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Paulo Bernardino Bastos apresenta, neste formato 
de ciclo, um glossário1- composto por três exposições 
seguidas cronologicamente em locais diferentes. Inde-
pendente da ordem, o primeiro olhar, como num atlas, 
mapeia dimensões metafóricas, acrescentando novas 
possibilidades ao todo, constituindo o GLOSSÁRIO DA 
SOLIDÃO.

Ao conceber o projeto neste formato - convocando novas 
peças em cada exposição, alterando e adaptando a con-
figuração dos contextos e dos espaços expositivos -, 
utiliza meios de expressão (escultura, performance-par-
ticipativa, vídeo e desenho) que se vão adaptando às 
necessidades dum tema, através dos quais nos dá conta 
da Solidão - uma personagem/tema que já tem vindo a 
aparecer em obras anteriores. Contudo, ao explorá-lo/a 

Paulo Bernardino Bastos presents, in this cycle for-
mat, a glossary1- composed of three exhibitions follo-
wed chronologically in different locations. Regardless 
of the order, the first look, as in an atlas, maps out the 
metaphorical dimensions, adding new possibilities to 
the whole, constituting  the GLOSSARY OF SOLITUDE.

By conceiving the project in this format - summoning 
new artworks in each exhibition, altering and adapting 
the configuration of the contexts and e xhibition spaces 
-, Paulo uses multiple mediums (sculpture, performance-
-participation, video and drawing) that adapt to the needs 
of a theme, through which he gives us an account of 
Solitude - a character/theme that has already appeared 
in previous works. However, by exploring it consecutively, 
this glossary is a proposal, wich, as a possibility, induces 

POUCAS COISAS, MUITAS COISAS FEW THINGS, MANY THINGS

1. Glossário é um conjunto de palavras que procuram elucidar sentidos de ter-
mos obscurecidos, por forma a encontrar, esclarecendo, a questão em causa.

1. Glossary is a collection of words that attempt to elucidate the meanings of 
obscure terms in order to find, and clarify, the issue in question.
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consecutivamente, este glossário é uma proposta, no 
sentido de uma possibilidade, de fazer o observador 
participar no questionamento do que é a lógica do fazer 
artístico - em particular daquele que transforma (que é 
o artista) a irredutível subjetividade da nossa relação 
com as coisas.

Não deixamos de nos perguntar, ao refletir acerca do 
GLOSSÁRIO DA SOLIDÃO, sobre os fundamentos mais 
básicos da arte e do artista: a condição do olhar; da arte 
e das suas fronteiras e contextos; quão solitário é um 
artista; o que é a ausência e o que é ser humano (animal).

Ao apresentar plasticamente ideias que configuram as 
nossas noções de: narcisismo; não sociabilidade; jogo-
-brincadeira; seres híbridos; corpos de género dúbio 
(apesar do contexto no feminino), e simultaneamente de 
ritmo e duração; representação; lealdade e participação 
direta ou evocada, o artista provoca em nós o mesmo 
questionamento sobre valores, tradições, responsabili-
dade individual e social que acumula enquanto molda 
espaços emocionais de partilha sensorial.

Por esse motivo, convida-nos sempre a participar mol-
dando, em plasticina, algo que temporariamente coabita 
o espaço expositivo e deixa aberta a possibilidade infinda 
do glossário continuar o seu percurso de inquietação que 
nunca se acaba, mas que sempre se acrescenta.

the observer to participate in the questioning of what the 
logic of artistic making is - particularly of the one who 
transforms (who is the artist) the irreducible subjectivity 
of our relationship with things.

In reflecting upon GLOSSARY OF SOLITUDE, we cannot 
help but wonder about the most basic fundamentals of 
art and the artist: the condition of the gaze; of art and its 
borders and contexts; how lonely an artist is; what absence 
is and what it is to be human (animal).

By formally presenting ideas that  configure our notions 
of: narcissism; non-sociability; game-play; hybrid beings; 
bodies of dubious gender (despite the female context), 
and simultaneously of rhythm and duration; representa-
tion; loyalty and direct or evoked participation, the artist 
provokes in us the same questioning about values, tradi-
tions, individual and social responsibility that he accumu-
lates while shaping emotional spaces of sensory sharing.

For this reason, he always invites us to participate by 
shaping, in plasticine, something that temporarily coha-
bits the exhibition space and leaves open the endless 
possibility of the glossary to continue its course of restles-
sness that never ends, but always adds itself.
 

