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A Galeria Pedro Cera tem o prazer de apresentar a primeira exposição da artista alemã Mariele 

Neudecker na galeria.

Echo Chamber reúne um vasto corpo de trabalho da artista, realizado entre o início do milénio e o 

presente, incluindo várias peças produzidas especificamente para a exposição. Composta por três 

momentos relacionados entre si, a exposição pretende fazer um relato relativamente abrangente 

da prática de Neudecker, cujo denominador comum é o tema da paisagem, a sua representação e a 

interpretação subjectiva que dela fazemos. 

O interesse de Neudecker pela paisagem e pela natureza foi influenciado pelas dimensões artística, 

filosófica, histórica e política do Romântico Sublime, tal como foi representada pela pintura Norte 

Europeia de paisagens do século XIX. As pinturas de Schinkel, Friedrich, Dahl, entre outros, têm 

tido uma influência importante na prática da artista, cujo ponto de partida se traduz habitualmente 

na ideia da reprodução de uma experiência de uma determinada realidade, através dos meios de 

representação e simulação. 

Embora alguns dos primeiros trabalhos de Neudecker se tenham inspirado ou façam referência 

a pinturas e fotografias reais e, por conseguinte, consubstanciem representações tridimensio- 

nais de uma representação da realidade já por si aperfeiçoada, os seus trabalhos mais recentes                  

relacionam-se antes com a sua experiência directa de uma paisagem escolhida com os limites 

da percepção. As viagens de Neudecker à Gronelândia em 2012 e 2015, que inspiraram a primeira 

parte da exposição, são disso um exemplo. Aqui, Neudecker não aborda apenas a impossibilidade 

de traduzir uma experiência directa para uma superfície bidimensional (fotografia ou vídeo) e a sua  

posterior re-tradução numa simulação tridimensional desta realidade (uma escultura de um iceberg), 

mas também os princípios e os limites da ilusão temporária que determinam o processo cognitivo, 

associado à percepção ulterior de tais simulacros.

Evitando deliberadamente as categorias espaço e tempo, o trabalho de Mariele Neudecker pode ser 

lido através de blocos isolados de temporalidade, que têm lugar ou se mantêm imóveis entre a já 

mencionada ilusão temporária da realidade e a posterior reprodução e/ou a hipotética (incorrecta) 

disposição das suas partes. Enquanto algumas das paisagens são capturadas e tornadas imóveis, 

como é o caso da Estação de Pesquisa Halley VI na Antártida (Some Things Happen All at Once, 

2018) ou da paisagem florestal (The Touch of Earthly Years, 2018), outras sugerem de forma mais 

clara as armadilhas da representação (neste caso o pôr-do-sol), cuja vida, a ser observada clara-

mente, foi capturada em dois tanques de água- separados simultaneamente em dois quadros físicos 

e temporais (Less Far and Further, 2018). Neste sentido, a gravação vídeo simultânea do nascer e do 

pôr do sol em pontos antipodais do globo, colocada na parede oposta (Another Day (simultaneous 

record of the sun rising and setting in two opposite locations on the globe – South East Australia 

and West Azores), 2000), aponta para uma mudança no trabalho da artista, permitindo a Neudecker 
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sair de um Sublime Romântico para um Sublime Contemporâneo, e alargar a cápsula temporal ao 

completar um loop (vídeo).

Echo Chamber é um lugar de faz-de-conta que nos permite entrar no Sublime Contemporâneo e, ao 

mesmo tempo, testar os limites da ilusão, da percepção e da representação, ao tornar mais difusas 

as fronteiras entre tempo e espaço, analógico e digital, real e artificial, entre verdade e imaginação.

Mariele Neudecker (1965) vive e trabalha em Bristol. Expôs individualmente na Ikon Gallery, Birmingham; Tate 

St Ives e Tate Britain; Kunsmuseum Trondheim, Noruega; Zeppelin Museum, Alemanha, entre outros. O seu 

trabalho foi vastamente apresentado em exposições colectivas internacionais. Neudecker é Professora na Bath 

Spa University, Fellow do Programa de Artistas Visitantes da CERN e uma das conselheiras do Science Hub da 

Comissão Europeia para o Centro de Pesquisa para Arte e Ciência.


