
 

 

Proposta 
de Projecto 

Escultura viva 

Odete Barreiro 



 

 
 
A Proposta de trabalho consiste fundamentalmente na exploração da deformação 

física do corpo humano através da representação artística. Este conceito representa o fio 
condutor no desenvolvimento dos meus trabalhos, tenho como objectivo reflectir, conhecer 
e tirar proveito da ausência da perfeição do corpo e introduzi-la numa vertente escultórica. 

Os meus trabalhos são reflexões pessoais sobre vivências ou aspectos que exigem ou 
provocam em mim uma reacção, uma atitude.  

Recorro aos tecidos para me expressar. O acto de execução é para mim um 
momento de diálogo íntimo com a matéria da peça e eu dependo deste momento para 
atingir uma solução criativa. Na verdade, todo trabalho é uma tentativa, uma experiência 
que pode dar certo ou errado, eu não costumo ter uma ideia clara do resultado que quero 
obter, logo do princípio. Vou pegando nos diversos elementos, tentando de alguma forma 
controlá-los, ao mesmo tempo que deixo que eles me sugiram o que fazer.  

Eu não trabalho em atitude de concentração extrema, para mim o acto de criação 
tem de estar vinculado à vida e aos momentos da vida. 
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O trabalho foi pensado para 3 pontos de vista; uma projecção de vídeo, fotografias e 
Performance. Todos eles partilham o mesmo espaço.  

A Projecção vídeo e as fotografias são registos da performance que está a decorrer na 
galeria, mas de um momento anterior.  

O espaço ideal é o interior de uma galeria “white cube”, pois interessa-me a (ausência da 
cor).  

Memória Descritiva: Projecto 

1 - Rolo de tecido branco (aproximadamente 30 metros)  
2 - Bancos de madeira 
1 - Modelo (masculino ou feminino) 
     Orçamento – 100   
 
Auto-Avaliação: 

É um trabalho interessante a nível plástico e estético. Encontra-se ainda em 
desenvolvimento, e tenho expectativas em explorá-lo futuramente noutras vertentes 
artísticas. 
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Fotografias de poses exploradas:     
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