando
todos os seus falsos valores e padrões de
comportamento

A clear narrative thread and a caustic,
subtly ironic eye cast upon the dramas
great and small of our society are consistent aspects of Sara’s practice, which
takes a stand against traditional morals
by demystifying its falsehoods of values
and proper behaviour.

Sara Maia

O Cara de pau
Acrílico sobre tela

250 x 200 cm
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MANUELA PIMENTEL

MEU PEITO FEITO CAMPO DE BATALHA
ACRÍLICO E VERNIZ S/CARTAZES DE RUA S/TELA
130X 100cm 2020

6.467€

MANUELA PIMENTEL

SÃO FLORES AOS MILHÕES ENTRE RUÍNAS
ACRÍLICO E VERNIZ S/CARTAZES DE RUA S/TELA
130 X 100cm 2020

5.575€
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Sara Maia

Rainha deposta
Tinta da china sobre papel
64 x 84 cm
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DIRECÇÃO
CATARINA MARQUES DA SILVA
COORDENAÇÃO | PRODUÇÃO
MARÍLIA PASCOAL MARQUES

EXPOSIÇÃO
PARAMNÉSIA
ANA JACINTO NUNES. LIENE BOSQUÊ
SARA MAIA . SERGIO LUCENA . STEVEN DAY
SUSANA ANÁGUA

24 DE JUNHO A 21 DE SETEMBRO 2021

CURADORIA
GALERIA CISTERNA
MONTAGEM
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FOTOGRAFIA
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DESIGN
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