
Landlyness é uma colectiva de artes visuais de Inês Norton, Salomé Nascimento e 
Francisco Osório, com co-curadoria de Margarida de Lopes Grilo.
Esta exposição tem como ponto de partida as afinidades que os 3 artistas encontram 
em relação às suas práticas. Ecléctica no seu todo, e sem uma aparente unidade 
sistemática, une-os a mesma necessidade de valorização do prosaico. Os trabalhos 
seleccionados, nas suas diversas abordagens, que passam pelo vídeo, desenho, 
fotografia e instalação, têm em comum a problematização do ‘valor’, a validação e a 
investigação do ‘lugar das coisas’. 
O título escolhido para esta exposição representa uma palavra inexistente, 
aludindo a um espaço que é tomado como um ‘não lugar’, onde o sentido do valor é 
desajustado e substituído por uma ordem que não reconhecem. Um lugar onde não 
existe lugar. Os trabalhos aqui apresentados recriam situações que ao mesmo 
tempo revelam uma falta e contemporaneamente a procuram colmatar. 

‘Esta exposição, como o nome alude, parte do reconhecimento da impossibilidade 
do enraizamento ontológico e natural ao lugar. O conceito de lugar, transforma-
se então, no local de exploração daquilo que este empresta ao objecto, no 
intuito de lhe conferir um determinado significado assumidamente transitório. 
Assim, estes três artistas recuperam, por um lado, o ímpeto do pensamento sobre 
o lugar, através de uma estratégia de “criação” ou “invenção” de um espaço/tempo 
particular que dê sentido ao real, e simultaneamente, por outro lado, preocupam-
se com a problematização do “sem-valor”, em relação à matéria que por alguma 
ordem se remeteu ao obsoleto, e das estratégias de renovação do interesse nessas 
realidades de forma crítica.’       

Margarida de Lopes Grilo
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Inês Norton / Salomé Nascimento / Francisco Osório
LANDLYNESS.

Allegory is in the realm of thought what ruins are in the realm of things. [1]

Esta exposição reúne um conjunto de obras que problematizam o conceito de lugar, 
entendendo-o como o local de exploração daquilo que este empresta ao objecto 
no intuito de lhe estabelecer um determinado significado, assumidamente transitório. 
Assim, os trabalhos seleccionados dos três artistas, no seu eclectismo e diferentes 
abordagens, têm em comum a decomposição imagética fragmentária de objectos 
prosaicos, procurando explorar de forma expressiva diferentes posicionamentos 
e relações de contexto, por via de um impulso alegórico na reordenação destes 
fragmentos[2], de modo a, por um lado, lhes acrescentar novas e inesperadas 
significações e, por outro, recuperar, na sua aparente obsolescência, um potencial 
significante ou expressivo.  
Através da reinvenção de situações que apelam a um sentido oculto do objecto 
preterido numa ordem dominante, este último é tratado como uma ruína, ou um 
fragmento semântico e material de onde se pode construir uma nova ordem[3], 
através do impulso alegórico que assim lhe acrescenta sucessivos novos sentidos - 
onde uma coisa é lida através de outra e, portanto, onde não há lugar para sentidos 
absolutos e autónomos. Noutras palavras, os artistas revelam uma atitude alegórica, 
tratada como uma “‘forma de expressão’ em que o mundo objectivo é imposto sobre 
o objecto como um imperativo cognitivo”[4]. Ou seja, o significado dos objectos, 
enquanto permanente conjectura, é exposto ao observador pela arbitrariedade 
estabelecida entre o objecto e o seu reenquadramento artístico para o desvelamento 
do seu sentido.  
O propósito destes artistas passa pela constante reconfiguração das coisas, revelando 
na sua fragilidade e aparente obsolescência, o potencial e valor significante inesgo-
tável que encerram. Noutras palavras, as obras expostas sugerem novos e complexos 
processos perceptivos e de conhecimento, resultantes de diferentes estratégias de 
enaltecimento de objectos descartados, pela sua consideração enquanto fragmentos 
capazes de estabelecer de forma dialéctica, novas relações com a espacialidade, o 
curso do tempo ou a memória. 

