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Namíbia, 2018. Ângela Saldanha

A errância como ação iniciática da humanidade tem seduzido os passos daqueles que ousam.
A antropologia da experiência convida-nos a esse deambular que ultrapassa a simbologia do corpo errante, que
intenta ser mais do que os entrelugares onde vagueia.
A transcendência do passo numa conversa com o caminho eleva, aqueles que erram, a um lugar transitivo, onde
convive (em justaposição/união), na sua transurbância, a vida como arte.
Uma cinestesia da experiência em eterna relação com o que nos é avito.
Da errância nasce o novo, a audácia do arquétipo ancestral, daquele que quer encontrar o caminho pessoal para
avançar, na construção de uma cartografia, sempre efémera, onde os metamorfismos são o movimento constante
entre o que nos é interno e o que nos é externo.
“Errare” é a elevação do verbo mapear às constantes experiências contemporâneas, onde a viagem é a vida em
poesia - uma contadora de histórias, que sussurra os nossos desejos de caminho.
José Ferreira, com um olhar incisivo sobre as dicotomias daqueles que necessitam de partir para uma
metaconvivência, revela-nos uma narrativa de encontros e desencontros com o outro, com a estrada, com o
silêncio, com o desejo e com o anseio de Ser. Uma penetrante conversa com o eterno desconhecido, na qual todos
nos revemos. Imagens – poema, confessionários, que transformam aqueles que erram no seu próprio caminho.
O coletivo “1686” relata os passos de cada um dos seus intervenientes. Caminhos repletos de dúvidas e hesitações
rodeados da paixão pela errância, de buscas sem imposições. Uma assunção do entrelugar, espaço em movimento,
ao desafio de conforto com aquilo que nunca termina. Um ímpeto sobre o novo, onde a arte e a vida não se
encontram, mas vivem num mesmo lugar – na eterna e necessária errância.
“Wr3ad1ng D1g1t5” trazem a pedra, não só o suporte que nos permite o movimento, mas aquilo que nos inspira
a continuar.
A surpresa da obra, sempre nova, convida à coautoria por aqueles que a encontram e que, pelo poder da palavra,
seguem outros percursos.
Uma incitação à criação na reflexão sobre as escolhas individuais de deambulação pelo espaço.
A autoconsciência que o novo surge, sempre, do movimento dos nossos passos.
Nesta exposição aspiramos viagens coletivas, novos olhares sobre o dia a dia. Uma partilha de encontros nómadas,
de uma forma de arte que vive na humildade do caminho.
Uma história em que revemos novas paisagens, perpetuamos pegadas e reivindicamos “a vida como obra de arte”.
Fevereiro de 2019
Ângela Saldanha, curadora da exposição
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Japão, 2018. Ângela Saldanha

Wandering, as an initiatory action of humanity, has long seduced the steps of those who dare.
Experience’s anthropology invites us to this walking that surpasses the symbology of the wandering body, that
seeks to be more than the spaces between those spaces in which it moves. The transcendency of each step in a
conversation with the path elevates those who wander to a transitive spot, in which inhabits (in justaposition/
union), in it’s transurbancy, life as art.
A synesthesy of the experience in an eternal relation with that which is ancient in us, to us. Wandering begets
the new, the audacity of the ancestral archetype, of the one that searches for a personal path of growth, in the
construction of a cartography, always an ephemeral one, where metamorphosis is the constant movement between
that which is internal in us, to that which is external.
“Errare” is the elevation of the verb “to map” to the constant of the contemporaneous experiences, where traveling
is life in poetry - a story teller, one that whispers in our ears urges of new paths.
José Ferreira, with an incisive peering over the dichotomies of those who need to leave to find a metacoexistence,
reveals a narrative of crossroads between ourself and the other, with the road, with silence, with desire and longing
of Being. A penetrating conversation with the eternal unknown, in which we all identify ourselves.
Images - poems, confessionals, that transform those who wander in their own path.
The collective “1686” describes the steps of every one of its members. Paths riddled with doubts and hesitations
surrounded by the passion of wandering, of pursuits without impositions. An assumption of the spaces between
the spaces, space in movement, to the challenge of being comfortable with that which never ends. A momentum
towards something new, where art and life do not meet, but inhabit a shared place - in eternal and necessary
wandering.
“Wreading digits” bring the stone, not only the one that supports us and allows our movements, but one which
inspires us to keep on moving. The surprise the work produces, always new, invites the co-authorship by those that
come across it, and then, by the power of the word, follow other journeys.
In this exhibit we aspire to travel together, have new looks on daily life. Share nomadic encounters, of a life form
that resides in the humbleness of the path. A story in which we look again into new landscapes, perpetuate footsteps
e clame “life as a work of art”.
February, 2019
Ângela Saldanha, curator
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Macau, 2018. Colectivo 1686

