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Caspar Hall

phoenix dactylifera
30.11.2011 - 08.01.2012

No final do verão de 2011, Caspar Hall (Shrewsbury, Reino Unido, 1967) realizou uma
residência artística de um mês na Alta de Lisboa, no âmbito do Programa Internacional de
Residências da Maumaus. Durante esse período, o artista investigou as circunstâncias
urbanas específicas que rodeiam o espaço de exposições Lumiar Cité e o tipo de relações
que os projetos artísticos aí apresentados conseguem – ou não – estabelecer com a
comunidade que habita na sua proximidade.

Na instalação que o artista desenvolveu, a peça central é constituída pela escultura de uma
palmeira, que domina o primeiro piso da galeria e extravasa para o segundo, operando no
visitante uma série de ligações relacionadas com o espaço e o tempo em que a exposição
decorre. A escultura remete não só para o imaginário cristão do presépio, como para a
palmeira, que, segundo o Corão, deu abrigo e forneceu comida à Virgem Maria aquando do
nascimento de Jesus. Uma outra parte da exposição é composta por um conjunto de
fotografias e outros materiais documentais que contextualizam a instalação.

Caspar Hall não procura relacionar-se com ideias teológicas ou identidades religiosas, mas
está interessado em interpolar a forma como certos contos universais são imaginados e
reinterpretados localmente. Subtilmente, o artista procura ainda chamar a atenção para as
afinidades entre Cristandade e Islão e para os múltiplos sentidos que os arquétipos podem
adquirir.

30.11 ⏐19h00

Conversa com Caspar Hall

15.12 ⏐18h00

Visita guiada com Bruno Leitão

21.12 ⏐19h00

Conferência por Gertrud Sandqvist: Was he born in a stable or under a
palm tree? On truth and facts in politics

(a conversa e a conferência são em inglês)

Para mais informações contactar:
Bruno Leitão: Tel +351 21 352 11 55 / bruno.maumaus@mail.telepac.pt
Lumiar Cité, Rua Tomás del Negro, 8A, 1750-105 Lisboa
Quarta a Domingo, 15h00 às 19h00
A galeria encerra nos dias 24/25/31 Dezembro 2011 e 1 Janeiro 2012.

Lumiar Cité é um espaço da Maumaus.
Tel / Fax +351 21 352 11 55
lumiarcite@mail.telepac.pt
www.maumaus.org
Autocarro: 77 e 108 saída Rua Helena Vaz Da Silva
Metro: Lumiar (Saída Estrada da Torre)
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