


 2 Chaussures, 2 bottes, chaussures de sport et pantoufles



6 Foulards de soie13 Chemises de soie



Boîte avec des lunettesBoutons de manchette



Kit d’encensDes produits d’hygiène et des produits cosmétiques



Thé ensembleBoîtes à thé



Grille-painSet pour le vin



Cuillères et d’autres objets en boisBols à soupe miso



Lampe de table - Charlotte PerriandIPhone



Bloc-notes To Do APQBloc-notes To Do APQ



Cachet APQJournal graphique



“A poética do Espaço”, Gaston Bachelard, Martins Fortes“The Big Archive, Art From Bureaucracy”, Sven Spieker, MIT



Yoko Ono “Air dispensers”, 1971-2015Photo sur chevalet - Andy Warhol | APQ



Felix Gonzalez-Torres “Loverboy”, 1990, 5 CaramelsThomas Bayrle | Boîte collector - la vache qui rit | 2015, 3 boîtes



TrotinetteCasque, gabardine, lumières de vélo et des outils



Le fil Rouge

O “fio vermelho” é uma expressão em francês equivalente a “fio condutor” em por-
tuguês, ou seja, o tema dominante de uma conversa, num texto ou numa colecção, por 
exemplo. Neste texto há pelo menos duas razões para preferirmos a expressão france-

sa: por um lado, a exposição a que se refere foi concebida e primeiramente apresenta-

da em Paris, por outro lado, são as distintas naturezas dos fios em causa que nos fazem 
preferir a propriedade orgânica de um em detrimento da característica tecnológica do 
outro. Façamos, agora, corresponder a estas últimas afirmações a exposição intitulada 
Breviário do quotidiano #8 - Paris que Ana Pérez-Quiroga (APQ) apresenta na Ermida de 

Nossa Senhora da Conceição, em Belém, por via de algumas ideias: (1) o acto de colec-

cionar e inventariar é o motor do seu trabalho; (2) a Casa e o Mundo, a Vida e o Traba-

lho, e seus entrelaçamentos ; (3) o processo de materialização de uma memória visual. 
Antes, ainda, proponho pensar este texto como um tear. Imaginemos as três linhas de 
pensamento referidas como os fios da teia desse tear e um fio vermelho, preferencial-
mente de seda, que entrelaçando a teia produz a trama: a obra de APQ. Comecemos, 

então, pelo fim, pelo tecido. 
Esta exposição é um jogo de espelhos. É feita à imagem de uma exposição apresen-

tada na Cité Internationale des Arts, em Paris, no apartamento onde APQ viveu e traba-

lhou durante o período de residência artística que ali realizou entre Outubro e Dezem-

bro de 2015. Por sua vez, essa exposição integrava objectos de uma outra “exposição” 
permanentemente em construção, a sua Casa – o projecto www.anaperezquirogahome.

com. Muitos destes objectos por fazerem parte da vida de APQ, foram deslocados, po-

de-se dizer que determinados itens foram “pedidos de empréstimo” pela própria cole-

cionadora, a artista que os apresentou no lugar a que temporariamente chamou Casa. 

Finalmente, a exposição Breviário do quotidiano #8 é também espelhada em dois luga-

res, em simultâneo na Ermida e no Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa. O “fio ver-
melho” é comum às duas exposições. Muitos dos conteúdos são os mesmos ainda que 
a sua reprodução seja distinta, já que estes referenciam casas localizadas em diversas ci-
dades e intervalos de tempo distintos. Poder-se-á designar de “tradução material” este 
processo de inventariação daquilo que APQ encontra na experiência urbana das dife-

rentes cidades onde vive e por onde passa (APQ já realizou diversas viagens e períodos 
de residência em lugares como a China ou a Índia, entre outros destinos). No entanto, 
não se trata apenas de marcar o seu itinerário num mapa-outro, há também o fazer Casa 
em lugares-outros. Em ambos os Breviários agora apresentados, há um cenário que 

é rigorosamente duplicado nos dois lugares de exposição: a imagem da memória de 
um recanto num lugar doméstico (novo jogo de espelhos) materializada pelo conjunto 

de uma chaise-longue de palhinha, uma mesa de cerejeira brasileira e um candeeiro 

aceso. É este ambiente que nos recebe quando entramos na exposição apresentada na 
Ermida. Estas capelas eram tradicionalmente construídas em lugares isolados, dando 
guarida a peregrinos. Actualmente, esta ermida integra o mapa da cidade e já não é 
um lugar de culto, no entanto, há quem pense os museus e os espaços de exposição de 
hoje como os últimos lugares públicos hospitaleiros. A porta está aberta, no seu interior 

uma narrativa e outros elementos perfazem uma Casa na qual somos aguardados. 

Maria do Mar Fazenda, Paris e Lisboa, Inverno 2015/16.

