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Vídeo

Video

Todas as imagens fotográficas do livro
John Ford (catálogo da retrospectiva do
realizador, em Lisboa, entre Novembro
de 1983 e Fevereiro de 1984, editado pela
Cinemateca Portuguesa e pela Fundação
Calouste Gulbenkian) são lançadas umas
sobre as outras como se de cartas se tratasse.
As fotografias são lançadas no sentido do
espectador. Depois de atirar ao ar muitas
vezes todas estas imagens a mão perde noção
do que está a fazer e deixa-se ir num gesto
automático. A ordem das imagens do livro
não é seguida, mas cada sequência começa
pela fotografia da capa e acaba com a
fotografia da contracapa. As fotografias têm
três tamanhos diferentes que seguem a escala
das imagens do livro. Os rostos, os grupos
de pessoas, as paisagens, vão-se ligando,
transformando, destruindo, enaltecendo,
cortando. Nas quatro sequências que formam
o vídeo existe sempre um erro, um defeito.
O som das fotografias a cair tem uma certa
cadência que muitas vezes é perturbada por
um atraso no lançamento. O vídeo foi filmado
no atelier da artista com som directo e todos
os sons que a rodearam: ar condicionado dos
restaurantes em volta, pessoas a discutirem
na rua, carros a passarem, a artista a suspirar.

