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Tabela das peças e notas de rodapé 
 

 
 
 
 

 
 

 
_ Enunciados, 2005  
Lápis s/ papel vegetal  
(18 folhas de 29, 7x 21 cm) 
Desenho 
Dimensões variáveis  
 
_Cada marca corresponde ao vazio de uma letra fechada. 
O modo de expor será determinado pelo espaço de exposição em si.  
 
Foto credit: José Figueirinhas  
 
 
 
 

 
_ Mortalha, 2006 
Papel de mortalha e caixas de cartão (e saliva) 
(Duas caixas de 9 x 41,5 x 62,5 cm com mortalhas tipo OCB e Smoking deLux de 
1,60 x 2,00 m cada.)  
Técnica mista 
Dimensões variáveis 
 
_ A cada mortalha pertence a um corpo anónimo. (O titulo joga com a semiótica da 
palavra). O modo de expor será determinado pelo espaço de exposição em si.  
 
Foto credit: Teresa Santos e Pedro Tropa 
 

 
 

 
_ Segredos, 2005 
Pão  
(6 pães saloio, 24 moldes de miolo) 
Técnica mista 
Dimensões variáveis 
 
_ A cada pão os seus segredos. Um dos pães não tem orifício. Seis pães dispostos 
lado a lado. (A pressão que faço quando tento retirar o desenho da orelha , é tanto 
ou menos o que a pessoa me confia. Ou seja, de acordo com o grau de relação que 
tenho com ela). 
 
 
Foto credit: Teresa Santos e Pedro Tropa 
 
 

 
_ S/ título (Um par, mais um), 2007 
Papel de máquina, fita cola, prego e suporte de madeira 
(Uma folha papel formato A4 por peça. Com 2 cm (mesa) e 1,50 cm altura (parede), 
21,05 x 29,7 cm (suporte) 
Técnica mista 
Dimensões variáveis 

 
 _ Este é um trabalho em torno do formato A4 (papel de máquina). Cada peça é 
composta por uma folha A4.  Sobre a peça no suporte de madeira: cada pequeno 
rectângulo tem 6x3 mm que compõem a dimensão final de 21,05 x 29,7 cm (chamo-
lhe a reconstituição de uma folha A4).  São peças de apoiar ou de encostar (não 
estão fixas mas sim assentes).  
O modo de expor será determinado pelo espaço de exposição em si. 
 
Foto credit: Teresa Santos e Pedro Tropa 
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_ Sem título, 2007 
Instalação 
Materiais diversos 
(1 folha de papel de toalha, 1 ventoinha de mesa, 1 vidro) 
Técnica mista 
Dimensões variáveis 
 
_A ventoinha está ligada e segura o papel na parede. O papel muda de posição 
lentamente.  
 
 

 
Foto credit: Teresa Santos e Pedro Tropa 
 
 
 
 

 
_ My favourite things, 2005  
Vídeo performance 
cor 
Duração variável 
(vídeo still) 
 
_ (My favourite things, título da música original do filme “The sound of 
Music”)  

O vídeo resulta da performance. Fica-nos o tempo que cada pessoa leva a retirar da 
minha boca a fita de nastro. 
A projecção vídeo à escala 1:1 com altura de 1, 50 m. Mantendo a escala do 
performer  e a relação com o espectador. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 _ 30 Times Fuck, 2004 
Performance 
Duração/ dimensões 
20 min./ área de 9 m2. 
(vídeo still) 
 
_(“No, Fuck You”, do monólogo de Monty, no romance de David Benioff 
The 25tth Hour). 
Um dos textos mais bonitos que alguma vez ouvi. De escárnio e amor pela vida. De 
condição e frustração. De impossibilidade e ódio. 
Escrevo a giz no chão enquanto se ouve um monólogo reproduzido em gravador. 
Paro de escrever e uso o meu corpo para apagar. Na sua génese, está a força do 
texto. 
 
 
  
 

 
_“Dicionário”, 2006 
vídeo (super 8) 
cor 
3”45’ 
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(Vídeo still de Corpo – a1) 
 
_ Dicionário é uma recolha/pesquisa das coisas no mundo. Tenta criar uma imagem 
do mundo. Composto por uma serie de pequenos filmes  experimentais em película 
super 8. Corpo - a1 (2004), o primeiro filme que fiz para o Dicionário das coisas.  
 

 
 

 
 

 
_ Auto-retrato com família, 2007 
Papel, grafite, lápis e caderno 
(1 folha de 188 x 160 cm, 1 folha de 74,5 x 124 cm, 1 folha de 52,5 X 74, 5 cm 
5 lápis de grafite, 1 caderno preto) 
Desenho; Técnica mista  
Dimensões variáveis 

 
 

_ Este trabalho faz parte de uma pesquisa/ serie sob o nome “um dia um”. 
A cada marca corresponde um dia. Refere-se a uma contagem. Resulta num retrato. 

 
Foto credit: Teresa Santos e Pedro Tropa 
 
 
 
 

 
_“A cidade de Tecla”, 2007 
Instalação 
Areia, água 
dimensões variáveis 
 
_Tecla quer ser mas nunca será. É uma cidade que nunca estará acabada.  

Prevenindo a sua ruína está sempre em construção. Aqui assenta o trabalho de 
Tecla. È certa a sua desconstrução mas a crença dos Homens permanece e o 
construir continua. Testemunhamos o processo de trabalho (a construção, 
desconstrução, reconstrução) como uma superfície de tempo. 
 
As imagens (fotos) são para ser entendidas como um apontamento de um momento. 
Uma disposição.  
 
Foto credit: Teresa Santos e Pedro Tropa 
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