Estamos juntos e dispostos a perdermo-nos...
We are together and willing to lose ourselves...
Colectivo 1686

Namíbia, 2018. Colectivo 1686

Barco, 2017. José Ferreira

sinopse: “Por que vivemos uma e outra vez a morte? Interrogo-me
consecutivamente, enquanto sinto na pele o travo e o odor desse memento.
Não trago comigo o caderno para registar o que me escapa, e eternizar a
falácia da mente, porque os pés que se movem se encarregam de cravar no
corpo essa lembrança. De impregnar-me com esse cheiro da existência que,
agora, é somente incorpórea. De dilatar cada narina e ligar-me ao mundo que
toco, tantas vezes, pelas partículas de pó que tento, mas não consigo agarrar.
Se este corpo, que neste dia, caminha, amanhã já não existisse, onde ficam
e para onde vão esses cheiros, as pressões na pele e os calafrios, as feridas
na retina que os reflexos no rio provocam, os esgares de ver-te (a ti, sim a
ti), as torções no ouvido e a língua que se dilata e contrai enquanto cuspo
o que sinto? A resposta só pode estar no banho, penso. Se nos imergirmos,
se mergulharmos no mundo, nos Outros, em tudo, à vez e aos bocadinhos,
talvez sejamos capazes de deixar, por aí, esses pedaços de nós e acolher, cá
dentro, coisas de quem passa. Talvez assim faça sentido dizer que vivemos
uma e outra vez a morte, porque os outros - os que respiram e os que apenas
(imaginamos) pairam no éter-, estão nas porções que largam nas ruas e nos
espaços, nos espaços por onde, assim querendo e com um tempo muito
próprio, vagabundearemos com os nossos pés em vaivém e as cabeças bem
no alto. É a água-caldo de todos feita que deste modo nos banha, nos enche,
nos contamina. A água onde lavamos o rosto, esfoliamos o ser, prendemos
as gotículas mineralizadas de mundo.”

artistas

autores: Colectivo 1686

COLECTIVO 1686

obra: ...
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title: ...
author: Collective 1686
synopsis: “Why do we live death once and once again? This is the question I
pose while feeling, in my skin, the bitterness and the odour of that memento.
I do not have a notebook to write down things that slip me, to immortalize
the fallacy of my mind, because my feet move and take charge to fix that
remembrance in the body. To soak me with the smell of that one existence
that, now, is only incorporeal. To dilate each nostril and connect to the
world (I often touch through the speck of dust I cannot hold). If this body
that walks today tomorrow no longer existed, where would the smells go,
the pressures that I feel in my skin, the shiver, the wounds that the river
reflections cause in my retina, the grimace of seeing you, the twistings in
the ear, the tongue that dilates while I spit what I feel? If we get immersed,
if we dip ourselves into the world, into the Other, into everything, maybe
we would be able to leave around some little pieces of us and to welcome,
deep inside, the ones that pass us. Maybe then it makes some sense saying
that we once and once again live death – because the Others (the ones that
breath and the ones that only, we imagine, hover in ether) are in the portions
dropped off in the streets, in the spaces where, if we want to and at the right
moment, we will wander back and forth with our heads up high. This is
the water-stock maid of all of us that bath us, fills us, contaminates us. The
water that washes our faces, exfoliates our beings and captures some worldmineralized droplets.”