All the photographic images in the book
John Ford (the catalogue of the director’s
retrospective, held in Lisbon from November
1983 to February 1984, a joint publication
of Cinemateca Portuguesa and Fundação
Calouste Gulbenkian) are cast on top of one
another like playing-cards. The photographs
are thrown in the direction of the viewer.
After throwing all these images many times,
the hand loses notion of its actions and lets
itself go automatically. The order of the images
in the book is ignored, but every sequence
begins with the book’s cover image and ends
with its back cover picture. The photographs
come in three different sizes, the same scale
used in the book. Faces, groups of people and
landscapes combine, transforming,
destroying, enhancing and cutting one
another. Each one of the four sequences that
make up the video always contains an error,
a mistake.
The sound of the photos as they fall
possesses a certain cadence, which is often
disturbed by a delay in their casting. The video
was filmed in the artist’s studio with live
sound, and thus contains all the sounds that
surrounded its making: the air conditioning
of nearby restaurants, people talking in the
street, cars passing by, the artist’s breathing.
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TODAS AS FOTOGRAFIAS DO FORD
Os livros sobre filmes provocam-me uma grande inquietação.
Não são filmes. Não são livros. Os filmes, tal como as cortinas de
fumo, não existem. Convivo muito bem com isso. Assim como não
posso possuir uma pessoa ou defini-la com apenas uma imagem,
com apenas uma fotografia, também não posso ter um filme. Posso
vê-lo, senti-lo absorvê-lo, viver com ele dentro de mim, mas nada
mais (e isso já é tanto).
Os livros com imagens de filmes têm uma natureza perturbadora e angustiante. Se conhecemos o filme e vemos deste apenas
uma imagem, entramos imediatamente dentro daquele universo
(o antes, o depois, a sensação que nos causou aquela história e muitas vezes o momento da nossa vida em que o vimos e ainda todas as
outras imagens que ficaram connosco). Quando a imagem é dum
filme desconhecido (um filme que queremos ver ou que deveríamos ter visto), tudo parece bastante misterioso ou pior quase a tocar o sagrado. Uma imagem estranha leva-nos sempre mais longe,
é quase impossível não tentar imaginar o que está a acontecer, que
objecto vivo são estas imagens desconhecidas!
Seres estranhos e imperfeitos, estes livros sobre filmes, enganam-nos, parecem ser muito completos com todas aquelas imagens e textos, mas, em vez de nos aproximarem dos filmes, afastam-nos cada vez mais deles.
Quando me ofereceram este livro do Ford, do John Ford, que com
tanta alegria recebi, levei bastante tempo até conseguir folheá-lo.
É um livro catálogo sobre uma retrospectiva do realizador, daqueles
da cinemateca, daqueles que dá mesmo gosto olhar. Tem mais ou
menos todas as imagens possíveis, incluindo várias que não pertencem ao realizador. Como uma espécie de uma doce recompensa que
se deixa para mais tarde, fui ao longo de dois anos, lentamente, descobrindo-o bastante a medo. Abrir caminho entre as imagens que
conhecia, dos filmes que já tinha visto e todas as outras, aquelas que
muitas vezes fazem com que demore tanto tempo a ver o filme a que
pertencem, não vá este estragar aquilo que idealizei para imagens
desconhecidas, foi uma empresa demorada e sem grande método.
Este foi um livro que recebi em Lisboa, e sempre que voltava de
Berlim chegando a casa abria o meu livreiro, lá estava ele, o livro do
Ford, aquela espécie de tesouro irritante. Até parecia que quando o
via soava um fantasmagórico acordezinho de órgão (como no do
filme do Mankiewicz, The Ghost and Mrs. Muir, que acompanhava
as primeiras vezes que ela olhava o retrato do lobo do mar). Dizem
que é aquilo que nos inquieta que nos faz mexer.
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ALL OF FORD’S PHOTOGRAPHS
Books on films always make me anxious. They are not films.
They are not books. Films, just like smoke curtains, do not exist.
I can live fine with that. I cannot possess someone or define them
with just an image, just a photograph; the same goes for a film.
I can see it, feel it, absorb it, live with it inside myself, but nothing
more (and that is so much already).
Books with images from films have a disturbing, distressing
quality. If we know the film and look at just one image from it, we
immediately step into that universe (the before, the after, the feeling
we got from that story, often the moment in our lives in which we
saw it and also all the other images that have remained with us).
When the image is taken from an unknown film (a film we want to
see or should have seen), it all seems quite mysterious or, worse,
almost close to the realm of the sacred. An unfamiliar image
always takes us further; it is almost impossible not to try to imagine
what is going on, what kind of living object these unknown images
can be!
Strange, imperfect beings, these books on films deceive us: they
seem quite thorough with all those images and texts, but, rather than
bringing us close to the films, they keep distancing us from them.
When I was given this book about John Ford, which I was so
joyous to receive, I took quite a while to bring myself to leaf through
it. It is a catalogue from a retrospective on Ford’s work, published
by Cinemateca Portuguesa, whose books are always a feast for the
eyes. It contains most of the available photographs, including
several that do not belong to the director. Like some kind of sweet
reward whose enjoyment we tend to postpone, it took me two
years to, slowly and fearfully, go over it. To thread a path among
the images I knew from the films I had already seen and all the
others, those that often cause me to delay watching the film to
which they belong, lest it spoils my impression of those unknown
images, was a lengthy, largely unsystematic task.
I was given this book in Lisbon; whenever I returned home
from Berlin, I would open my book-case and there it was, the Ford
book, my somewhat annoying treasure. It seemed that, whenever I
saw it, a ghostly little organ chord would sound (like the one that,
in Mankiewicz’s The Ghost and Mrs. Muir, is heard during her first
sightings of the sea-wolf’s portrait). That which disquiets you keeps
you moving, or so they say.

Adriana Molder

27

Pinturas

Paintings

Red Hands,
2018,
acrílico sobre tela,
212 x 165 cm.

Red Hands,
2018,
acrylic on canvas,
212 x 165 cm.

Green Hand,
2018,
acrílico sobre tela,
212 x 167 cm.

Green Hand,
2018,
acrylic on canvas,
212 x 167 cm.

EXPOSIÇÃO/EXHIBITION
“Todas as Fotografias do Ford”
Adriana Molder
Travessa da Ermida
03.03.2018 — 29.04.2018
PROJECTO TRAVESSA DA ERMIDA
Direcção/Director
Eduardo Fernandes
Project manager
Fábia Fernandes
Montagem/Setting
Madalena éme

LIVRO/BOOK
Editado e publicado por/Edited and published by
Mercador do Tempo Lda
Texto/Text
Adriana Molder (www.adrianamolder.com)
Tradução/Translation
José Gabriel Flores
Fotografia/Photography
Daniel Malhão
Design gráfico/Graphic design
Nada (www.designbynada.com)
Papel/Paper
Munken Pure
Tipo de letra/Typeface
Dia, Arnhem
Impressão/Printing
Matriz Radical (www.matrizradical.pt)
Exemplares/Copies
250
ISBN
978-989-8277-59-6
Depósito legal/Legal storage
437952/18
Agradecimentos/Acknowledgements
Patrícia Romão
Gustavo Sumpta
Carlos Almeida

