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Uma coisa e também o seu contrário. 
 
 

De todas as formas e feitios reúne duas séries de fotografias, ambas deste ano, 2008: 
 

Tangram recupera a ideia do quebra-cabeças de origem chinesa em que a partir de sete figuras que 

subdividem um quadrado é possível construir uma infinidade de formas; Ocultações corresponde tão 

completamente quanto possível ao significado da palavra. 

 

Em 2004 fiz uma grande quantidade de polaróides de mãos sobre uma caixa de luz, como se as mãos 

estivessem a procurar uma combinatória diferente da sua sempre já tão imensamente expressiva presença. 

No fundo um jogo potencialmente interminável como o Tangram. Ficaram para um dia, como tantas outras 

coisas. Tinha-as pensado para serem assim como agora são mostradas, conservando os valores de 

contraste misterioso que a mesa de luz permitiu e aumentando consideravelmente a escala.  

  

Ocultações trata do esconder, dum desejo de ocultação, mesmo que ele não seja completamente 

autêntico. Neste trabalho a relação entre os olhos e as mãos torna-se decisiva: são estes nossos órgãos 

igualmente tão imediatamente expressivos como os outros sendo a sua relação naturalmente não 

ocasional: toleram ambos todas as associações e cumplicidades. 

Entre ver e ocultar, desvendam-se infinitas modulações, mostrar e fingir, olhar disfarçadamente e fugir com 

o olhar, mostrar tudo o que há por dentro e produzir uma separação inultrapassável. 

 

Mostram assim estas duas séries mundos muito aproximados e afastados, mas de todas as formas e 

feitios…… 

 

Tangram, 2004/08 – impressão digital a jacto de tinta, série de 12 fotografias, 96 x 96 cm.  
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Ocultações, 2008 – impressão digital a jacto de tinta, série de 12 fotografias, 96 x 96 cm.  
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                 Jorge Molder (Novembro 2008) 
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