Le fil rouge

The “red thread” is a French expression equivalent to “guiding thread” in English, 

that is, the dominant subject of a conversation, in a text or a collection, for example. In 
this text there are at least two reasons to preferentially choose the French metaphor: on 
one hand, the exhibition was conceived and first presented in Paris, on the other hand, 
the distinct nature of the specific threads lead us to prefer the organic property over the 
technological feature of the other.  Now, let’s match these last assertions to the exhibi-
tion entitled An Archive of Daily Life #8 – Paris that Ana Pérez-Quiroga (APQ) displayed 

in Ermida de Nossa Senhora da Conceição, in Belém, derived from some ideas: (1) to 
collect and catalogue is the engine of her work; (2) the House and the World, the Life 
and the Work, and their intertwines; (3) the materialization process of the visual memo-

ry. Before all that, I propose to think about this text as an ongoing weave process. If we 
imagine the three lines of thought referred to as the warp threads of the weaving and 
the red thread, desirably of silk, these warp threads weaved produce the weft: the APQ 
piece of art. We should start by the end, the fabric.

This exhibition is a game of mirrors. In the image of an exhibition that took place 
in Cité Internationale des Arts, in Paris, in the apartment where APQ lived and worked 

during an artist residency she did between October and December of 2015. Following, 
that exhibition integrated objects of another one, which is permanently under construc-

tion, her house – the project www.anaperezquirogahome.com. Many of these objects 
were displaced as a consequence of being part of APQ daily life, we can say that certain 
items were “borrowed” by the collector herself, an artist that presented them in a place 
where provisionally she called Home. At last, An Archive of a Daily Life #8 exhibition 

has its own reflections both in Ermida and in Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa. 
The “fil rouge” it’s the same in both exhibitions. Some of the contents are the same 
even if their reproduction is distinct these ones regard houses from different cities and 
time spans. This cataloguing of what APQ finds in her urban experience of the different 
cities where she lives and goes by can be appointed as the “material translation” (APQ 

travelled and lived in artist’s residencies in places such as China or India, among many 

others). However, it is not about marking her itinerary in other-map, but rather to make 
a House in other-places. In both Archives now being showed, there is a rigorously du-

plicated scenery in the two places of the exhibition: the memory of a nook image in a 
domestic place (new game of mirrors) materialized by the combination of a daybed, a 
Brazilian cherry tree wood table and a lighted lamp. This is the atmosphere that hosts us 

when we enter the exhibition presented in Ermida. These chapels were traditionally built 

in remote places, sheltering pilgrims. Nowadays, this hermitage is part of the city map 
and it is no longer a place of worship, nevertheless, some people think that museums 
and exhibition centres of today are the last hospitable public spaces. The door is open, 
in its interior a narrative and other elements complete a House where we are expected. 

Maria do Mar Fazenda, Paris and Lisbon, winter 2015/16.



Ana Pérez-Quiroga

Breviário do Quotidiano #8 – Paris, 2015
Os Regimes acumulativos dos objetos e as suas determinantes.

Bom dia, eu sou Ana Pérez-Quiroga, escultora, e venho convidar-vos a visitarem a 

minha exposição na Travessa da Ermida. É uma Instalação que compreende alguns 
objetos e fotografias que fiz no meu atelier/residência com o número 8123, situado no 
primeiro andar do edifício central na Cité Internationale des Arts, Rue de l´Hotel de Ville, 
18, em Paris. Vivi neste atelier/residência durante 3 meses, desde o dia 2 de Outubro 
até 23 de Dezembro de 2015. 

Esse espaço do atelier/residência foi pensado desde o início como uma instalação. 
Aos objetos existentes como uma cama, três mesas, dois sofás, duas cadeiras, três 
candeeiros, conjuntos de pratos, copos, talheres e panelas – juntei outros que trouxe: 
livros, roupa pessoal e de cama, até aos mais variados utensílios, tanto para apetrechar 
a cozinha, como para poder viver e trabalhar, três trabalhos meus sobre tecido e ainda 
uma bicicleta. Todos este objetos, num total de 288 objetos foram fotografados e 
legendados.

Os objetos, vistos nestas fotografias, são banais e fazem parte da minha vida quoti-
diana, num processo diário de fusão Arte/Vida.

As fotografias ao serem colocadas na parede cumprem  o objetivo de reforçar e es-

teticizar a existência desses objetos que representam, criando em alguns casos um dis-

curso tautológico. A existência das fotografias parte da minha necessidade de mapear e 
catalogar o quotidiano.

Ana Pérez-Quiroga

An Archive of daily life #8 - Paris, 2015
The accumulative schemes of objects and their determinants

Greetings I am Ana Pérez-Quiroga, sculptor. I am inviting you to visit my exhibition 

at Travessa da Ermida. It’s an installation that comprises some objects that I made in my 

studio/residence with the number 8123, located at the first floor of the central building 
at the Cité Internationale des Arts, Rue de l’Hotel de Ville, 18, in Paris. I lived there for 3 
months, from October the 2nd to December the 23rd 2015.

That studio space/residence was imagined as an installation from the beginning. To 
the existing objects - a bed, three tables, two sofas, two chairs, three lamps, sets of 
plates, glasses, tableware and pans - I added others that I brought: books, personal 

clothing and bedding, to the most varied appliances, in order to equip the kitchen and 

to be able to live and work; three of my fabric artworks and a bicycle. All these objects, 
in a total of 288, were photographed and labeled.

These trivial objects, seen in the pictures, are part of my everyday life, as a daily pro-

cess of merging Art and Life.
The photographs, by being hanged on the wall, fulfill the goal of reinforcing and aes-

theticizing the existence of the objects they represent, creating in some cases a tautolog-

ical discourse.
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