 Margarida de Lopes Grilo

_____________________________

[1].BENJAMIN W., Trauerspiel study, I, p.344 apud BUCK-MORSS, Susan, The Dialetics 
of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project, The MIT Press, 1989, p.165 
[2].Cf. OWENS, Craig, “The Allegorical Impulse: Towards a Theory of Postmodernism” 
in Art in Theory 1900-200: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing, 
2003, pp.1025-1032, 
[3].cf. BUCK-MORSS, Susan, The Dialetics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades 
Project, The MIT Press, 1989, p.212
[4].Ibidem, p.168



FRANCISCO OSÓRIO (1987). Vive e trabalha entre Lisboa e Londres.
A sua prática artística assenta na problematização da valoração possível de estabelecer a 
determinados objectos ou matérias que, à partida, não despoletariam nenhum interesse 
na lógica socioeconómica contemporânea. Assim, as suas obras estabelecem estratégias 
de reposicionamento de objectos desprezados, ou de situações acidentais, resultantes de 
encontros fortuitos do quotidiano, por forma a actualizá-los numa lógica de reciclagem e 
de aproveitamento significativo (Lopes Grilo). Utiliza no seu trabalho diversos suportes e 
mediums, tais como a instalação, fotografia, video e performance.  

Recentemente terminou um MA Fine Arts na Chelsea College of Arts em Londres. 
É formado em Artes Plásticas pela Ar.Co (2011/13) e pela Arte Ilimitada (2004/10). 
Paralelamente formou-se em Arquitectura na Universidade Lusíada (2009/13) e frequentou 
durante um ano escolástico o Politécnico de Milano (2010/11). 
Recentemente terminou o MA Fine Arts na Chelsea College of Arts em Londres. 

*

‘‘O meu processo artístico inicia-se no momento em que encontro um objecto que me 
despertou interesse e o transporto para o meu estúdio. Por norma são objectos que 
ficam esquecidos na rua, em edifícios abandonados, em caves escuras, em armários 
inacessíveis, em sótãos... A razão de trabalhar com objectos descartados, além de ser 
económica, está também intimamente ligada ao tópico de ‘reciclagem’.
A base da minha prática está na forma como olho para um objecto mundano e realço a 
sua existência. Considero uma importante parte do processo a forma como disponho/
arrumo os objectos no estúdio. Aqui eles perdem a sua carga de abandono e ganham 
um lugar definido. Quando posicionados no estúdio os objectos começam subtilmente a 
desenvolver um diálogo entre si e o espaço envolvente. A minha prática está fortemente 
ligada à ideia de ‘on-going work’. Eu tendo a concentrar a minha energia no processo e 
no seu acto performativo. É facilmente perceptível  que trabalho com noções de tensão 
e contraste. Ao longo das minhas séries de trabalho desafio-me a construir um diálogo 
entre opostos, peso/leveza, brutalidade/delicadeza, opacidade/transparência, ordem/caos, 
utilizando objectos artesanais e/ou industriais.
Dada a natureza efémera da minha recente série de trabalhos, a prática de arquivo, surgiu 
naturalmente como uma necessidade de organização e registo. 
Não tão interessado na estética, o meu trabalho é um processo contínuo e intuitivo que 
expressa as minhas considerações artísticas. Os resultados infundem aspectos humorís-
ticos, de brincadeira e, ocasionalmente, de alguma melancolia.”  

fosorio.work@gmail.com    *   www.franciscosorio.com

[installation view]



