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COMO SE O MUNDO NÃO TIVESSE

DEMARCAÇÃO
1.

Os estudos sobre a organização das so-
ciedades observam diversas formas como 
a humanidade determina seus limites há 
séculos, do comércio aos tratados legais, 
éticos e construções morais. Constante-
mente, estes limites transformam-se em 
demarcações geográficas ou dogmáticas.

2.

A partir deste olhar, esta exposição colectiva 
faz uma análise sobre a alteridade dentro 
destas realidades, pois a cada demarcação 
anulam-se subjectividades e enfatizam-se 
diversas formas exclusão. Onde fica o lu-
gar outro que não se completa na nossa 
concepção legal, ética ou moral? Como os 
corpos devem ser regidos através da rigidez 
destes limites?

_ Luamba Muinga

3. 

A resposta a estas questões podem ser encontradas 
no ensaio sobre as heterotopias, de Michel Foucault: 
“Há países sem lugar e histórias sem cronologias”. 
Ou seja, há lugares das liberdades que funcionam 
através de um olhar descentralizado. E esta é uma 
das propostas onde se conectam principalmente 
trabalhos de Mwamby Wassaki, Denise Luís, Eliane 
Lima e Ainid Clélia. 

Por outro lado, as apresentações de Imani Silva, 
Nefwani Junior, Benigno Tengo, , Uolofe interconec-
tam através do olhar ou das figuras representadas 
lugares tangíveis. Como acrescenta ainda Foucault, 
“não se vive em espaço neutro”. Estes trabalhos 
partem de referências de pessoas e situações reais. 

4.

Se a obra Como se o mundo não tivesse leste, 
do escritor, cineasta e antropólogo angolano Ruy 
Duarte de Carvalho, sobre o qual esta exposição 
apropria o título, apresenta narrativas de geografias 
e alteridades, como então é possível viver entre as 
diversas demarcações?

Limites Além do Visível



Use este QR Code para 

ver todas informações 

da exposição, das obras 

e dos artistas, veja as 

fotos da abertura e leia a 

curadoria completa.

+244 931 212 075

+244 926 196 333

plataforma.labcc19@gmail.com

www.plataformalabcc.com

Visite a exposição até 

o dia 18 de Dezembro, 

aberta entre terças e 

sábados, das 10h às 18h.

Ainid Clélia
Transição Escondida 
120x150cm
Acrílico sobre tela

Denise Luís
Vulcão
90x100cm
Acrílico sobre tela

Imanni da Silva
Enigma
70x70cm
Acrilico e purpurina s/ tela

Benigno Tengo
Fervilhem os desertos...
138x90cm
Acrílico sobre tela

Eliane Lima
A descolonização da mente 
60x65cm
Tinta de óleo sobre papel

Imanni da Silva
Vice-versa (Rebecca)
70x70cm
Acrilico e purpurina s/ tela

Benigno Tengo
Nadadores no sol
140x88cm
Acrílico sobre tela

Eliane Lima
Espiritos raivosos 
60x65cm
Tinta de óleo sobre papel

Uólofe
O ahatu aloloka I
60x60cm
Mista s/ tela

Denise Luís
Song of Freedon
100x/130cm
Acrílico sobre tela

Nefwani Jr.
Ficar em casa?
100x120cm
Mista sobe cartão

Uólofe
O ahatu aloloka II
60x60cm
Mista s/ tela

Muamby Wassaky
Máscaras Tecnológicas I
67x60cm
Escultura

Muamby Wassaky
Máscaras Tecnológicas II
67x60cm
Escultura

Muamby Wassaky
Máscaras Tecnológicas III
67x60cm
Escultura


