A cidade é o campo de possibilidades que o artista
indaga e observa sob um olhar aparentemente
romântico, mas que não despreza o detalhe mais
(in)significante, por vezes nos seus limites, como é o
caso da série de fotografias “Untitled 2012 (Snow
Dust)”, registadas no lago Mälaren, que atravessa a
cidade de Estocolmo e se encontra com o mar Báltico.
A luz e a dispersão de pequenos resíduos de neve
convocam uma espécie de imaterialidade visual muito
próxima das imagens cósmicas que conhecemos do
universo da ciência. Por outro lado, estas imagens
desenvolvem-se como uma sequência, o que
denuncia o seu percurso no espaço da paisagem, que
corresponde ao seu nomadismo urbano. Processo
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Neste contexto, uma obra sem título, “Untitled”
(2013) introduz uma perspetiva contraditória na
exposição, articulando e alterando a posição do
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