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PREFACE

‘The body is the inscribed surface of events (traced by language and
dissolved by ideas), the locus of a dissociate self (adopting the illusion of
a substantial unity), and a volume in perpetual disintegration. Genealogy,
as an analysis of descent, is thus situated within the articulation of the
body and history. Its task is to expose a body totally imprinted by history
and the process of history’s destruction of the body.’1
Urze Branca is the Portuguese translation for ‘white heather’. These
words were not a starting point but a combination that assembled as
the days at Zaratan fell forward and my circadian rhythm began to shift
and dislocate from its own reflective shadow.
		
White; having no hue, reflecting visible wavelengths of light; generated by the sun, by
stars, incandescent bulbs, artificial lighting,
lunar and solar movements; a luminescent
accident; an anti-happening.
Heather; (beautify, sweep clean); traditionally used in brooms, a sweeping of interior
landscapes.; a Scottish symbol signifying

luck, an emotional centre; a travelled
culture.
The following pages are an assemblage of texts and physical works produced throughout the Zaratan AIR residency at the edges of day residue
and mnemonic rupture.
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Michel Foucault, (1991). ‘Nietzsche, Genealogy, History’. In Paul Rabinow (ed.), The Foucault Reader,
London: Penguin. p. 83.

The texts are constructed chronologically, each title marking the time
and date of writing. This structure is representative of temporal rhythmic
shifts and their dislocation from malignant sleep frequencies.
The publication acts as a conceptual underpinning to the artwork presented within the studio space, where each chosen discipline forms an
interlacing of time, an auditory exploration and a recalibration of multiple
internal and external bodily articulations.
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PREFÁCIO

“O corpo é a superfície inscrita dos eventos (traçada pela linguagem e
dissolvida pelas ideias), o locus de um eu dissociado (adoptando a ilusão
de uma unidade substancial) e um volume em desintegração perpétua.
A genealogia, como uma análise da descendência, situa-se assim na
articulação do corpo e da história. A sua tarefa é expor um corpo totalmente imprimido pela história e o processo de destruição do corpo pela
história.”
Urze Branca é a tradução portuguesa de “white heather”. Essas
palavras não foram um ponto de partida, mas sim uma combinação
que se juntou enquanto os dias na Zaratan foram passando e o meu
ritmo circadiano começou a desconjuntar-se e a deslocar-se da sua
própria sombra reflexiva.
Branco; o que não tem matiz, reflectindo
os comprimentos de onda visíveis da luz;
gerado pelo sol, pelas estrelas, por lâmpadas incandescentes, iluminação artificial,
movimentos lunares e solares; um acidente luminescente; um anti-acontecimento.
Urze; (embelezar, vassoura); tradicionalmente utilizada no fabrico das vassouras,
uma limpeza de paisagens interiores;
um símbolo escocês de sorte, um centro
emocional; uma cultura viajada.
As páginas seguintes são uma montagem de textos e obras físicas
produzidas durante a residência na Zaratan AIR nas bordas do
resíduo do dia e da ruptura mnemónica.
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Os textos são construídos cronologicamente, cada título marca a
hora e a data da sua composição. Essa estrutura é representativa
dos desvios rítmicos circadianos e de seu deslocamento das frequências malignas do sono.
A publicação funciona como uma base conceptual para as obras
apresentada no espaço do estúdio, onde cada disciplina escolhida
forma um entrelaçamento de tempo, uma exploração auditiva e uma
recalibração de múltiplas articulações internas e externas do corpo.
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NOITE, Digital Photographic print, 2019

2338060719

I don’t love
you anymore
But
every
shadow here
looks like you
I saw you in
the square
this morning
We held each
others eyes
You moved
like
you
Your body as
it used to be
The you I saw
was someone new and
far forgotten
In them I
saw every
part of you
This
well
of
pain
drowned
as
my
body filled
with tears
P l e a s e
stop taking
over faces

Não te amo mais
Mas toda a sombra aqui é parecida contigo
Vi-te na praça esta manhã
Olhamos nos olhos um do outro
Mexeste como tu
I still love you
O teu corpo como de costume
O tu que eu vi era alguém novo e esquecido
Nele vi cada parte de ti
Este poço de dor afogou-se quando o meu corpo se encheu de lágrimas
Por favor para de assumir caras
Ainda te amo
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1700080719

