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NÓS E ELES

Um lugar atemporal, sem fronteiras, o infinito do horizonte como perspectiva. 
As obras de Nicolas Bourthoumieux usam elementos simples para criar 
ambientes imersivos, reativando formas e conceitos visuais para nos colocar 
frente a nossa insignificância perante a imensidão do universo. Perdidos 
na sua contemplação, nos fundimos nele. Hoje vivemos, logo morreremos e 
voltaremos a ser poeira.
Neste lugar transitório, a tensão entre a consciência da nossa precariedade 
e a consciência de que existe algo maior do que nós está enfatizada pelos 
dispositivos espácio-temporais desenvolvidos pelo artista, borrando a 
linearidade da história e das geografias.
Na exposição Nós e Eles, um vaso contém a neve derretida que Bourthoumieux 
recolheu no quintal do seu ateliê bruxelense durante o inverno de 2017. 
Agora água, ele regue hoje flores que brotaram do outro lado do oceano, o 
artista reveste assim um papel similar ao do alquimista, evidenciando as 
passagens de um estado a outro, de um lugar para outro. 
Uma viga de madeira bruta, exposta a luz solar amplificada pela lente 
de uma lupa, integre no seu corpo os traços deixados pelo sol. As 
queimaduras são retas e rápidas, diferentes, embora similares às que o 
artista já recolheu sob o ceú européu, marcando novamente a noção de 
deslocamento, essencial na pesquisa de Bourthoumieux.
Barras de aço enquadram e atravessam as salas de exposição, criando uma 
perspectiva infinita e pontuando simultaneamente os pontos cardinais do 
espaço. Assim, o artista enfatiza o nosso lugar de espectador: lugar de 
de imersão e coabitação ou lugar de observação e exclusão; conforme a 
postura escolhida frente a estes anti-monumentos. O tempo também reveste 
qualidades diferentes, marcando a dualidade dos espaços expositivos: 
controlado e mesurado nas queimaduras da viga de madeira, ou deixado a 
seu livre percurso, as flores murchando durante a exposição.
Uma pintura, acúmulo de camadas de tinta a óleo aplicadas sem respeitar 
o protocolo clássico, dialoganda embora com o seu legado; acolhe o nosso 
olhar numa nevoa luminosa. A tela, exposta aos elementos naturais do 

quintal da casa, parece não ter fundo, remetendo ao infinito do tempo e a 
nossa frágil existência.
Através de espaços narrativos singulares , Bourthoumieux questiona em um 
formalismo minimalista,  as estruturas tradicionais, abolindo a diferença 
entre o gesto do artista e o olhar do espectador. Contemplando as suas obras 
como tantos pontos de partida para novas propostas artísticas e inventando 
novas funções sem descartar os códigos da arte clássica, o artista assume 
plenamente o jogo da contemporaneidade, sempre em movimento, procurando 
alimentar uma reflexão global.
Nesta perspectiva, o artista usa a arte e o sublime como ferramentas para 
ultrapassar o coriqueiro, as diferênças e divisões. Nós e Eles estão, desta 
forma, definidos como conjuntos unidos de forma indissociável e não como 
grupos de individuos distintos. O ego se dissolve numa visão abrangente do 
ser humano e do universo, trazendo a tona a essência do ser e das coisas.
A escolha de matérias brutas, transformadas, recicladas e ressignificadas, 
reforça a atenção dada a nossa precariedade, capturando a fragilidade da vida, 
congelando o momento que precede a decadência iminente. Nada permanece, 
tudo se transforma, numa espiral infinita.
Esta consciência aguda da passagem do tempo, do mundo e dos seus ciclos, 
ameniza a violência da existência cotidiana e nos livra da necessidade de 
julgar para nos definir. Nós e Eles lembra, de forma oportuna, que a vida 
exulta no meio do caos que é a sua essência. A alegria pode ser mais profunda 
do que a dor e o que compartilhamos pode ser ser maior do que o que nos 
divide. 

Texto: Julie Dumont / The Bridge Project
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 Sem título, 2018, madeira, queimaduras, lápis, 110x20x20cm, foto: Ding Musa | Untitled, 2018, wood, burns, pencil, 110x20x20cm, photo: Ding Musa



Nós e eles, 2018, vista geral da exposição, Sala Projeto Fidalga, foto: Ding Musa | Us and them, 2018, general view, Projeto Fidalga Room, photo: Ding Musa





Sem título, 2018, óleo sobre tela, 25x35.5cm
Untitled, 2018, oil on canvas, 25x35.5cm



Publicação “Nós e eles” realizada durante a Residência Paulo Reis 
Publication “Us and them” made during the Paulo Reis Residency
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