Francisco Osório

Nesta exposição, partindo de uma atitude similar ao do ragpicker, este artista recol-
heu objectos simples e usados, quase detritos, trabalhados por forma a gerar um 
conjunto de obras que testemunham diversos estágios de um processo sucessivo, 
que conjuga a problemática da força material do objecto obsoleto, da sua recontex-
tualização e actualização, assim como da salvaguarda possível do seu desapareci-
mento da memória visual. 
Em primeiro lugar, através de um processo de montagem em site-specific resul-
tam dois conjuntos de séries fotográficas, onde os objectos se consubstanciam fi-
sicamente com as características próprias do lugar por justaposição e combinação 
cromática. Nestas obras, os objectos estabelecem um diálogo entre si e o lugar, as-
sumindo por isto a característica circunstancial e transitória da própria concepção do 
contexto. Contexto este que se desdobra dicotomicamente entre a significação dos 
objectos como lixo ou como parte contributiva significativa para o estabelecimento 
de um contexto de percepção alternativa, testemunhado em concreto pela inven-
ção de ambientes de “playground” ambíguos que actualizam o valor potencial dos 
objectos neles dispostos pela sua recontextualização. Assim, por um lado, o método 
fotográfico é o modo pelo qual se tenta arrestar a transitoriedade significativa asso-
ciada aos objectos conforme os contextos em que sejam expostos, conseguindo-se 
assim alcançar imagens estabilizadas de um determinado momento. Por outro lado, 
o formato da sua apresentação no espaço obriga o espectador a posicionar-se face 
às obras em posições oscilantes, pela impossibilidade de visualização completa dos 
conjuntos fotográficos, revelando também por isto que a força da objectividade ma-
terial do real é arbitrária e incerta mas, ainda assim, condicionante, uma vez que o 
movimento do espectador altera as próprias condições para a formação da memória 
visual das obras.  
Em segundo lugar, estes objectos ganham um novo reposicionamento que parte 
da sua total descontextualização, através da mostra de um vídeo documental de 
uma performance que ocorreu na Feira da Ladra, que consistiu na oferta desses ob-
jectos aos transeuntes para que estes lhes possam atribuir outro significado e valor. 
Neste vídeo, as noções de objecto com valor e sem valor, dentro de uma lógica de 
transacção comercial, é jocosamente apontada pelo reconhecimento do carácter 
ilusório e artificial desta distinção.  
Por último, e perante a efemeridade própria a que se prestam as obras e os objectos 
nelas problematizados, surge a necessidade de se tornar permanente a possibili-
dade de recuperação ou actualização destes objectos e, para isto, o registo da sua 
memória é guardado em arquivo próprio, materializada sob a formato de fichas de 
inventário que, através de um gesto performativo, são oferecidas aos visitantes da 
exposição. Por um lado, este gesto arquivista alude ironicamente ao tipo de valor-
ação qualitativa a que se podem prestar os objectos que se apresentam como ruínas 
ou detritos de uma ordem económica específica, se apenas se conseguir alterar os 
modos da sua percepção. Por outro lado, também se pretende dar de alguma forma 
oportunidade para que os objectos sejam reenquadrados e actualizados continu-
amente pela acção do espectador. 

 Margarida de Lopes Grilo



INÊS NORTON

01_ Neither begin nor ending, 2017 | ferro, papel de arquitecto e lâmpada led | 110x45cm
02_ On a clear day, you can see forever, 2017 | ferro, vidro | 114x69cm
03_ Moment of inertia, 2017 | ferro e vidro | 162x128cm
04_ Nous sommes tous sauvages, 2017 | ferro e acrílico impresso | dimensões variadas

Salomé Nascimento

05_ exploring the wormpath, 2017 | papel de seda | dimensões variadas (sob consulta)
06_ wormpath#01 \ wormpath#02, 2017 | pigmento, cera e dammar resin | 95x66cm 
07_ wormtalk, 24 desenhos tinta caligrafica e china sobre amostras de papel | 23x32cm
08_ untitled, 2017 | 1 tronco, gesso, fio de algodão e cartão | 20x2x3cm [aprox.]
09- wormtraces, 2017 | 7 placas de cerâmica | 10x7x0.5cm [aprox.]
10- untitled, 2017 | 11 troncos, gesso, fio de algodão e cartão | 10x7x0.5cm [aprox. cada]
11- abstraction on a wormpath, 2017 | encaustica | tinta caligrafica, tarlatana 111x111cm 
12_ jj’s key project, 1016-2017 | fio metálico, papel de parede e 144 chaves encaixadas  | 88x44 cm
13_ janeiro2016\’What is a haircut?’ (2016-1017, LX-VE)| colour, sound | 02’:07’’
14_ ’What is a haircut?’, 2016 | collages | 42x32 cm

FRANCISCO OSÓRIO

15_ In transit, 2017 | 20 x 27 x 61 cm (sob consulta)
16_ In transit I, 2017 | ferro, inkjet print, ed3 plus AP | 3x35x40cm
17_ In transit II, 2017 | inkjet print, ed1/5 plus AP | 150x100cm 
18_ In transit III, 2017 | inkjet print, ed1/5 plus AP | 150x100cm 
19_ In transit IV (2017, Lisboa) | Full HD 1920x1080, colour, sound | 03’:28”
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