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 Pensei numa exposição diferente desta, 
uma exposição sobre o artista enquanto contador 
de histórias. Se os trabalhos de Felipe Arturo e 
Luís Lázaro Matos referenciam frequentemente 
formas arquitectónicas, e em especial aquelas 
ligadas aos princípios e valores modernistas, fazem-
no, não raras vezes, evocando imagens e motivos 
de fundo arquetípico (sem que isso se traduza em 
anacronismos). Logo, Mesclado porque ambos 
tingem os dados da historiografia oficial com outros 
elementos, exteriores, vernaculares, criando ficções, 
linhas narrativas paralelas ou alternativas.

 Foi este o ponto de partida. 

 Contudo, ao longo do processo de montagem 
fui-me tornando cada vez mais consciente da 
qualidade nómada de toda a exposição. Não apenas 
na temática da migração das formas arquitectónicas, 
omnipresente (e que acarreta questões de ordem 
geopolítica, socioeconómica, de representação 
cultural, étnica, de género, etc.), mas sobretudo no 
modo como cada núcleo ou peça vivem de uma 
natureza essencialmente ambulatória. Desenhos 
que trepam às árvores, figuras que carregam a casa 
às costas, a pintura que salta da parede e a parede 
salta da parede; nesta exposição tudo se desloca. 
Mesmo as cadeiras de cimento, viradas a Sul, 
parecem brotar organicamente do módulo definido 
por Sol Lewitt. 

 Mesclado tornou-se, assim, uma exposição 
acerca da ideia de deslocação, viagem, entre o 
estático e o dinâmico, o fixo e móvel, o acabado e o 
inacabado. Como este texto.

Jorge André Catarino
Março March 2020

 I thought to curate a different art exhibition, 
a show that was about the artist as a storyteller. As 
the artworks of Felipe Arturo and Luís Lázaro Matos 
often refer to architectural forms, and especially 
those linked to modernistic principles and values, 
they do frequently evoke archetypal images and 
motifs (without being translated into anachronisms). 
Therefore, Mesclado (mixed), due to the fact that 
official historiography gets tinted by other elements, 
exterior, vernacular, creating fictions, parallel or 
alternative narrative lines – for the viewer to explore.

 This was the starting point.

 However, throughout the installation process, 
I increasingly started to become more aware of the 
nomadic quality of the whole exhibition. Not only 
in the existent theme of migration of architectural 
forms, omnipresent (and that embroils issues of 
geopolitical, socio-economic, cultural, ethnic and 
gender, etc.), but above all, in the way each nucleus 
or piece subsists in an essentially ambulatory nature. 
Drawings that climb trees, figures that carry houses 
on their backs, a painting that jumps from the wall 
and a wall that jumps out of the wall; in this exhibition 
everything moves. Even the concrete chairs, facing 
south, seem to sprout organically from the module 
defined by Sol Lewitt.

 Thus Mesclado became an exhibition about 
the idea of displacement, journey, as an in-between 
the static and the dynamic, the fixed and the 
movable, the finished and the unfinished. Just like 
this text.

[ Traduzido por Translated by Inês Valle  / 
revisão por reviewd by Adedamola Olowade ]
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/ OBRAS ARTWORKS FELIPE ARTURO

2 VARIATIONS OF UNIFINISHED 
CONCRETE CHAIRS (2015)
instalação de 9 esculturas installation 
of 9 sculptures, dimensões variadas 
various dimensions. Cimento reforçado 
Reinforced concrete

4 CINE PALMERA (2017 – 2019)
Video, Cor Colour, Som Sound, 15’27”.

LUÍS LÁZARO MATOS

1  BOSSA NOVA (2017)
The Nomadic City of Camela
Video HD Video Animation, 1920x1080, 
Cor Colour, Som Sound, 7’00’’ Música 
Music “Days Gone By” por by Carsten 
Jost, cortesia de courtesy by Dial 
Records.

3 BOSSA NOVA (2017)
Notes on The Nomadic City of Camela 
#8, #6, #1, #3. marcador sobre papel 
vegetal colocado sobre cartão marker 
on tracing paper on cardboard.
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