A Galeria Baró Jardins tem o prazer de apresentar a exposição individual Terra Firme, do artista
Pedro Vaz.
Terra Firme é um trabalho desenvolvido a partir da participação do artista, em Setembro passado,
na residência LABVERDE (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazónia/Manifesta Arte e Cultura),
que teve lugar na Reserva Florestal Adolpho Ducke, na Amazónia, em Manaus.
A pratica de paisagem tem vindo a deparar-se com uma dificuldade persistente, correspondente à
sofisticação crescente do ser humano: a incapacidade do artista de se descartar da segunda
natureza pela qual se substituiu a ancestral unidade cosmo-antropológica. A paisagem
contemporânea propõe, contra essa dificuldade, uma abordagem fenomenológica, pensá-la
enquanto experiência.
A vídeo-instalação Terra Firme, que agora se apresenta, ensaia precisamente uma solução
reconciliadora, que permita uma ligação ao meio natural como experiência em si, com enfoque na
presença do artista na natureza desarmada ideologicamente: a natureza e o artista solitários. Será
nessa condição que também a instalação aguardará o espectador.
Pedro Vaz é actualmente artista residente na PIVÔ Pesquisa, em São Paulo, onde leva a cabo o
projecto Caminho do Ouro, que envolveu uma expedição ao histórico Caminho do Outro, entre
Paraty e Ouro Preto.
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Baró Jardins Gallery is pleased to present Terra Firme individual show, by artist Pedro Vaz.
Terra Firme project was developed after the artist’s participation, last September, in the residence
LABVERDE (National Institute of Amazonian Research / Manifesta Art and Culture) that took place
at Adolpho Ducke Forest Reserve, in Manaus, Amazónia.
Landscape practice has been facing a persistent difficulty, corresponding to human being´s
growing sophistication: the artists incapacity to undress the second nature with which ancestral
cosmo-antropological unite has been replaced.
To solve that difficulty, contemporary landscape suggests a phenomenological approach, thinking
it as experience.
Terra Firme video-Installation, now being presented, tests exactly a reconciling solution, which
allows a connection to nature as experience, focusing on the artists ideologically free presence in
nature: nature and artist alone. It also will be in this conditiomn that Terra Firme video- Installation
awaits its public.

Pedro Vaz is currently artist-in-residence at Pivô research, in São Paulo, where he develops the
project Caminho do Ouro, which involved a tour to the historic Caminho do Outro, between Paraty
and Ouro Preto.
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