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SINOPSE 

I_Material é um projeto fotográfico que deu origem a dois objetos (objeto-caixa-projeto-fotográfico e 

objeto-livro-projeto-fotográfico) e, agora, a uma exposição. 

Neste trabalho de imagens e pequenos textos, tem-se o sentimento de posse como ponto de partida no 

questionamento sobre o que realmente será nosso. Procura-se dizer das relações entre um Eu (sujeito) 

e a Matéria, e do Imaterial que enlaça essas relações, e reflete-se sobre os modos como subtil e denso 

operam transformativamente o Ser. 

Desenvolvem-se duas perspetivas, Particular e Geral, pelas quais se intenta a procura desse elemento 

que se considera comum: o subtil tranformativo.  

Na série OBJETOS (perspetiva Particular), cada imagem é acompanhada de um pequeno texto relativo 

ao apego especial sentido pelo objeto fotografado, procurando dar relevância ao imaterial presente 

no objeto. Esse imaterial será o quanto de outros decidimos manter em nós, e esta série é uma 

reflexão sobre a forma como nos construímos, ou edificamos, na interioridade, no jogo relacional de 

Material-Imaterial, Eu-Outros. (O que chamamos nosso será, afinal, muito de outros). Os textos são 

pequenos apontamentos sobre essas camadas menos visíveis da imagem e constituem, 

simultaneamente, fonte de reflexão sobre a relação entre linguagem verbal e imagética. O dispositivo 

texto, acompanhando fisicamente a imagem mas não impondo a sua leitura (velado que está por 

papel vegetal), solicita um gesto por parte do interlocutor que simboliza o esforço da vontade em 

conhecer. A repetição desse gesto definirá o grau de envolvimento com as imagens.  

Na série VERDE (perspetiva Geral), as imagens mostram propriedades onde a Natureza, através do seu 

fluxo ininterrupto de transformação, parece ganhar primazia sobre o edificado (vedações e 

construções). Contudo, mais do que reclamar para si, de novo, a propriedade desses pequenos 

territórios, a Natureza parece lembrar-nos que, afinal, essa matéria, essa terra que reclamamos nossa,  

apesar de limitada por vedações ou paredes, nunca deixou de pertencer a esse todo maior e sempre 

esteve sujeita a esse subtil que atua continuamente, num tempo cíclico transformador. A posse sempre 

terá sido partilhada. Aquilo que é agora evidente era antes uma ocultação, não uma ausência. A própria 

materialidade desse verde galopante fala-nos do subtil que lhe dá origem: continuamente presente, 

atuante e transformador. 

A ideia de interioridade (na Natura, no edificado e, por analogia, a nossa) é objeto de reflexão, na 

procura da origem deste subtil que actua ciclicamente sobre a linearidade temporal que as construções 

testemunham. Apela-se a um olhar mais demorado, quer pelo género do que é procurado, quer pela 

penumbra que parece caracterizar o lugar do começo, o da germinação (última sequência de imagens). 

 

O projeto apela à participação do interlocutor, com imagens de objetos pessoais seus, como forma de 

ligação entre as duas séries, reforçando a passagem do Particular ao Geral. 

 

No final, o nome do projeto deverá ser descodificado para I MATERIAL IMMATERIAL, numa relação 

triangular dos 3 termos. 

 

"... O que G. Bataille sustenta e Blanchot reafirma, é que a experiência interior nada 

seria se ela não se comunicasse, uma vez que o seu traço característico é precisamente 

o de romper a particularidade do particular e de o expor perante outrém, abrindo-se a 

um exterior." 

António Guerreiro, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, 5.2.1985 
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série OUTROS OBJETOS   -   regras de participação 

 

GERAIS: 

A participação é aberta a todos, sem restrição de idade, observando as seguintes regras: 

1 - O tema é o do trabalho apresentado na série OBJETOS (objetos pessoais sobre os quais 

recai apego especial - ver SINOPSE, no verso). 

2 - As imagens fotográficas poderão ser a preto e branco, ou a cores, impressas em qualquer 

tipo de  papel, com recurso a qualquer técnica julgada apropriada pelo seu autor. 

3 - O número de imagens por autor, e a sua dimensão e formato, não são impostos, mas 

poderão ver-se limitados face a um número crescente de participações, tendo em conta o 

espaço disponível para expor. 

4 - Atingida a ocupação máxima do espaço expositivo, considera-se encerrada a receção de 

trabalhos, e cada autor terá, no mínimo, uma imagem exposta. 

5 - Os autores serão contactados sempre que seja necessária uma alteração na forma como os 

seus trabalhos são comunicados (expostos). 

6 - As imagens devem incluir, no verso, identificação do autor e nome da imagem (caso tenha). 

7 - A inclusão de textos é facultativa. Havendo textos, poderão ser apresentados manuscritos 

ou impressos a preto, em folha A4 branca, na vertical. No verso, deverá constar a identificação 

do autor e o nome da imagem à qual o texto se refere. 

8 - Na participação fica implícita a autorização de divulgação dos trabalhos no contexto 

expositivo, pela CMB, ou por qualquer dos co-autores deste projeto. Qualquer outra utilização 

das imagens carece de autorização prévia, expressa por escrito pelos respetivos autores. 

9 - Os trabalhos entregues não serão objeto de qualquer contrato de seguro contra risco de 

dano, ou outros. 

10 - Tanto a CMB, como o primeiro co-autor do projeto expositivo, não assumirão qualquer 

responsabilidade por dano eventualmente infringido aos trabalhos entregues no âmbito desta 

participação.  

 

ENTREGA DE TRABALHOS E MONTAGEM: 

11 - Os trabalhos devem ser entregues na receção do AMAC (Auditório Municipal Augusto 

Cabrita), ao cuidado de Celeste Beirão, devidamente identificados, com nome, contacto 

telefónico e de e-mail, de terça-feira a domingo, entre as 14h00 e as 20h00. 

12 - A montagem das imagens e textos, assim como a inscrição dos nomes dos respetivos 

autores nas paredes, é da exclusiva responsabilidade dos técnicos do AMAC. 

13 - O sistema adotado para exposição será o de aplicação direta do papel impresso contra 

suporte de parede, por meio de prego ou cola de PH neutro (acid free) removível. 

 

DEVOLUÇÃO DE TRABALHOS: 

14 - Os trabalhos expostos serão devolvidos aos autores, após desmontagem da exposição. 

15 - A CMB responsabiliza-se pela comunicação aos autores das datas agendadas para o 

levantamento dos trabalhos. 

 

APOIO: 

O primeiro co-autor deste projeto expositivo disponibiliza-se a esclarecer qualquer questão 

adicional, e a ajudar a suprir qualquer dificuldade sentida no processo desta participação, para 

o que deverão ser utilizados os seguintes contactos: cgmatoso@gmail.com / 91 915 73 51. 