I’m drinking in light
Freckles mining my skin,
like miniature hands marking time
Eyes the colour of sky
Head heavy like night
Held on a tower of maybes
Melting in possibility
Spilling full

Estou bebendo à luz
Sardas a minar a minha pele, como mãos em
miniatura marcando o tempo
Olhos da cor do céu
Cabeça pesada como a noite
Apoiada numa torre de talvez
Derretendo na possibilidade
Vazando completamente
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Untitled, Digital Photographic Print, 2019
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I dreamt that I saw an eagle
Its body
bathed
in brown spots
A beak made of foil
My arms stretched v
		
e
		
rtically like two table legs
Straining at the weight of its image
But you were talking to me
P u l l i n g my consciousness toward your words
I ran forward
gathering its form in focus
When I 			
drew a blank

centred 		

it in frame the rectangle shifted,

Her footsteps built behind me - there - you missed it
I tried in desperation to show her the image
Nothing
Nothing
but my word
and a sky made of chalk
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Sonhei que vi uma águia
O seu corpo
banhado
em manchas castanhas

Os meus braços esticaram-se v
e
r
ticalmente como duas pernas de mesa
Esticando-se com o peso da sua imagem
Mas tu estavas a falar comigo pai
Puxando a minha consciência para as tuas palavras
Corri para frente
juntando a sua forma em foco

1915080719

Um bico feito de papel de alumínio

Quando centrei na moldura o retângulo mudou,
desenhou um espaço branco
Os seus passos crescem atrás de mim
Mãe, olha, não viste
Tentei desesperadamente mostrar-lhe a imagem
Nada
Nada
além da minha palavra
E um céu feito de giz
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184109719
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I need no mirrors here
The sea regards me as gilded rings of gold
Walls stand blankly
Waiting for clouds to reflect their s l o w
I shine silver here
Disturbing sun’s sad confidence
Naked as paper
A skin lit with filaments
I am travelled white heather
		

Awake in memories
Stirred by the pace of the sun
		
Coming clear of shadow
I left the place that smothered me shut
I am a collapsing sky here
A subtle stroke of light
Echoing moon’s mill of silence
Widening with day’s dilated breath
Melting thin, like a night edge
I am surface mining ‘glitra’ here
Errupting from the empty
The clouds are sweetening on senses
Air’s ash stirring thin
Here I am
A soft anonymous
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Não preciso de espelhos aqui
O mar olha para mim como anéis dourados de ouro
As paredes ficam brancas
Esperando por nuvens para refletir a sua lentidão
Eu brilho prata aqui
Perturbadora a confiança triste do sol
Nua como papel
Uma pele iluminada com filamentos
Eu sou urze branca viajadora
Acordado em memórias
Agitado pelo ritmo do sol
Saindo da sombra
Saí do lugar que me sufocou
Eu sou um céu em colapso aqui
Um leve toque de luz
Ecoando o moinho de silêncio da lua
Expandindo com a respiração dilatada do dia
Derretendo finamente, como a borda da noite
Sou uma superfície extraindo purpurina aqui
Eructando do vazio
As nuvens estão adoçando os sentidos
Cinza do ar agita-se fina
Aqui estou
Um anônimo suave
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You are a vacuum enclosing time to that of myth
Slowly sculpting mind’s measurement
Propelling whole cities on a trajectory of impulse
Each version of you is a residue
Colliding in surface smothering delicacy
Accelerating toward materiality of tension
You are a LUX explosion
Freezing whole cultures in weightlessness
Pausing, black
To submerge in core’s dead water
You pulse in insignificance
Release bystanders from their loss of innocence
To settle, once again, in this brick kiss
A bright lit infinite
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1646150719

I watch you kissing bricks
Undressing salty skin’s horizon
Suspended, preserved

Vejo-te a beijar tijolos
Despindo as peles salgadas do horizonte
Suspenso, preservado
És o vácuo que encerra o tempo do mito
Esculpindo lentamente a medida da mente
Impulsionando cidades inteiras numa trajetória de impulso
Cada versão de ti é um resíduo
Colidindo com a delicadeza sufocante de superfície
Acelerando em direção à materialidade da tensão
Tu és uma explosão de LUXO
Congelando culturas inteiras na ausência de gravidade
Pausa, preto
Submergir na água morta do núcleo
Pulsas na insignificância
Libertar os espectadores da sua perda de inocência
Para estabelecer, mais uma vez, neste beijo de tijolo
Um aceso iluminado infinito.

