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Reminiscências PE.4/11.12 trata-se de uma exposição de trabalhos de Cristina Abrunhosa, Filipa Cruz,
Gil Fortuna e Juliana Barreto – quatro estudantes
da Licenciatura em Artes Plásticas – ramo Escultura – desenvolvidos no âmbito da unidade curricular
Projeto.
Durante os seus percursos curriculares revelaram proximidades, que os unem, pelo enaltecer e desenvolvimento de conceitos como Memória (passiva
ou ativa), o ato de Recordar, de carácter auto referencial ou autobiográfico, mas não necessariamente
narrativo – Reminiscências mais próximas ou mais
distantes de tempos e espaços vivenciados.
O que os distingue são as suas singularidades
metodológicas e processuais, atestando a riqueza
e dinamismos nas possibilidades que as Artes Plásticas lhes oferecem no reinventar de existências,
através da articulação entre o pensar/agir, agir/pensando, numa relação corpo/mente ou nos processos
operativos e meios através dos quais expressam as
suas estruturas conceptuais, poeticamente.
Deste modo, transportam-nos para existências
próprias, autónomas e desejavelmente comunicantes.

Coordenação docente
Rute Rosas
Artista Plástica
Professora Auxiliar, PhD
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
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Filipa Cruz
NOTES D’HIVER SUR IMPRESSIONS
D’ÉTÉ
2012
2 elementos com 160 X 86 X 2,5cm
granito negro de Angola e mármore
branco
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Juliana Barreto
preto no branco #1
2012
dimensões variáveis. Cada elemento
40x10x10 (dim. aprox.)
gesso, resina de poliéster, goma laca,
pigmento
3
Gil Fortuna
video cuniculum
2012
dimensões variáveis
instalação composta por vídeo e
áudio com 8’37’’, bacia de esmalte,
vaselina, cera de abelha, clara de ovo
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Cristina Abrunhosa
apanhávamos grilos
2012
135x33x33cm
áudio, madeira, acrílico, terra, relva
5
Gil Fortuna
fecunditas
2012
Dimensões variáveis
Gesso e folha de ouro

6
Filipa Cruz
TUDO O QUE TE QUERIA DIZER
2012
45 x 13 x 13 cm
papel lacrado, puzzle e garrafa de
vidro quinquagenária
7
Juliana Barreto
almas penadas
2012
dimensões variáveis
instalação composta por dez fotografias de 20x30cm, papel contínuo,
pássaros em parafina, e pigmentos
preto, azul-cobalto e carmim.

.

A exposição Reminiscências está patente entre
19 de julho e 3 de setembro de 2012 na Galeria
dos Leões, anexa à Loja da UP na Reitoria da
Universidade do Porto.
COORDENAÇÃO
Graciela Machado
ORGANIZAÇÃO
Rute Rosas
MONTAGEM
Tiago Cruz e estudantes
DESIGN DE COMUNICAÇÃO
Gabinete de Comunicação FBAUP
Edição de cartaz em serigrafia nas Oficinas de
Técnicas de Impressão da FBAUP numa edição
limitada de 15 exemplares a 2 cores.

