
Other People's Handwriting

Other People's Handwriting,  projeto de Horácio Frutuoso, estará patente 
no Kubikulo e surge na sequência de um corpo de trabalho desenvolvido a 
partir da expressão da palavra pela escrita manual. 
A potência  da caligrafia através das suas possíveis leituras, encontra-se 
também na simbiose entre o anonimato e a denúncia, ou de uma mão 
como extensão de um mapeamento conceptual que naturalmente se 
revela.
Escrever à mão, sem algum tipo de guia ou controlo sobre o desenho da 
palavra, é uma expressão de intimidade. Todos temos caligrafias 
diferentes, que sofrem mutações no decorrer do tempo e que dão 
expressão ao que queremos registar. Pela escrita, é dada clareza a 
estados de espírito, é autenticada a originalidade e são desbloqueadas 
recordações. Como é olhar para a caligrafia do próximo?
Por vezes esta é alterada por um corpo que treme, pontuando aquilo que 
o sujeito acredita ser capaz de criar. Outros acreditam ser capazes de 
mimetizar a mão de outrem, ou conteúdo que não pertence ao campo do 
visível.
Guardemos por isso alguns segredos, e que venham à superfície muitos 
outros, como um fólio impregnado de tinta que se desdobra para um 
campo amplo e perceptível.  

Horácio Frutuoso (1991, Vila Nova de Famalicão, Portugal)

Horácio Frutuoso (1991) vive e trabalha em Lisboa, estudou pintura na 
Faculdade de Belas Artes do Porto onde terminou o curso sendo premiado 
com o prémio de aquisição 2012/2013.
Durante o período em que viveu na cidade do Porto esteve envolvido em 
vários projectos artísticos como o Sintoma, a Painel, ou projecto 
Expedição.
A prática da pintura, a poesia, o desenho tipográfico, a 
perfomatividade na vida quotidiana são meios que cruza e utiliza na sua 
prática artística, explorando códigos da linguagem, da representação 
social, como o processo de construção e 
destruição pictórico. Também desenvolve com frequência 
projectos editoriais, mantendo uma colaboração regular com o Teatro 
Praga desde 2016.
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Other People's Handwriting

Other People's Handwriting, a project by Horácio Frutuoso, will be featured 
in Kubikulo and follows a body of work developed from the expression of 
the word through handwriting.
The power of calligraphy through its possible readings is also found in the 
symbiosis between anonymity and denunciation, or of a hand as an 
extension of a conceptual mapping that naturally reveals itself.
Writing by hand, without some kind of guide or control over the word 
drawing, is an expression of intimacy. We all have different handwriting, 
which change over time and give expression to what we want to record. 
Through writing, moods are given clarity, originality is authenticated, and 
memories are unlocked. What is it like to look at the handwriting of the next 
person?
Sometimes this is altered by a body that trembles, punctuating what the 
subject believes he is capable of creating. Others believe they are capable 
of mimicking someone else's hand, or content that does not belong to the 
field of the visible.
Let us therefore keep some secrets, and may many others come to the 
surface, like a folio impregnated with ink that unfolds into a wide and 
perceptible field. 

Horácio Frutuoso (1991, Vila Nova de Famalicão, Portugal)

Horácio Frutuoso (1991) lives and works in Lisbon. Holding a degree in 
Painting by the Oporto Faculty of Fine Arts, Frutuoso was awarded with 
the Acquisition Prize 2012/2013 by the same institution.
While living in the city of Oporto, Horácio managed and organised several 
different long term artistic projectssuch as Sintoma, Painel, or Expedição 
project.
The practice of painting, concrete poetry, typography design or 
performance in daily life are media crossed and used in Horácio’s artistic 
practice, exploring language or even social representation codes, such as 
the pictorial construction or deconstruction process of painting. Horácio 
frequently develops editorial projects, maintaining a working relationship 
with Teatro Praga since 2016.
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