Studio installation, ZARATAN, 2019
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irrompem em mim
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Untitled, Digital Photographic IPrint, 2019
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Untitled, Clay, 2019

rrrr, ZARATAN limited edition, 2019
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Desconstruo-me
Para reflectir o teu perfil estável e
confiante
Eu estou além da compreensão
Um montado, fragmento, plural
Eu sou a linguagem do quarto
Uma sentença neologista
Eu sou uma batalha, sou o barulho no
lugar do encontro do silêncio
Um fogo aceso no abismo das luzes
Uma anti-cor
Pingando numa recusa performativa
Eu sou um murmúrio
Eu sou eco
Eu sou a melancolia recusando velar
Começando onde tu falhas
Em cada face do binário
Eu sou um aparte
Cheio de vazio, repleto de agenda
Não me podes medir, monótono azul
Eu sou particular e peculiar
Entrando e saindo, ao ritmo de mim
mesmo
Então gira no teu eixo
Vou formar dobras como as roupas
passadas a ferro para sí só
Centrado estável na confiança
circadiana
Vestindo o peso da desordem

1722150719
I deconstruct myself
To reflect your steady, confident profile
I am beyond one’s ken
An assembled, fragmented, plural
I am room language
A neologistic sentence
I am a battle, I am noise at silence’s meeting place
A fire lit on light’s abyss
An anti-colour
Dripping in performative refusal
I am a murmur
I am echo
I am melancholia refusing to mourn
Beginning where you fail
At each face of the binary
I am an aside
Full of emptiness, bursting with agenda
You cannot measure me, blue monotone
I am particular and peculiar
Turning in and out, at the pace of myself
So spin on your axis
I will form folds like clothes ironed for themselves
Centered steady in circadian confidence
Wearing the weight of mayhem1
1
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Smith and Stewart, One’s Ken

Untitled, Clay, 2019
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1807150719

my love has no calculus
it does not measure itself on collective bargaining
it is Affect and Effect
zeitgeber
full with being
structured with emotion’s register
it is a fictionless transaction
a value-regime embedded in Tyche
my love is a goddess
brimming with courage and constancy
more meaningful than an air kiss
it floats hard
announcing itself in flawless materiality
casting gravity on the air of daydreams
my love is liquid
existing in immediacy
a heavy, smooth snow
dissolving on water’s corners
it is an unending embrace
a truth discovered on looking
my love is your music
played before bed
sung in day’s break
it is our settled chaos
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O meu amor não tem cálculo
Não se mede na negociação coletiva
É
Afeto
e
Efeito
Um
cronometrista
fisiológico
Cheio
de
ser
Estruturado com registro de emoção
É
uma
transação
sem
atrito
Um regime de valor incorporado em TYCHE
O
meu
amor
é
uma
deusa
Transbordando coragem e constância
Mais significativo que um beijo pelo ar
Flutua
com
força
Anunciando-se na materialidade sem falhas
Moldando
a
gravidade
No
ar
de
devaneios
O

meu

amor

é

líquido

Existente
no
imediatismo
Uma
neve
suave
e
pesada
Dissolvendo nos cantos da água
É
um
abraço
sem
fim
Uma verdade descoberta ao olhar
O meu amor é o teu música
Tocado
antes
de
dormir
Cantado
no
intervalo
do
dia
É

o

nosso

caos

resolvido
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Untitled, Digital Photographic IPrint, 2019