CONTACTOS/CONTACTS
Trav. do Marta Pinto, 21
1300-390 Lisboa, Portugal
(+351) 213 637 700

Biografia

Biography

Adriana Molder nasceu em Lisboa em 1975.
Vive e trabalha em Berlim e em Lisboa.
Em 2003 recebeu o prémio revelação CELPA/
Vieira da Silva e em 2007 o Herbert Zapp Preis
für Junge Kunst (prémio jovem artista). Foi
artista residente do programa internacional
da Künstlerhaus Bethanien, em Berlim,
2006/2007. Expõe regularmente desde 2002,
entre as exposições individuais destacam-se:
Todas as Fotografias do Ford, Projecto
Travessa da Ermida, Lisbon (2018),
Jardimdossos, Carpe Diem, Lisboa (2016),
Old Red Tin Box, Donopoulos IFA,
Thessaloniki (2015), The Light in the Heart,
Art Plural Gallery, Singapura (2014), Banho
de Sangue, MACE, Elvas (2013), A Dama
Pé-de-Cabra- Paula Rego e Adriana Molder,
Casa da Histórias, Cascais (2012), En la Casa
del León, Galería Oliva Arauna, Madrid (2011),
Winter Was Hard, Beck & Eggeling new
quarters, Düsseldorf, Bones in a Box, Bartha
& Senarclens, Singapura (2010), V, Fundação
Arpad Szenes - Vieira da Silva, Lisboa (2008),
Der Traumdeuter, Künstlerhaus Bethanien,
Berlim, A Madrugada de Wilhelm e
Leopoldine, Fundação Carmona e Costa,
Lisboa (2007). Hôtel, Frühsorge - Galerie für
Zeichnung, Berlim (2006), Câmara de Gelo,
Sintra Museu de Arte Moderna - Colecção
Berardo, Sintra (2002). O seu trabalho está
representado em várias colecções públicas
e privadas, em Portugal e no estrangeiro,
tais como: Colecção Berardo, Coleccção
António Cachola, Fundação EDP, Fundació
Sorigue ou Kupferstichkabinett-Staatliche
Museen zu Berlin.

Adriana Molder was born in Lisbon in 1975.
She lives and works in Berlin and in Lisbon.
In 2003 she was awarded the CELPA/Vieira
da Silva revelation prize and in 2007 the
Herbert Zapp Preis Für Junge Kunst.
She was a resident at the International Studio
Program of the Künstlerhaus Bethanien
in Berlin, 2006-2007. Adriana Molder
has been exhibiting regularly since 2002,
here is a selection of her solo exhibitions:
All of Ford’s Photographs, Projecto Travessa
da Ermida, Lisbon (2018), Jardimdossos,
Carpe Diem, Lisbon (2016), Old Red Tin Box,
Donopoulos IFA, Thessaloniki (2015),
The Light in the Heart, Art Plural Gallery,
Singapore (2014), Banho de Sangue, MACE,
Elvas (2013), A Dama Pé-de-Cabra- Paula Rego
and Adriana Molder, Casa da Histórias,
Cascais (2012), En la Casa del León, Galería
Oliva Arauna, Madrid (2011), Winter Was
Hard, Beck & Eggeling new quarters,
Düsseldorf, Bones in a Box, Bartha &
Senarclens, Singapore (2010), V, Arpad Szenes
- Vieira da Silva Foundation, Lisbon (2008),
Der Traumdeuter, Künstlerhaus Bethanien,
Berlin, A Madrugada de Wilhelm e Leopoldine,
Carmona e Costa Foundation, Lisbon (2007).
Hôtel, Frühsorge - Galerie für Zeichnung, Berlin
(2006), Câmara de Gelo, Sintra Museum of
Modern Art - Berardo Collection, Sintra (2002).
Her work is represented in several public and
private collections, in Portugal and abroad,
such as: Berardo Collection, António Cachola
Collection, EDP Foundation, Fundació
Sorigue or Kupferstichkabinett-Staatliche
Museen zu Berlin.

www.adrianamolder.com
www.travessadaermida.com

