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No dia 25 de Maio, pelas 18h00, a Kubikgallery (Rua da Restauração nº6, Porto)
inaugura a exposição >e(c(o< de Pedro Tudela.
“>e(c(o<“ é uma exposição de trabalho recente de Pedro Tudela que reúne objetos
escultóricos, escultura sonora, desenhos e fotografias. Nesta série de trabalhos o autor
questiona a capacidade do lugar (sítio) se tornar numa outra coisa, seja pela relação do
plano no espaço (factos que se sucedem uns aos outros) como pela comparação, que
naturalmente fazemos, entre duas ou mais quantidades desiguais.
Dos termos compostos:
(eco)-logia, - palavra, discurso, linguagem, estudo, teoria
(eco)-grafia, - escrita, registo, estudo
(eco)-nomia, - regra, lei, uso
(eco)-sistema, - conjunto, grupo, combinação
... ou simplesmente do alvo: (eco)
- Repetição de um som reenviado por um corpo.
- Som reverberado.
- Som pouco claro.
- Reunião das intermitências compreendidas entre dois limites sonoros.
- Imitação ou repetição.
- Recordação ou vestígio.
são matérias que agrupa, relaciona e confronta para dar forma ao trabalho que agora
expõe.

Outras exposições e feiras de arte:
16 Março - 18 Maio 2019

Standstill, Alexandre Canonico & Paul Barlow
KUBIKGALLERY

Smog, Tiago Mestre
KUBIKULO
3 Abril - 25 Maio 2019
Entre a Forma e o Conceito,
Exposição Colectiva
ANEXO DA GALERIA LUISA STRINA
16 - 19 Maio 2019
ARCO Lisboa, Lisboa, Portugal

Pedro Tudela (1962, Viseu, Portugal).
Concluiu o Curso de Pintura da Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) em
1987. Professor Auxiliar da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

25 Maio - 13 Julho 2019

Rio Léthê #6, Artur Lescher
KUBIKULO

(FBAUP). Enquanto aluno da ESBAP, foi cofundador do Grupo Missionário: organizou
exposições nacionais e internacionais de pintura, arte postal e performance. Participa
em vários festivais de performance desde 1982. Foi autor e apresentador dos
programas de rádio escolhe um dedo e atmosfera reduzida na xfm, entre 1995 e 1996.
Em 1992, por ocasião da exposição “Mute ... life”, funda o coletivo multimédia Mute Life
dept. [MLd]. Enveredou pela produção sonora em 1992, participando em concertos,
performances e edições discográficas, em Portugal e no estrangeiro. Cofundador e um
dos elementos do projeto multidisciplinar e de música digital @c. Membro fundador da
media label Crónica. Trabalha em cenografia desde 2003. Expõe individualmente com
regularidade desde 1981. Participa em inúmeras exposições coletivas em Portugal e no
estrangeiro desde o início da década de 80. Encontra-se representado em museus,
coleções públicas e particulares. Vive e trabalha no Porto.
a
No dia 15 de Maio, Pedro Tudela inaugura na sala das caldeiras do MAAT uma
exposição individual com curadoria de Miguel Von Hafe Perez.
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