Maria Manuela Lopes | Paulo Bernardino Bastos
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expoisção realizada 
exhibition held
GABINETE DA BIENAL
27 de janeiro a 26 de fevereiro
27th january to 26th february
Vila Nova de Gaia
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GLOSSÁRIO DA SOLIDÃO (I) GLOSSARY OF SOLITUDE (I)
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CURADORIA CURATOR : Maria Manuela Lopes
PRODUÇÃO PRODUCTION: Margarida Bezerra Bastos
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Este projeto de Paulo Bernardino Bastos resulta da 
tentativa de refletir sobre a SOLIDÃO.

Na era da conectividade e edição genética, solidão é 
entendida enquanto agenciadora de significados vários: 
desde isolamento voluntário no silêncio de estar consigo 
próprio, à impossibilidade de experienciar o mundo num 
mesmo espaço/tempo que os outros (proposta por Jakob 
von Uexküll); passando pela solidão da saudade.

A exploração resultará em três exposições públicas (de 
janeiro a abril de 2022), que, como um atlas, mapearão 
as possibilidades metafóricas acrescentando novas 
possibilidades ao todo, constituindo o GLOSSÁRIO 
DA SOLIDÃO.

Os bonobos (tipo de chimpanzé mais próximo genetica-
mente do ser humano e dos poucos animais que se autor-
reconhecem e passam no teste do espelho), especifica-
mente as fêmeas - que se apresentam como personagens 
desta narrativa - apelam ao ideal de partilha e proximi-
dade biológica com os humanos. Condição enfatizada 
pelas proporções e vestuário, “fato-de-macaco”1, que nos 
realçam uma relação metonímica e empática com elas.

This project by Paulo Bernardino Bastos results from 
the attempt to reflect on SOLITUDE.

In the era of connectivity and genetic editing, solitude is 
understood as an agent of various meanings: from volun-
tary isolation in the silence of being with oneself, to the 
impossibility of experiencing the world in the same space/
time as others (proposed by Jakob von Uexküll); to the 
longing of solitude.

The exploration will result in three public exhibitions (from 
January to April 2022), which, like an atlas, will map the 
metaphorical possibilities adding new ones to the whole, 
constituting the GLOSSARY OF SOLITUDE.

The bonobos (type of chimpanzee genetically closest 
to humans and the few animals that are self-recogni-
sing and pass the mirror test), specifically the females 
- who present themselves as characters in this narrative - 
appeal to the ideal of sharing and biological proximity 
with humans. A condition emphasised by their propor-
tions and clothing, «monkey-suits»1, which enhance a 
metonymic and empathic relationship with them.

GLOSSÁRIO DA SOLIDÃO (I) GLOSSARY OF SOLITUDE (I)

1. Em inglês este tipo de vestuário é chamado overalls, mas em português 
é chamado «fato-de-macaco» e está, geralmente, associado a trabalho 
pesado e sujo feito, principalmente, por indivíduos do sexo masculino.

1. In english this type of clothing is called overalls but in portuguese it is 
called «monkey-suits» and is, usually, associated with heavy and dirty 
work done by male individuals.
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O espelho, desde a Renascença, transmite ideais neo-
platónicos de beleza, tendo o séc. XIX acrescentado 
um simbolismo mais amplo e difuso, incluindo a incons-
tância, prudência e ilusão. A fragilidade do espelho no 
chão da galeria, com a figura híbrida de corpo inteiro 
assente/refletida nele, remete para: o mito de narciso 
(apaixonado pelo próprio reflexo); a melancolia; a vulne-
rabilidade; e para a condição de mortalidade. O espelho 
reflete a “Solidão” e o “observador” num exercício de 
perceção semelhante ao do ecrã; onde o reflexo é par-
tilhado com o próprio e, potencialmente, com o outro, 
numa partilha de auto-identidade.

A performance que se apresenta na abertura da expo-
sição (e que será transversal a todas as exposições) e a 
subsequente instalação apelam à participação ativa do 
público que é convidado a moldar em plasticina azul (cor 
que predomina nas personagens e obra do autor) for-
mas livres, à semelhança das que se apresentam como 
moldadas pela “Solidão”, que são colocadas sobre uma 
folha de papel em rolo que se vai desenrolando à medida 
que o universo de pequenas esculturas vai aumentando.

