DIOGO EVANGELISTA

consulta de peças
galeria@broteria.org
[5]
Red Heads, 2009
Vinil Oracle 8300 #033 sobre janela
Dimensões variáveis
[3]
Iris, 2021
Têmpera sobre papel, moldura
21x30cm (conjunto de 23 peças)

[4]
Inflated With a Fluid, 2018
Poliuretano, vidro acrílico, madeira
177x40x50cm

5 Vinil Oracle 8300 #033

ÍRIS

[1]
The One and The Others, 2021
Diodo emissor de luz, silicone,
ferro, conversor de corrente, fio
elétrico
Dimensões variáveis

[2]
Echo, 2021
Resina, pigmento, crómio
sobre vidro acrílico
140 x 140 cm

1 The One
and The Others

Em simultâneo, na mesma sala,
é apresentada a obra Echo
uma pintura sobre plexiglass em
forma de pentagrama, que devido
às partículas de crómio e pigmento
aplicadas tem a particularidade de
espelhar. Transportando todo o
movimento da sala para o seu interior,
esta pintura atua como um emissor
que, para além de captar, retribui a
presença do espectador — evocando
desta forma uma quarta dimensão.
Para muitas sociedades antigas e
modernas o pentagrama simboliza
os conceitos de transformação
e renascimento e a relação entre
os seres-humanos e o universo.
2 Echo

Irís reforça o interesse do artista no
conceito de exposição como lugar
generativo: uma paisagem puramente
mental de experimentação e de teste
à realidade tangível.

3 Iris

Somos convidados a deixar-nos
encadear pela presença do estranho:
desde uma hipotética órbita de planeta
do nosso sistema solar à efémera vida
de uma flor. Somos transportados para
dentro de um trabalho que estuda
a natureza das coisas, tal como na
pintura, em que aparece o que será
visto e não apenas aquilo que se
conhece e vê.

The One and The Others
é a obra
que inicia a exposição. Consiste
numa escultura de luz composta
por nove elipses que remetem para
a ideia de sistema. Com origem no
conjunto de desenhos da máquina
Spiritual Automata, de 2019, esta
obra surge da hipotética existência
de um planeta no sistema solar que
se encontra até hoje desconhecido.
Uma visão cósmica que serve
de metáfora para reflexão acerca
da complexa dinâmica de
comportamentos e identidade de
grupo entre seres. Algumas das formas
parecem estar isoladas, enquanto
outras desaparecem no anonimato
do conjunto. Apesar de abstratas,
estas órbitas sugerem comportamentos,
são delicadas e dinâmicas tal como
as relações o são.

4 Inflated
With a Fluid

Há novas órbitas nos trabalhos
apresentados por Diogo Evangelista.
Íris nasce de um convite feito pela
Brotéria ao artista que nos ajudará
a redesenhar o lugar do indivíduo,
do grupo e da correspondência
entre todas as coisas vivas.

A relação da sala com o exterior é filtrada
com o vinil Oracle #330 Fox red
, o mesmo utilizado
na exposição Red Heads realizada
pelo artista em 2009. Aqui é revisitada
parte da instalação recordando a
homenagem aos 2% da população
que tem a cor de cabelo mais rara
entre os humanos. Desde a Idade
Média que o rutilismo é associado à
feitiçaria e à magia assim como é alvo
de preconceito e discriminação na
sociedade.
Na segunda sala é apresentada a
escultura Inflated With a Fluid
e a animação Íris
. A primeira é
um busto humanóide a meio caminho
entre uma múmia de alcatrão e um
endosqueleto robótico. Esta figura
representa um monumento às formas
de vida alienígenas — evocando a
presença do outro no humano.
A segunda trata-se de um conjunto
de 23 pinturas que em sequência
formam uma ficção que acompanha
as 72 horas do ciclo de vida da flor
Íris Germânica. A íris está muito
presente na história especialmente
pelo seu valor metafísico de conexão
entre o divino e o profano. Aqui a
sua duração de vida é transformada
numa linha temporal que percorre
o espaço que envolve a exposição
num ciclo sem fim.

Diogo Evangelista (1984) é licenciado
pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa.
O seu trabalho nas suas múltiplas formas
— escultura, desenho, pintura, vídeo — explora as
zonas intersticiais entre arte, ciência, tecnologia,
realismo, ficção e natureza.
Utiliza métodos subjetivos de seleção, apropriação
e manipulação, para subverter sensualmente os
regimes visuais contemporâneos. Posiciona o corpo
como um instrumento expandido de consciência
e perturba a monotonia do nosso modo quotidiano
de interação com as imagens, fazendo de cada
representação um novo objecto, sublinhando o seu
potencial e estimulando a nossa lucidez.
Algumas das suas exposições individuais incluem
locais como: CAC (Vilnius); Cripta 747 (Turim),
Galeria Zé dos Bois (Lisboa); Escola das Artes (Porto);
MNAC(Lisbon); A Certain Lack of Coherence (Porto);
Galeria Francisco Fino (Lisboa).
O seu trabalho tem sido apresentado em exposições
colectivas em locais como: Museu Serralves (Porto);
MAAT (Lisboa); CIAGJ (Guimarães); DRAF (Londres);
MOMMA (Moscovo); 11th Biennale Gwangju;
Futura (Praga); Museu Berardo (Lisbon);
The Green Parrot (Barcelona); Caja Madrid (Barcelona).
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