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Recorrendo frequentemente a processos e técnicas pouco convencionais na 
dissecção de elementos vários do espaço urbano (materiais e humanos) com 
o objectivo de examinar a natureza das sociedades urbanas contemporâneas, 
Alexandre Farto (n. 1987) tem feito da fértil complexidade da cidade moderna o 
tema central de uma obra que tem vindo a afirmar-se como uma asserção artística 
significativa sobre a condição humana presente.

Intrínseco é uma reflexão na forma de uma instalação que ocupa o espaço da 
galeria com um conjunto de peças produzidas em placas de PVC flexível e trans-
parente suspensas do tecto, as quais configuram uma representação interactiva que 
permite ao observador deambular por entre os vários componentes cénicos que 
a constituem. Cada uma destas peças apresenta uma composição visual impressa 
com vários motivos – incluindo rostos, padrões gráficos e geométricos, paisagens 
urbanas, ou elementos de sinalização –, isolados ou em aglutinação dissonante. 

Na medida em que a disposição das peças e a sua natureza transparente permi-
tem agregar e combinar elementos de acordo com o ponto de vista do observa-
dor, a instalação revela-se como uma experiência mutante onde cada um poderá 
formar diferentes leituras com várias profundidades em função da sua própria 
percepção e do seu posicionamento no espaço cénico. A própria diferenciação 
entre a cor preta dominante presente nas composições estruturais, e as cores 
berrantes dos motivos de sinalização, cria uma outra leitura de contrastes, onde o 
choque visual nos transmite a estridência de estímulos colidentes a que estamos 
constantemente sujeitos no espaço público.

O conjunto temático aqui disposto é fruto de uma recolha de retratos e elemen-
tos visuais oriundos de vários pontos do mundo onde o artista tem trabalhado, 
criando por sua vez um diálogo de semelhanças e contrastes que funciona por 
justaposição e sobreposição e que compõe uma narrativa que nos fala de encon-
tros e desencontros entre  especificidades locais e a crescente uniformização do 
mundo actual.

Se a leitura dos conteúdos nos remete para vários dos elementos que actuam 
sobre a identidade individual nas sociedades urbanas contemporâneas (tal como 
o ruído visual que encontramos no espaço da cidade), a disposição espaçada das 
formas expressa uma materialização do conceito de camadas constituintes que 
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tem sido transversal à obra de Alexandre Farto. Com um toque humano muito fil-
trado, Intrínseco é, pois, uma reflexão sobre aquilo que nos compõe e sobre aquilo 
que nos rodeia num mundo crescentemente artificial, cada vez mais afastado da 
nossa própria essência.

Como o próprio artista afirma:
“Intrínseco é uma reflexão sobre a nossa superfície. Aquilo que é opaco e aquilo 

que é transparente. O que nos permite ver e o que nos permite absorver ou ser 
absorvido. O constante fluxo de influências nos tempos que vivemos, em que 
nada daquilo que nos forma, nos faz ser. O vazio daquilo que nos constitui e nos 
forma. A reflexão de um mundo global que tanto nos dá e que no final nos torna 
transparentes e nos confunde. O acumular de camadas que nos tentam constituir 
acaba por desconstituir. Do colectivismo ao individualismo. Do visceral e a sua 
relatividade. Do que abdicamos em nome do nosso conforto.”

Miguel Moore
Janeiro 2018
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Resorting frequently to unconventional processes and techniques in the 
dissection of various elements from the urban space (material and human) 
with the objective of examining the nature of contemporary urban societies, 
Alexandre Farto (b. 1987) has made the fertile complexity of the modern city the 
central theme of an oeuvre that has been asserting itself as a significant artistic 
statement on the present human condition.

Intrínseco is a reflection in the form of an installation that takes up the space of 
the gallery with a set of pieces produced in flexible and transparent PVC sheets 
suspended from the ceiling, which configure an interactive representation that 
enables the viewer to wander among the various scenographic components that 
constitute it. Each one of these pieces features a visual composition printed with 
various motifs – including faces, graphic and geometric patterns, urban land-
scapes, or signage elements –, isolated or in dissonant agglutination. 

As the arrangement of the pieces and their transparent nature allow for the ag-
gregation and combination of elements depending on the viewer’s standpoint, the 
installation reveals itself as a mutating experience where each can form different 
readings with varying depths according to their own perception and placement in 
the scenic space. The very differentiation between the dominant black hue present 
in the structural compositions, and the garish colours of the signage motifs, 
creates another reading of contrasts where the visual clash conveys upon us the 
stridency of colliding stimuli to which we are constantly subjected in the public 
space.

The thematic ensemble displayed here is the result of a gathering of portraits 
and visual elements from various locations around the world where the artist 
has worked, creating in turn a dialogue of similarities and contrasts that works 
by juxtaposition and superimposition and which creates a narrative that speaks 
of connections and disconnections between local specificities and the growing 
homogenisation of the current world.

If the reading of the contents refers us to various of the elements that act upon 
individual identity in contemporary urban societies (such as the visual noise we 
find in the city’s space), the spaced arrangement of the forms expresses a material-
isation of the concept of constitutive layers that has been transversal to Alexandre 
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Farto’s oeuvre. With a rather filtered human touch, Intrínseco is therefore a reflec-
tion on what composes us and on what surrounds us in an increasingly artificial 
world, more and more distant from our very essence.

As the artist himself states:
“Intrínseco is a reflection on our surface. That which is opaque and that which 

is transparent. What allows us to see and what allows us to absorb or be absorbed. 
The constant flow of influences in this day and age, in which none of the things 
that form us, makes us be. The emptiness of what constitutes us and forms us. 
The reflection of a global world that gives us so much yet in the end makes us 
transparent and leaves us confused. The accumulation of layers that try to form us 
ends up deforming us. From collectivism to individualism. Of the visceral and its 
relativity. Of what we renounce in the name of our comfort.”

Miguel Moore
January 2018
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