The mirror, since the Renaissance, conveys neo-platonic 
ideals of beauty, with the 19th century adding a broader 
and more diffuse symbolism, including inconstancy, pru-
dence and illusion. The fragility of the mirror on the gallery 
floor, with the full-body hybrid figure resting/reflected in 
it, leads to: the myth of narcissus (in love with his own 
reflection); melancholy; vulnerability; and the condition 
of mortality. The mirror reflects the «Solitude» and the 
«observer» in an exercise of perception similar to that 
of the screen; where the reflection is shared with the self 
and potentially with the other, in a sharing of self-identity.

The performance that happens at the opening of the exhi-
bition (and that will be transversal to all the exhibitions) 
and the subsequent installation appeal to the active par-
ticipation of the public, who are invited to mould in blue 
plasticine (the colour that predominates in the author’s 
characters and work) random shapes, similar to those that 
are presented as moulded by «Solitude», which are placed 
on a sheet of paper in a roll that is unrolled as the universe 
of small sculptures increases.
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expoisção realizada 
exhibition held
MUSEU DE AVEIRO - SANTA JOANA
17 a 24 de fevereiro
17th to 24th february
Aveiro
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GLOSSARY OF SOLITUDE (II)GLOSSÁRIO DA SOLIDÃO (II)
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CURADORIA CURATOR : Maria Manuela Lopes
PRODUÇÃO PRODUCTION: Margarida Bezerra Bastos
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Este projeto de Paulo Bernardino Bastos resulta de uma 
exploração dos princípios da solidão, na tentativa de 
refletir sobre a mesma na era da conectividade e edição 
genética. Solidão é entendida enquanto agenciadora de 
significados vários: desde solidão voluntária no silêncio 
criativo de estar consigo próprio; à impossibilidade de 
experienciar o mundo num mesmo espaço tempo que 
os outros - proposta por Jakob von Uexküll - passando 
pela solidão da saudade.

Os bonobos fêmea (um tipo de chimpanzé mais próximo 
geneticamente do ser humano), que se apresentam como 
personagens desta narrativa, apelam ao ideal de parti-
lha e proximidade biológica com os humanos enfatizado 
pelas proporções e vestuário (de “fato-de-macaco”1) que 
nos realçam uma relação metonímica e empática com 
elas.

A caixa de cartão em que a Solidão entra remete para o 
comportamento de quem se isola, se esconde num sítio 
fechado onde os outros não tem acesso. Remete também 
para a ludicidade das brincadeiras de criança em que 
facilmente uma caixa vazia se torna, um forte, um barco 
ou um castelo. Brincar é uma das maneiras que nós seres 
humano usamos para criar e acessar conhecimentos. 

This project by Paulo Bernardino Bastos results from 
an exploration of the principles of solitude, in an attempt 
to reflect upon it in the era of connectivity and genetic 
editing. Solitude is understood as an agent of various 
meanings: from voluntary solitude in the creative silence 
of being with oneself; to the impossibility of experiencing 
the world in the same space-time as others - proposed by 
Jakob von Uexküll - to the longing of solitude.

The female bonobos (a type of chimpanzee that is gene-
tically closer to humans), who are presented as characters 
in this narrative, appeal to the ideal of sharing and biologi-
cal proximity to humans emphasised by their proportions 
and clothing (in «monkey-suits»1) that enhance a metony-
mic and empathetic relationship with them.

The cardboard box that Solitude enters refers to the 
behaviour of those who isolate themselves, hide in a clo-
sed place where others have no access. It also refers to 
the playfulness of children’s games in which an empty 
box easily becomes a fort, a boat or a castle. Playing is 
one of the ways human beings use to create and access 
knowledge. We are naturally curious, playful beings who 
enjoy games, whether they are structured or not. Play 
allows an exploration of the world and the realization of 

GLOSSÁRIO DA SOLIDÃO (II) GLOSSARY OF SOLITUDE (II)

1. Em inglês este tipo de vestuário é chamado overalls, mas em português 
é chamado «fato-de-macaco» e está associado, geralmente, a trabalho 
pesado e sujo feito, principalmente, por indivíduos do sexo masculino.

1. In english this type of clothing is called overalls but in portuguese it is 
called «monkey-suits» and is, usually, associated with heavy and dirty 
work done by male individuals.
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Somos, naturalmente, seres curiosos, lúdicos que gos-
tamos de jogos, sejam eles estruturados ou não. Brincar 
permite uma exploração do mundo e a perceção de habi-
lidades que podem até ser desconhecidas. Partilhamos 
com vários animais não humanos a brincadeira como 
forma de passagem de hábitos da vida cotidiana.

