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descrição do projecto 

> auto-retrato 7 em 1 <, os materias 
usados nestas peças, saiem do seu 
contexto de correspondências e 
submetendo-os a um processo artístico 
demonstrativo, é assim que, a força 
dos hábitos que eles veículam se 
encontra aniquilada, enquanto o olhar 

incide sobre eles, enquanto sinal 
do tempo é, pelo contrário reforçado. 
A ambiguidade aparente do objecto 
representado reside antes do mais 
no anonimato da sua multiplicação, 
por um lado, e na individualidade 
que pode mostrar depois da sua 
transformação, por outro lado. Através 
de uma transposição artística, dá-se 
ao objecto uma nova e inesperada 
imagem.

> auto-retrato 7 em 1 <, são variações 
possíveis de um auto-retrato. A dimensão 
psicológica recua, para nos deixar 
diante de um rosto despojado de 
qualquer dramatismo, eleger o rosto 
como território de exploração que 
condensa as questões de representação 

e da expressividade num apertado 
campo de possibilidades.

> Torna-se evidente que é outra 
estratégia de comunicação: peças 
de grande dimensão onde o rosto 
nos aparece num “close-up” 
permanente e os vários cabelos 
(peças independentes do busto) que, 
paradoxalmente, não deixa ver mais, 
guiam-nos por um caminho lateral, 
o da exposição sensível da cor, a 
textura simples reforça a figura, sem 
derivar para um território abstracto.

> Estas peças facultam um encontro 
entre observador e observado, a 
linguagem usada torna mais rica uma 
aproximação aparentemente impossível.

> A integração da escultura “auto-
retrato 7 em 1”: encontra-se em estudo 
várias probabilidades da disposição 
das respectivas peças (horizontalidade 
e/ou verticalidade). E, a procura do 
espaço para exposição das mesmas, 
sendo necessário um espaço que 
permita observar as peças com alguma 
distância (aproximar/afastar).
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“...o poder de SER 
o que se quiser” 
Paul Sych