Granada,
2018.
Colectivo
1686
Corte
do Pinho,
2018.
José Ferreira

Lisboa, 2018. Colectivo 1686

The multidisciplinary Collective “1686” develops its artistic
practices through the concept of transdisciplinarity, relating
several disciplinary areas. The Collective “1686” believes
that a work of art should be conceived and performed
within society, with the participation of the community in
a continuous process of construction and reconstruction,
also acknowledging the place as “movement”- a place that
our bodies constantly fill and make empty (Tranquino,
2010), a place of absence but similarly made of bonds and
constant action. The works follow connected paths, in a
process acculturation, involvement, sharing, implicating
and letting be implicated in the responsibility of entailing.

artistas

COLECTIVO 1686

O Coletivo multidisciplinar “1686” desenvolve as suas
práticas artísticas no conceito de transdisciplinaridade,
relacionando as várias áreas disciplinares em que se move.
Acredita que a obra de arte deve ser realizada no interior
das sociedades, num processo constante de construção
e reconstrução com a intervenção da comunidade,
percebendo o lugar como “movimento” onde os corpos
ocupam e desocupam constantemente (Tranquino, 2010)
um lugar de ausência, mas de vínculos e de constante ação.
Obras que seguem caminhos ligados ao outro, num
processo de aculturação, envolvimento, partilha,
implicando e deixando implicar na responsabilidade de
vincular.
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Lourinhã, 2018. José Ferreira

Errar é procurar respostas a uma questão que nos
é intrínseca: para onde ir agora? o que fazer agora?
Acho irónico que errar, o verbo que significa falhar,
partilha da mesma grafia que a procura.
To be errant is to search for answers to a question
intrinsic to us: where to go now? what to do now?
I find it ironic that to err, the verb that means to fail,
still shares some of the spelling with the verb errant.
José Ferreira

Barco, 2017. José Ferreira

fotógrafo

autor: José Ferreira

JOSÉ FERREIRA

obra: Japão (Os montes estão distantes)

sinopse: Este foi o meu trabalho de inversão da rotação da terra, de reconstrução
do tempo e do espaço, sem catástrofes, com recursos limitados de força e poderes,
acreditando que era possível recuperar os dias com todo o tempo do mundo. Na
realidade, isto podia ser um filme ou um poema. Temos os stills do filme, a história que
se cria fora de camera - há um fogo que arde no horizonte do espaço, um corpo que se
desvanece no quotidiano, noite e dia, dia e noite, perdendo-se entre presa e predador,
predador e presa; rapaz conhece rapariga, rapariga conhece rapaz, rapaz erra e perde a
rapariga que foge numa viagem para o outro lado do mundo. O resto terão de ser vocês
a compreender.
title: Japão
author: José Ferreira

synopsis: This was my work of reversing the earth’s rotations, the reconstruction of time
and space, without catastrophes, with limited resources of strength and powers, acting
in the belief that it was still possible to recuperate those days when time was all there
was. To be honest, this could be a movie or a poem. We have the movie stills, the story
created out of camera - there’s a fire burning in the horizon of space, a body slowly
fading away into everyday life, night and day, day and night, losing itself between prey
and predator, predator and prey; boy meets girl, girl meets boy, boy makes a mistake
and looses the girl that runs away to the other side of the world. The rest is up to you
to understand.
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Cortedo
doPinho,
Pinto, 2018. José Ferreira
Corte