O espelho, desde a Renascença, transmite ideais neo-
platónicos de beleza da natureza, tendo o século deza-
nove acrescentado um simbolismo mais amplo e difuso, 
incluindo a inconstância, prudência e ilusão. A fragilidade 
do espelho (ou da psyché) na parede da galeria, com a 
figura de corpo inteiro da personagem híbrida assente 
nele, remete para a melancolia, vulnerabilidade e um 
narcisismo tímido e para a condição de mortalidade. O 
espelho reflete a Solidão e o observador num exercício 
de perceção semelhante ao do ecrã onde o reflexo é 
partilhado com o próprio e com o outro - numa partilha 
de autoidentidade os bonobos são dos poucos animais 
que se autorreconhecem e passam no teste do espelho. 
Para além do reflexo, inerente à qualidade de espelho, 
a postura da personagem inclinada sobre o mesmo, 
e com a face escondida nos seus braços, também se 
assemelha ao contador (aquele que tem que procurar 
os outros) como num jogo de esconde-esconde (jogar 
às escondidas).

O vídeo2, que se apresenta na exposição, demonstra 
mais uma tentativa de explorar formas de Solidão para 
complementar o glossário. Neste vídeo, na vertical, a Soli-
dão entra em cena e através dos gestos repetidos produz 

abilities that may even be unknown. We share play with 
various non-human animals as a way of passing on habits 
of daily life. 

The mirror, since the Renaissance, conveys neo-platonic 
ideals of the beauty of nature, with the nineteenth century 
adding a broader and more diffuse symbolism, including 
inconstancy, prudence and illusion. The fragility of the 
mirror (or psyché) on the gallery wall, with the full-body 
figure of the hybrid character resting on it, harks back to 
melancholy, vulnerability and a timid narcissism and the 
condition of mortality. The mirror reflects Solitude and the 
observer in an exercise of perception similar to that of the 
screen where the reflection is shared with the self and 
with the other - in a sharing of self-identity the bonobos 
are one of the few animals that recognise themselves and 
pass the mirror test. Besides the reflection, inherent to the 
quality of mirror, the posture of the character leaning over 
it, and with his face hidden in his arms, also resembles 
the counter (the one who has to look for the others) as in 
a game of hide-and-seek (playing hide and seek).

The video2 in the exhibition presents another attempt to 
explore forms of Solitude to complement the glossary. In 
this video, shown vertically, Solitude enters the scene and 
through repeated gestures produces some sonorous rhy-
thms (arrhythms) on a snare drum: as if calling attention 
to its isolated presence on the other side of the screen; as 
if calling for a figth. When the action ceases, she leaves 
the scene. The character, as in a ritual, is imbued with 
her purpose and seems to dialogue with the camera (with 

2. para visualizar: https://youtu.be/1KzybDrCdME 2. to view: https://youtu.be/1KzybDrCdME
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uns ritmos (arritmos) sonoros numa tarola: como que a 
chamar a atenção para a sua presença isolada do outro 
lado do ecrã; como que a chamar para a luta. Quando a 
ação cessa, sai de cena. A personagem, como num ritual, 
está imbuída no seu propósito e parece dialogar com a 
camara (com o observador). No entanto, a sua perfor-
mance é isolada (num espaço branco infinito) e presa 
dentro dos limites do enquadramento. O seu chamamento 
é inglório, pois as outras personagens em cena que par-
tilham o espaço expositivo apenas parecem permanecer 
numa comunidade. Quando observadas constata-se o 
isolamento e a necessidade de cada uma estar consigo 
própria. As repetições do vídeo trazem conforto no reco-
nhecimento do padrão e na gestão da expectativa.

A performance do dia inaugural e a subsequente instalação 
apelam à participação ativa do público que é convidado a 
moldar em plasticina azul (cor que predomina nas persona-
gens e obra do autor) formas livres, à semelhança das que se 
apresentam como moldadas pela Solidão, que são colocadas 
sobre uma folha de papel em rolo que se estende da parece 
ao chão e que se vai desenrolando à medida que o universo de 
pequenas esculturas aumenta. Uma vez mais o lado lúdico do 
disfarce e da modelação em plasticina, tornando uma matéria 
em algo metafórico e especial, são apresentados como parte 
da reflexão sobre o Antropoceno e a proposta de construção 
de meta narrativas sobre natureza e cultura que o autor tem 
vindo a demonstrar no seu percurso artístico.

