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curiosity kills

Elizabeth Palm



Mommy I love you
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 Another day,
for the rise and fall of  the shoe.

John Chamberlain



Another day,
another turn of  the wheel.



Another day, to jostle on the platform.



Another turn of  the wheel,
leaving punters seasick



The rise and fall of  the shoe,
it's easy so they say. 



Charlotte Chippendale
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Sweet honey baby
Call me a scatterbrain because my talk is dreamy
You don’t even know me, you haven’t been me.

I’m my own best friend and worst enemy
I don’t know you, so ill speak softly for you

Not at you or through you, with you, it’s my gift
Sweet honey baby, I only try to encourage and uplift



 Aline Basso



O desenho é um exercício do silêncio. 
É preciso silenciar a mente, mas também o olhar, 
para que as formas sejam ouvidas pelo espírito. 

É o silêncio do olhar enquanto grita o traço, enquanto explode a alma. 





O desenho é uma invenção. 
É um jogo entre o real vivido e o real imaginado. 

É a criação de novos mundos, paralelos, concomitantes. 
Desenhar não é apenas olhar, mas ver: aquilo que lá está e aquilo que não está. 







Quem desenha precisa aprender a ver também o vazio, o invisível, 
o que se esconde por trás da matéria. 
E ao confrontá-lo com o olhar, fazer brotar os riscos que lhe darão a forma. 
Assim, desenha-se o entre, os espaços, as ausências. 
Saber ver entremundos é condicionante.





O desenho é uma narrativa de si. 
É uma narrativa do entre: entremundos, entreolhares.
É a história percorrida na contemplação destes mundos,
das formas ouvidas e contadas pela voz riscada no papel.



O Desenho é uma confissão...
Do próprio silêncio, do próprio vazio, da própria história.
Uma confissão que se inventa e reinventa a cada novo traço.


