


Inside the boby… its insides

What is there inside the body? “Muscles, nerves and veins” are “its composite
materials”, in a tangible terms’ description. There is, however, a wide array of
intangibles in our reverse, which condition our existence as much or more
than our physical component. Thoughts, spirituality, beliefs, memories, past
experiences, burdens we carry, unrealised goals, genetic heritage, all these
components pile up in the inside, in disquiet and inspiration. Is it possible to
represent this reverse of the body in artistic expressions?

This exhibition challenges our capacity of looking inside the body, beyond
concerns of beauty, superficial models and standards of image, beyond
appearances.

Rui Ferro, Helena Homem de Melo and Teresa Tavares expose their artistic
creations – in installation, sculputure and painting – as an invitation to
explore the reverse of ourselves. In the current wartime context, this dramatic
relexion must be made: what is there that makes us human?

 

Manuela Oliveira
April 2022



Por dentro do corpo, o avesso dele

O que existe no avesso do corpo? O que temos cá dentro?
“Ossos, músculos, nervos veias” é a “massa de que é feito”, na
redução a termos tangíveis. Há contudo uma imensa massa
intangível no nosso avesso, que nos condiciona tanto ou mais
do que a que vemos. Pensamentos, espiritualidade, convicções,
recordações, espelhos de vida passada, fantasmas que nos
acompanham, metas por cumprir, herança genética,
acomodam-se cá dentro, em inquietação e inspiração. Pode a
arte representar este avesso do corpo?

Para lá das aparências, da promoção “do ser, pelo parecer”, da
exploração superficial da imagem padrão que nos escraviza,
para lá da preocupação com o belo, esta exposição desafia-nos
a olhar “por dentro do corpo, o avesso dele”, em várias
dimensões.

Os trabalhos de Rui Ferro, Helena Homem de Melo e Teresa
Tavares são expressões artísticas de diferentes linguagens –

instalação, escultura, pintura – que nos confrontam com o
espelho do avesso de nós, num tempo histórico de cenário de
guerra, em que esta reflexão se impõe dramaticamente: o que há
no avesso da
humanidade?

Manuela Oliveira
Abril de 2022

 



Rui Ferro
(Luanda, 1971)

O Avesso é o Espelho

A família, o avesso, o espelho. Consequências óbvias da pertença a
uma genealogia. Cuja tendência para repetir o físico, o emocional e o
controle da gestão de vida é imensa.
Por vezes posicionamo-nos nos antípodas, noves fora nada!
Seremos a repetição do mesmo, com ajustes temporais e
circunstanciais. 

"A cada segundo que passa o presente move-se para o passado e
tornamo-nos na nossa própia história, construimos a nossa própria
história, mas são as ações dos nossos antepassados que já mapearam
a nossa paisagem. É esta noção de continuidade que está muitas
vezes subjacente no meu trabalho. Afinal há uma continuidade
emocional que se mantém desde os nossos dias até ao presente."

“With each passing second the present moves into the past and we become our
own history, we shape our own history, but it is the actions of our forefathers that
have already mapped out our landscape. It is this notion of continuity that rears its
head very often in my work, there is after all an unbroken emotional continuity from
the early cave dwellers to the present."

ISAACS, John; BOZZINI, Didi- Interview (from the exhibition catalogue: The hand
that rocks the cradle) 2013. 
Disponível em 
WWW: <http://www.johnisaacs.net/press_files/Interview_Bozzini_2013.pdf



O Avesso é o espelho
Da série: Os Mais Negros Retratos de Nós e 

Fantasmas – COMA-BEM brotherhood, recall.5



Helena Homem de Melo
(Porto, 1961)

O Avesso do Corpo

O corpo é sagrado. Tem um rosto externo, o que todos vêem. Mas o
rosto interno é restrito, é pertença do próprio e é curado por nós,
médicos, para que o equilíbrio se retome.

É com estas próteses e com alguns destes metais usados nas cirurgias
ortopédicas, que presto a minha homenagem através da arte à minha
profissão. O avesso do corpo é um segredo guardado nas salas dos
blocos operatórios. É magia. É esperança.

Neste momento conturbado da humanidade, neste momento em que
a guerra nos toca a todos, quantos avessos de corpos jovens serão
revisitados? Quantos?

Pela Paz!
 

 

 



Rosto
Ferro cromado e ferro niquelado



Teresa Tavares
(Porto, 1965)

O Avesso do Corpo - A Água

As obras apresentadas têm a temática da Água e da representação da
Interioridade do Corpo Humano como ideação de fundo. Alguns sinais
do “Avesso do Corpo” são sugeridos: a organização aparentemente
desorganizada de uma amálgama de células e tecidos, construídos a
partir de memórias de sons, cheiros e olhares, representados pela
mancha, pelo gesto e pela cor. 