Londres, 2014. José Ferreira

My name is José Ferreira and I make photographs. I’ve got
a degree in Journalism and Communicational Sciences by
the Universidade do Porto and, since 2014, a Masters in
Photography by the Universidade Católica. Priorly I was
involved in the EntreMargens project and Kameraphoto
workshops, Régua (2012). Also in that year I participated
in a Documentary Photography workshop in Riga, Latvia.
From my masters project I made an author’s edition of the
book “Como Dizer Adeus” (2014) and, in a parallel project,
I was a part of the collective exhibition CONFLITU[AL] in
the Museu Municipal de Espinho (Espinho, 2014).
In the last years my personal work as dealt mainly in the
relationship between man/natural space and the signs
these actions convey onto the landscape.
joseferreira1982@gmail.com
933947560

fotógrafo

JOSÉ FERREIRA

Chamo-me José Ferreira e faço fotografia. Sou licenciado em
Jornalismo e Ciências da Comunicação pela Universidade
do Porto e, desde 2014, Mestre em Fotografia pela
Universidade Católica. Anteriormente estive envolvido
no projeto EntreMargens e formação Kameraphoto,
Régua (2012). Também nesse ano estive num workshop
de Fotografia Documental em Riga, Letónia. Do meu
projeto de mestrado fiz a edição de autor do livro “Como
Dizer Adeus” (2014) e, num projeto paralelo, fiz parte da
exposição colectiva CONFLITU[AL] no Museu Municipal
de Espinho (Espinho, 2014).
Nos últimos anos o meu trabalho pessoal tem incidido na
relação entre homem/espaço natural e nos sinais que estas
ações imprimem na paisagem.
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FOTO

Porto,
Porto, 2016.
2016. José
José Ferreira
Ferreira

Movemo-nos por redundância cíclica, de erro para
erro, até chegarmos a lugar nenhum. e se em algum
lugar está o segredo para a retangularidade de um
círculo, então nenhum e algum poderiam ser somente
um, uma linha finalmente, fatalmente reta, traçada
para o alto.
We move through cyclical redundancy, from error to
error, towards nowhere. And if somewhere lies the
secret to the rectangularity of a circle, then nothing
and anything could become a single, final, straight
line, drawn towards the sky.
Wr3ad1ng D1g1t5

FOTO

Still de vídeopoema “Geometria da Pedra” por Pedro Ferreira
(http://wreading-digits.com/desconexao/)

sinopse: O caminho faz-se e é feito de possibilidade. Constrói-se no (des)
encontro, na sobreposição entre pessoas e os momentos, a marca da sua
(co)existência. O caminho percorrido e os caminhos não percorridos,
a experiência e o potenciar da experiência. Um jogo de escolhas e de
omissões.
Também a palavra é extensível para além de uma só materialização
ou variação interpretativa. Gravada na pedra (/no papel, /no ecrã) é
embebida de tempo, de permanência, renovada pelo leitor, a cada leitura.
O Caminho das Pedras desdobra-se no tempo, de cada passo, (de)
formando-se, contudo, num só percurso; um só poema, escrito além-tejo e em (des)compasso.
//O tempo guarda-se além-tejo, rosa mármore, do entardecer, frio
austero, de tão belo, irreal, digital. Os menires, os castelos, existem
para recordar-nos de que tudo fico e que tudo se esvai, no caminho das
pedras.//
title: Stone Path
author: wr3ad1ng d1g1t5
(Ana Gago, Diogo Marques, João Santa Cruz, Pedro Ferreira)

synopsis: This path, like any other path, is made of possibilities. It is built
up in the idea of (dis)engagements, in the overlap between people, and
their mo(ve)ments, and the mark of their (co)existence. (Un)travelled
paths; its experience and its potencial experiences. A game of choice
and effacement.
In it, words are extensible beyond their single materialization. Engraved
in stone (on paper, / on screen), words are fused with time and
permanence, renewed by the reader in each new reading.
In sum, the Stone Path unfolds and changes step by step, despite of its
(de)formation from a single path (or a single poem).

artistas

autoria: wr3ad1ng d1g1t5
(Ana Gago, Diogo Marques, João Santa Cruz, Pedro Ferreira)

WR3AD1NG D1G1T5

obra: No Caminho das Pedras
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FOTO

