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Esta exposição ganha corpo e densidade em função das
nossas deambulações no espaço e nos vestígios materiais e
imateriais que encontramos no mesmo. Ir de si em si passando
pelos outros apresenta uma visão acerca de um trajecto que
perscruta e se detém na permeabilidade de determinados
espaços, mas também na contingência das condições
matéricas e atmosféricas (favoráveis ou adversas) encontradas
pelo caminho.
Com um olhar-lupa, sondam-se e ampliam-se ideias,
percepções e memórias geradas a partir de gestos, traços e
percursos, para assim encontrar um sentido latente à espera
de ser revelado, ou um significado ficcional que propõe
uma alternativa utópica ou construída sobre a realidade que
conhecemos.
A partir de paisagens difusas ou ambíguas que sugerem o
relevo e o contorno de montanhas, o espaço intermédio entre
duas coordenadas é suspenso para dar lugar ao vazio dos
recortes, aos pontos luminosos, ou a um tempo desacelerado
que revela o rasto de um movimento errante.

Helena Ferreira (Lisboa, 1982) é artista plástica e
desenvolve o seu trabalho no âmbito do vídeo, instalação
e desenho. Na última década, Helena Ferreira tem
participado em exposições nacionais e internacionais,
tem desenvolvido trabalhos de curadoria, apresentado
conferências e orientado seminários e workshops.
É licenciada em Escultura pela FBAUL, concluiu o
mestrado em Ensino de Artes Visuais no Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e actualmente
encontra-se a concluir o seu doutoramento em Arte e
Multimédia na FBAUL, tendo sido bolseira da Fundação
para a Ciência e Tecnologia.

This exhibition takes shape in the manner of our wanderings in
space and the material and immaterial traces we find in it. Ir de
si em si passando pelos outros [Going from self to self passing
through others] presents a probing gaze upon a journey that
faces the permeability of certain spaces, while also deals with
the contingency of the material and atmospheric conditions
(either favorable or adverse) encountered along the way.
With a magnifying glass-like gaze, ideas, perceptions and
memories generated from gestures, traces and paths are
scanned and expanded, in order to find a latent meaning waiting
to be revealed, or a fictional sense that proposes a utopian or
constructed alternative on the reality we know.
Stemming from diffuse or ambiguous landscapes that suggest
the relief and contour of mountains, the intermediate space
between two coordinates is suspended in order to give way to
the emptiness of the cutouts, the spotlights, and the decelerated
time that reveals the trail of a wandering movement.

Helena Ferreira (Lisbon, 1982) is an artist that develops
mixed media installations in the scope of video, sculpture
and drawing. Over the past decade Helena Ferreira has
shown her artwork in Portugal and abroad, has curated
art exhibitions, has been invited to present conferences,
seminars and workshops. She is graduated in Sculpture
from FBAUL, holds a master’s degree in Visual Art
Education and is currently concluding her PhD in Art
and Multimedia, having been supported with an FCT
scholarship.
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Edição digital (Impressão química sobre papel Fujicolor, cor)
30 cm x 20 cm
Digital edition (Chemical print on Fujicolor paper, colour)
30 cm x 20 cm

Trata-se de uma série de fotografias registadas no
Sahara cujo título parte de um provérbio tuaregue sobre a
viagem.
Nestas paisagens difusas a travessia no deserto é
suspensa e sufocada pelo ar que queima os pulmões,
pela luz perfurante que impede de focar qualquer ponto
próximo ou distante, pelo borbulhar da areia que se
esbate no horizonte. Por entre o foco intermitente do olho
e da câmara, por entre as miragens e as correntes de
areia que desfocam e refractam a paisagem arenosa,
caminha-se de si em si passando pelos outros.

Is a series of photographs taken in the Sahara Desert
whose title comes from a Tuareg proverb about the travel.
In these diffuse landscapes, the crossing of the desert is
suspended and suffocated by the air that burns the lungs,
by the piercing light that prevents us to focus on any
point near or far, by the bubbling sand that fades on the
horizon. Between the intermittent focus of the eye and the
of camera, between the mirages and the sand currents
that blur and refract the sandy landscape, one walks from
self to self passing through others.

A distância entre dois pontos
2022
Instalação Mixed-Media (desenho, arame e projector de luz)
Dimensões variáveis
Mixed Media Installation (drawing, wire, spotlights)
Variable dimensions

Na geometria euclidiana a distância entre dois elementos
é o menor trajecto linear traçado entre eles. Nesta obra,
a distância entre dois pontos não se demonstra a partir
do princípio de estabilidade, consistência e planura
do espaço, mas sim das relações espacio-temporais
que o sujeito estabelece com o mundo que o rodeia. O
percurso entre dois pontos desdobra-se, assim, segundo
linhas sinuosas desenhando um contorno montanhoso
que é duplicado pela luz projectante formando sombras,
ora subtis, ora interrompidas.

In Euclidean geometry the distance between two
elements is the shortest linear path drawn between them.
In this work, the distance between two points is not
demonstrated from the principle of stability, consistency
and flatness of space, but from the spatio-temporal
relationships that one establishes with the world around.
The path between two points, thus, unfolds along a
sinuous line, resembling a contour drawing of a mountain,
that is doubled by the projecting light, forming shadows,
sometimes subtle, sometimes interrupted.

Telurografias
2022
Marcador Pigma Micron sobre papel
84 cm x 59,4 cm
Pigma Micron Marker on paper
84 cm x 59,4 cm

Teluro (latim tellus, -uris, Terra, globo terrestre, solo,
terreno) + grafia (grego grafé, -ês, escrita + -ia).
Desenhos exploratórios que visam medir a distância
entre dois pontos na terra de forma não-linear perdendose nos vazios ou adquirindo a forma das incertezas e das
causalidades decorrentes desse percurso.

Telluro (Latin tellus, -uris, Earth, terrestrial globe, soil,
terrain) + Grafia (Greek graphé, -ês, escrita (Port.)
[writing, En.] + -ia). Exploratory drawings that aim to
measure the distance between two points of land in a
non-linear way, being lost in the voids, or acquiring the
form of the uncertainties and causalities resulting from
that path.

Splitscape
2022
Instalação Mixed-Media (desenho, espelho, projector de luz)
Dimensões variáveis
Mixed Media Installation (drawing, mirror, spotlight)
Variable dimensions

Split (corte, fissura; composição de um elemento com
duas partes) + Scape (Inglês arcaico -ship: estado ou
condição de ser; relação entre dois elementos; Holandês
-skap; -shape, cortar, dar forma). Modo de observar as
características de um território que pode ser visto de
duas formas a partir de um lugar. Paisagem dividida,
dupla.

Split (cut, fissure; composition of an element with two
parts) + Scape (Middle English -ship: state or condition of
being; relationship between two elements; Dutch -skap;
-shape, cut, shape). Way of observing the characteristics
of a territory that can be seen in two ways from one place.
Divided or double landscape.

