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A literatura tem sido sempre uma fonte de inspiração para o trabalho de Adriana Molder. Partindo de
contos ou romances, do cinema, da história da arte ou de imagens dos media, Molder tem desenvolvido
um corpo de trabalho focado no retrato, uma crescente galeria de figuras que habita entre o eu real e
ficcional. Cada desenho é um personagem, cada um tem uma história, e cada um é transfigurado através
da tragédia e da fatalidade. Os personagens são apresentados em retratos muito próximos, numa espécie
de estado de transe psicológico e frequentemente físico também, no qual passam de humano a imagem
e a ficção, para recomeçar de novo num jogo ambíguo e denso.
Para a exposição no MACE Adriana Molder apresenta uma nova série de trabalhos intitulada Banho de
Sangue 2013-14, que tem como ponto de partida a novela “O Físico Prodigioso” escrito em 1966 por
Jorge de Sena. O céu e a terra, o espírito e o corpo, a melancolia e o humor, a pureza e o engano, a vida e
a morte são algumas das realidades conflituantes transpostas para os retratos de Molder que irão ocupar
todo o andar térreo do museu. A série Banho de Sangue consiste em oito pinturas de grande formato em
acrílico sobre tela e dez trabalhos de pequena dimensão em tinta-da-china e acrílico sobre papel.
Banho de Sangue continua a investigação pictórica de Adriana Molder, mas também desafia-a, mudando
a sua assinatura autoral - caracterizada por um tratamento incomum da tinta da china, em que as manchas
geradas aleatoriamente são manipuladas – do seu habitual papel vegetal para a tela e a tinta acrílica. As
várias transparências e densidade inesperadas que resultam deste método criam o espaço indeterminado
e peculiar onde as personagens parecem estar imersas. Nestas novas pinturas, Molder explora não só uma
nova palete de cor, mas também trabalha o retrato de maneira mais destrutiva e violenta tanto física como
formalmente.
Nas palavras da artista :
" A inspiração para estes retratos foram uma série de encontros muito poderosos dos quais “O Físico
Prodigioso” de Jorge de Sena foi o mais intenso. Mas houve outros: filmes, Still de filmes, fotografias e a
possibilidade de ver diversas pinturas do ‘Véu de Verónica’ ( sendo a mais significativa aquela pintado por
Zurbarán). A série Banho de Sangue é também o resultado da minha primeira longa estadia em Lisboa,
depois de sete anos quase seguidos em Berlim. Enquanto estava a trabalhar isolada no escritório do meu
falecido avô no centro da cidade, onde montei o meu estúdio, passei por muitos momentos diferentes na
minha obsessão de retratar rostos e a minha crença na pintura como vocação tornou-se
persistentemente forte."
Adriana Molder nasceu em Lisboa em 1975. Fez o curso de Realização Plástica do Espetáculo, de
Desenho e Artes Plásticas em Lisboa. Participou em residências internacionais como as da Budapest
Galeria (Budapeste) e foi artista residente na Künstlerhaus Bethanien (Berlim) em 2007, ano em que
ganhou em Berlim o prémio revelação artes plásticas Herbert Zapp. Expôs individualmente entre outros
no Sintra Museu de Arte Moderna- Coleccção Berardo, com Paula Rego num projecto original criado para
a Casa das Histórias –Paula Rego (cascais), Na Fundação Arpad Szenes- Vieira da Silva (Lisboa) e na
Küntlerhaus Bethanien (Berlin). Está representada em diversas colecções, privadas e públicas, entre as
quais Banco Espírito Santo, Colecção António Cachola , Colecção Berardo , Union Fenosa e
Kupferstichkabinett - Staatliche Museen zu Berlin. Adriana Molder vive e trabalha em Berlim.
Para mais informações ou pedido de imagens contate por favor Museu de Arte Contemporânea: contatos:
268637150 / museu.arte.contemporânea@cm-elvas.pt.
Nota: Parte da série Banho de Sangue foi publicada como o projeto individual de Adriana Molder com o título
Blutbad, na revista Lettre International, nº104 de 2014.
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Eu Mesma, 2013-14, acrílico sobre tela, 210 x 140 cm

O Homem com Alma, 2013-14,tinta-da-china e

Eu Próprio, 2013-14,tinta-da-china e acrílico sobre

O Diabo, 2013-14,acrílico sobre tela, 290 x 210 cm.

papel, 76 x 56 cm.

acrílico sobre papel, 76 x 56 cm.
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