Fragmento de poema “no caminho das pedras”
(http://wreading-digits.com/desconexao/)

artistas

WR3AD1NG D1G1T5

colectivo de artistas #visual #digital #experimental
#transdisciplinar dedicado à exploração disruptiva de pontes
entre as artes, curadoria e investigação criativa. De entre as
várias exposições e festivais de arte em que participaram
contam-se PLUNC 2015, ELO 2017, FOLIO 2017, FILE 2017
e ARTeFACTo 2018. [http://wreading-digits.com]
Ana Gago
Artista experimental. Membro do colectivo wr3d1ng d1g1t5.
Licenciada em Ciências da Comunicação. Doutoranda em
“Estudos de Património”, pela Escola de Artes da Universidade
Católica Portuguesa (Porto).

Diogo Marques
Criador experimental, investigador criativo e curador de arte/
literatura digital. Bolseiro de Investigação na Universidade
Fernando Pessoa (Porto, Portugal).
Co-fundador do colectivo wr3d1ng d1g1t5. Doutoramento
em Materialidades da Literatura (Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra).

João Santa Cruz
Arquitecto de soluções, utiliza a tecnologia e a engenharia
para responder aos desafios do dia a dia. Explorador por
natureza, adora experimentar e produzir com as mãos, estando
envolvido em projectos musicais, carpintaria e agricultura.
Licenciado em Engenharia Electrotécnica pela UTAD e
Mestre em Software Open Source pelo ISCTE.
Co-fundador do colectivo wr3d1ng d1g1t5.
[joaosantacruz.com]
Pedro Ferreira
Artista multimédia, trabalha com filme experimental e
documental, instalação de vídeo, arte sonora e performance
audiovisual. Nas suas práticas artísticas reconsidera
tecnologias e as suas falhas, explora materialidade dos media e
found footage. Doutorando em Arte Multimédia na Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
[www.pedroferreira.net]
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wr3ad1ng d1g1t5 is a #visual #digital #experimental artist collective
focused in the disruptive exploration of bridges between arts,
curatorship and crative research. Since its formation in 2015, in
Lisbon, Portugal, wr3ad1ng d1g1t5 have been present in several
International art festivals, including PLUNC 2015 (Lisbon, Portugal),
FILE 2017 (São Paulo, Brazil), ELO 2017 (Porto, Portugal), FOLIO
2017 (Óbidos, Portugal) and ARTeFACTo2018 (Lisbon, Portugal).
[http://wreading-digits.com]
Ana Gago
Experimental artist. Member of artist collective wr3d1ng d1g1t5.
Degree in Communication Sciences. PhD student in “Studies of
Heritage” (School of Arts – Portuguese Catholic University (Porto).
Diogo Marques
Experimental artist, creative researcher and digtial arts curator.
Research Fellow at the Fernando Pessoa University (Porto, Portugal).
Co-founder of wr3d1ng d1g1t5. Ph.D. in the Materialities of
Literature (Faculty of Arts, University of Coimbra).
João Santa Cruz
Solution architect, uses technology and engineering to respond
to the challenges of everyday life. Explorer by nature, he loves
to experiment and produce with his hands, being involved in
musical projects, carpentry and agriculture. Graduated in Electrical
Engineering (UTAD, Portugal) and Master in Open Source Software
Development (ISCTE). Co-founder of wr3d1ng d1g1t5.
[joaosantacruz.com]
Pedro Ferreira
Media artist, works with experimental and documentary film, video
installation, sound art and audiovisual performance. In his artistic
practices he reconsiders technologies and their failures, exploring the
materiality of media and found footage. Ph.D. student in Multimedia
Art (Faculty of Fine Arts – University of Lisbon).
[www.pedroferreira.net]

Fragmento de poema “no caminho das pedras”
(http://wreading-digits.com/desconexao/)

Japão, 2018. Ângela Saldanha

Afinal a melhor maneira de viajar é sentir.
The best way of travelling is to feel.
Fernando Pessoa