I am learning how to lie like light
a wall, sheet, bed of blank
a moonsmile

Estou a aprender a mentir como a luz
Uma cama de branco
Escondido num sorriso de lua

an eye between lids
I will not shut
my quiet is everything you ever wanted

Um olho entre as pálpebras
Não vou fechar

I am a hand, turned empty
asking nothing
my heart confronts its small
tilting on stone’s pillow
everything is bright here
a cupped sigh
a still virulence
pillow cases engrave
the empty beds of memory
purrrrring gentle,
hauling sun shards
like a night miner
I undo myself
stepping from skin
I live here
floating on life’s ivory
a bulb built from darkness

O meu silêncio é tudo o que sempre
quiseste
Sou uma mão que virou vazia
Não peço nada
O meu coração confronta-se com a
sua pequenez
Inclinado numa almofada de pedra
Tudo é brilhante aqui
Um suspiro em concha
Uma virulência parada
Fronhas gravam as camas vazias da
memória
Ronrrrrronar gentilmente
Arrastando cacos de sol
Como um mineiro nocturno
Desfaço-me a mim próprio
Retirando a pele
Eu moro aqui
Flutuando no marfim da vida
Uma lâmpada feita de trevas

1831150719
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Thalamus, Digital Photographic Print, 2019

18471507

Wild behind this veil
The shadow dances a black transparency
Timeless eyes pace
Fabric’s impression trawls fleshy curves
Wrapped tight
Blazen like tinder
Flickering
You are a great light borrower
A spool of stars
Your hands grieve fluid
Carrying night’s dead
Fingers forming a tumult of time
Snapping veils
From the nets of faces finite
I am nothing but useless lucidity
Each hour
Married to a shadow
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Selvagem por trás deste véu
A sombra dança uma transparência negra
Ritmo de olhos atemporal
Curvas carnudas das marcas no tecido
Embrulhado apertamente
Brilhante como isca
Cintilação
És um óptimo revindicador de luz
Um carretel de estrelas
As tuas mãos choram fluido
Carregando a morte da noite
Os dedos formam um tumulto
de tempo
Quebrando os véus
Das redes de faces finitas
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Untitled, Digital Photographic Image, 2019

Eu não sou nada além de
lucidez inútil
Cada hora
Casado com uma sombra

190050719

I have folded
Darkness dragging remnants of light
Through city streets of varnished dreams
I stand, a sculpted solid
Wide awake on memories
Looking in windows
To reestablish a mirror
I am opening
Warming myself on the day
Ready for enormity
This curiosity glaze
Coats transparencies clear
Melts tears to mould mouths In fond fluidity
Dobrei-me
A escuridão arrastando
restos de luz
Através das ruas da
cidade de sonhos envernizados
Eu fico, um sólido esculpido
Bem acordado em
memórias
Olhando nas janelas
Para restabelecer um
espelho
Estou a abrir
Aquecendo-me no dia
Pronto para a enormidade
Este esmalte de curiosidade
Cobre as transparências
translúcidas
Derrete as lágrimas para
moldar bocas
Na fluidez afeiçoada
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Installation documentation, ZARATAN, 2019
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Untitled, Digital Photographic Image, 2019
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0005180719

You
An
You
A
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moon
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I
never
learnt
to
miss
afterwardness
that
is
always
are
a
morning
who’s
night
never
left
curtain
kiss

Acontecemos num instante
Tu, uma distância lenta
Eu, um acontecimento fechado
Nós
Uma longa exposição
Somos um movimento circular subtil
Explodindo no núcleo
Expandindo um no outro
Uma inspeção do insular
Respiração formando-se na lua
Tu és um abraço de que nunca aprendi a ter saudades
Um depois que é sempre
Tu és uma manhã que a noite nunca
deixou
Um beijo das cortinas
34
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Untitled, Found object, paper, dust, 2019

This project has been realised through the invaluable guidance, openness and curatorial strength of
ZARATAN AIR.
These pages will be performed during an open public
presentation of the residency process at 1700, 25 July
2019. Accompanying the event there will be a series of
open studio visits.
Special thanks go to Gemma and José and all of the
incredibly thoughtful and generous artists who have
welcomed me to Lisbon and , without whom I would not
be sitting here in São Bento writing these words.

This residency has been supported by a bursary from a-n
The Artists Information Company.
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