A Água, surge como uma inevitabilibidade, pelo fascínio com a sua
beleza estética, emocional e poética, enquanto elemento fundamental  
construtor do ser humano, na sua globalidade interior. Impôs-se pelo
seu enorme impacto estético e sensorial, bem como pela importância
e relação com a minha vida profissional paralela, na Medicina. Ela é o
principal constituinte do Homem e é vital como veículo renovador e
terapêutico nas técnicas de diálise e na  permanente busca da cura.



Água 4
óleo sobre tela

120 x 90cm.



Rui Ferro

Rui Ferro nasceu em Luanda, Angola, em 1971. Professor
Doutor em Arte e Design pela UP. Professor Auxiliar da FBAUP.
Membro do Instituto de Investigação I2ADS. Dissertação para
Doutoramento: Moldes de uma Identidade, análise prática e
conceptual de um processo criativo. 2021- Exp. Coletivas:
CGTP expo 50 - Exposição de Arte Plástica. Pátio da Galé, Sala
do Risco, Lisboa; AMORIS LAETITIA, 10a Anual, Coletivo de
Artes Plásticas, Mosteiro de São Salvador de Grijó; Artistas
Convidados e Artistas pela Paz, da 4ª BIENAL
INTERNACIONAL DE ARTE DE GAIA; 2020- Expo. Coletivas:
AQUA_VIVA, 9ª Anual, Coletivo de Artes Plásticas, Mosteiro de
São Salvador de Grijó; Coletivo de Arte Plástica – Casa do
Vinho Verde. ONDA BIENAL; 2019- PARES, 3ª BIENAL INTERN.
ARTE GAIA (Comissário); Exp. individual: RESPOSTA OU
ESPELHO, Galeria Código Design, Porto. 2018- Exp. colectiva:
Pensamento e Risco, Exp. Intern. Livros de Artista, Gondomar –
Sala Júlio Resende; 2017- CENTRIFUGA… Escultura, 2ª BIENAL
INTERN. ARTE GAIA (Comissário); Exp. individual: CATIVO. PT
Fundação. Espaço de Arte Tenente Valadim, Porto. 2016-

Obra pública: SINO, Jardins Estação da Trindade Metro do
Porto, Museu Nacional da Imprensa, Porto. 18º PortoCartoon -

World Festival, Porto.



Helena Homem de Melo

Helena Homem de Melo, nasceu na Beira Alta,  em 1961 e
passou a infância em Moçambique. É Médica desde 1985,
sendo responsável pelo Serviço de Imagiologia do Centro
Hospitalar do Médio Ave. É apaixonada pela escrita (tendo
várias obras publicadas e algumas premiadas), pela escultura
em ferro, pintura e fotografia. Durante mais de uma década foi
aluna de pintura do Mestre Alberto Péssimo.  Conta com
dezenas de exposições individuais e colectivas de escultura
em ferro, fotografia e pintura, tendo múltiplas obras em
coleções privadas e outras em locais públicos, como a
Escultura intitulada "África", no relvado da Ordem dos Médicos
do Porto e "Eça de Queiroz", na Biblioteca Municipal de Ovar.
Prémios: 2006-   1º prémio do concurso de fotografia do Auto
Clube Médico Português.

Teresa Tavares

Teresa Tavares nasceu no Porto em 1965. Iniciou a sua
atividade artística em 2004, no atelier de pintura do Pintor
Artur Terra, sob a sua orientação, que frequenta até ao
momento. É médica e especialista em Pediatria e Nefrologia
Pediátrica e docente convidada do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. É sócia da
Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos e da
Cooperativa Árvore. Tem participado desde 2004 em diversas
exposições individuais e coletivas. Prémios: 2006 - 3º Prémio
Belas Artes – Cooperativa Árvore/El Corte Inglês; 2008 - Prémio
Mário Botas- Pintura, Sociedade Portuguesa de Escritores e
Artistas Médicos



Olhar e sentir

 

por dentro do corpo a massa de que é feito o 

avesso dele.
Ossos músculos nervos veias

tudo o que está no corpo  e mundo é

a pintura contém e depõe na tela e

se acaso aí o pintor deixou reservas

nesse sem nada o avesso do mundo se

recolhe e mostra a face.

 

 
 

Júlio Pomar, in "TRATAdoDITOeFEITO"

 