Tailândia, 2018. Ângela Saldanha

curadora

ÂNGELA SALDANHA

Realizou dois estudos pós-doutorais em Média Arte Digital, pela
Universidade Aberta (Portugal):
- “Em Viagem”;
- “Entre Viagens”.
Doutorada em Educação Artística, pela Faculdade de Belas Artes –
Universidade do Porto, com a tese “No caminho para casa”, com a qual
recebeu uma distinção de melhor qualificação no seu ciclo de estudos.
Mestre em Artes Visuais com a dissertação “Espelho meu, espelho teu”
e licenciada em Design, pela Universidade de Aveiro.
Estudante de doutoramento em Arte Contemporânea, na Universidade
de Coimbra e em Património, na Universidad de Jaén.
Foi Professora Auxiliar Convidada na Universidade Aberta, Portugal.
É Investigadora no Centro de Investigação em Artes e Comunicação
– Polo Universidade Aberta - e no Instituto de Investigação em Artes,
Design e Sociedade – Faculdade de Belas Artes da Universidade do
Porto.
Realizou várias formações nas áreas da cerâmica, multimédia, arte
digital e práticas artísticas contemporâneas.
Como artista expõe o seu trabalho a nível nacional e internacional,
normalmente com teor activista, práticas comunitárias e de reflexão
social.
Integra o colectivo “C3” (grupo de ação e investigação em práticas
artísticas interdisciplinares na Educação Artística), o colectivo “1686” e
“Ai ia” (reflexões e ações artísticas).
Trabalha como voluntária em várias escolas (com estudantes com
necessidades educativas especiais) no desenvolvimento de ferramentas
pedagógicas artísticas para uma educação sustentável e diversificada.
É vice-presidente da Associação de Professores de Expressão e
Comunicação Visual (APECV) e membro do European Council of the
International Society for Education through Art (InSEA).
Participa ativamente em projetos nacionais e internacionais e eventos
de Arte Contemporânea e Educação, sendo membro do júri de diversos
concursos de expressões artísticas e na Eleição de Professor Criativo.
Autora de várias publicações de referência, elemento da equipa editorial
e Comité Científico de revistas da especialidade e em eventos nacionais
e internacionais.
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She has undergone Postdoctoral degrees in Digital Media Art, Open
University, Lisbon:
- “Travelling”
- “Between Travels”.
PhD in Arts Education, Faculty of Fine Arts, University of Porto, with
“On the way home” thesis, approved unanimously, with Distinction and
Honors.
Master in Visual Arts with the dissertation “My Mirror, Your Mirror.
And Degree in Design, University of Aveiro.
PhD student in Contemporary Art, at the College of Arts, University of
Coimbra.
She was an Assistant Professor at the Open University, Portugal.
Researcher at the Center for Research in Arts and Communication,
at the Open University center, and at the Institute of Research in Arts,
Design and Society, FBAUP.
She has several academic backgrounds in the area of multimedia,
ceramics and contemporary artistic production.
As an artist she exhibits her works constantly, nationally and
internationally, where she usually works in works of an artivist nature,
of community involvement and of critical reflection on society.
She integrates the collective “C3” (group of action and investigation
in artistic practices interdisciplinary in Arts Education), the collective
“1686” and “Ai ia” (artistic thoughts and actions).
She works as a volunteer in several primary and secondary schools in
the country (with students from 1st cycle and secondary education, with
special educational needs) in the development of artistic pedagogical
tools for a diversified, contextualized and sustainable education.
She is vice-president of the Association of Teachers of Expression and
Visual Communication (APECV) and member of the European Council
of the International Society for Education through Art (InSEA).
She actively participates in national and international projects and
events on Contemporary Art and Education, being a jury member
of several contests of Artistic Expression and Election of the Creative
Professor.
Author of several publications in reference editions and element of the
editorial team and Scientific Committee in magazines and national and
international events.

Egipto, 2018. Ângela Saldanha

