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Pavilhão Branco

A exposição Entretecido | Interlace no Pavilhão Branco apresenta o
trabalho de 26 artistas que consideram a estética e a política do têxtil.
Devido aos múltiplos confinamentos causados pela situação pandémica,
passamos cada vez mais tempo online e isolados. A experiência háptica
ganha relevância para manter uma ligação mental com o corporal.
A exposição Entretecido | Interlace apresenta e analisa as
propriedades materiais têxteis numa tentativa de criar um salto para além
da vida imaterial online, ao mesmo tempo que demonstra algumas das
ligações que existem entre o reino digital e a vida real.
Embora o foco principal seja nos artistas que trabalham com diferentes
formas de têxteis, a exposição apresenta vários formatos, incluindo
suportes baseados em performance, fotografia e filme. Para além do
levantamento das técnicas de produção têxtil, Entretecido | Interlace
tenta abordar algumas das ramificações da produção têxtil na moda,
arquitetura, como codificação ou expressão de políticas de identidade
ou folclore regional.

The exhibition Entretecido | Interlace at Pavilhão Branco features
the work by twenty-six artists considering aesthetics and politics
of textile. Due to multiple lockdowns caused by the pandemic situation
we spend more and more time online and in isolation. The haptic
experience gains relevance to maintain a mental connection with the
corporeal.
The exhibition Entretecido | Interlace presents and analyses the
material properties of textiles in an attempt to create a leap beyond the
immaterial life online, while also demonstrating some of the connections
that exist between the digital and the real life realm.
While the principal focus is on artists working with different forms
of textile, the exhibition features various formats, including performance
and lens-based media. In addition to surveying the techniques of textile
production, Entretecido | Interlace attempts to address some of the
ramifications of textile production for fashion, architecture, as codification
or expression of identity politics or regional folklore.

Estes temas não são exclusivos, mas foram organizados em capítulos
para a exposição e podem ser detetados sem aderir às divisões espaciais
do Pavilhão Branco.

These subjects are not exclusive, yet they have been arranged in
chapters for the exhibition and accompanying publication and can be
detected without adhering to the spatial divisions of Pavilhão Branco.
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