Como num jogo, a presença das personagens de tama-
nho humano no espaço expositivo, (que se apresentam 
como imagem-tempo de diversas atividades) convida à 

the observer). However, her performance is isolated (in 
an infinite white space) and trapped within the confines of 
the frame. Her call is inglorious, as the other characters 
on stage who share the exhibition space only seem to 
remain in a community. When observed, the isolation and 
the need for each one to be with herself can be seen. The 
repetitions of the video bring comfort in recognising the 
pattern and managing expectation. 

The inaugural day´s performance and the subsequent 
installation appeal to the active participation of the public, 
which is invited to mould in blue plasticine (a colour that 
predominates in the author’s characters and work) free 
forms, similar to those presented as moulded by Solitude, 
which are placed on a sheet of paper in a roll that extends 
from the view to the ground and which is unrolled as the 
universe of small sculptures increases. Once again the 
playful side of disguise and of modelling in plasticine, tur-
ning a material into something metaphorical and special, 
are presented as part of the reflection on the Anthropo-
cene and the proposal to construct meta-narratives on 
nature and culture that the author has been demonstrating 
in his artistic career.

As in a game, the presence of the human-sized charac-
ters in the exhibition space, (who present themselves as 
image-time of several activities) invites to recreation, and 
challenges, making the observer a participant in the mid-
dle of the game apparently interrupted by their presence. 
Like children who in games rehearse different answers 
to the same question, the exhibition directly invites the 
public to construct its rules and its thinking strategies in 
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recreação, e desafia, tornando o observador participante 
no meio da brincadeira aparentemente interrompida pela 
sua presença. Como as crianças que nos jogos ensaiam 
respostas diferentes para a mesma pergunta, a proposta 
expositiva convida de forma direta o público a construir 
as suas regras e as suas estratégias de pensamento na 
construção solitária da sua narrativa do real e a indagar 
como um etologista sobre o comportamento animal.

the solitary construction of its narrative of the real and to 
inquire like an ethologist about animal behaviour. 
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expoisção realizada 
exhibition held
CULTIVAMOS CULTURA
16 abril a 7 de maio 
16th april to 7th may
Odemira (São Luís)
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Este projeto de Paulo Bernardino Bastos resulta de uma 
exploração dos princípios da solidão, na tentativa de 
refletir sobre a mesma na era da conectividade e edição 
genética. Solidão é entendida enquanto agenciadora de 
significados vários desde solidão voluntária no silêncio 
criativo de estar consigo próprio, à impossibilidade de 
experienciar o mundo num mesmo espaço/tempo que os 
outros, proposta por Jakob von Uexküll, passando pela 
solidão da saudade.

As bonobos fêmea (um tipo de chimpanzé mais pró-
ximo geneticamente do ser humano),  que se apresentam 
como personagens desta narrativa, apelam ao ideal de 
partilha e proximidade biológica com os humanos enfati-
zado pelas proporções e vestuário (de “fato-de-macaco”1) 
que nos realçam uma relação metonímica e empática 
com elas. 

A caixa de cartão em que a Solidão entra remete para 
o comportamento que quem se isola, se esconde num 
sítio fechado onde os outros não tem acesso. Remete 
também para a ludicidade das brincadeiras de criança 
em que facilmente uma caixa vazia se torna, uma forta-
leza, um navio ou uma casa. Brincar é uma das manei-
ras que nós seres humano usamos para criar e acessar 

This project by Paulo Bernardino Bastos results from 
an exploration of the principles of solitude, in an attempt 
to reflect upon it in the era of connectivity and genetic 
editing. Solitude is understood as an agent of various 
meanings, from voluntary solitude in the creative silence 
of being with oneself, to the impossibility of experiencing 
the world in the same space/time as others, proposed by 
Jakob von Uexküll, to the loneliness of longing.

The female bonobos (a type of chimpanzee genetically 
closer to the human being), who present themselves as 
characters in this narrative, appeal to the ideal of sharing 
and biological proximity with humans emphasized by their 
proportions and clothing (of «monkey-suit»1) that enhance 
a metonymic and empathetic relationship with them. 

The cardboard box that Solitude enters refers to the 
behaviour of those who isolate themselves, hide in a clo-
sed place where others have no access. It also refers to 
the playfulness of childrens games in which an empty box 
easily becomes a fortess, a ship or a home. Playing is one 
of the ways we human beings use to create and access 
knowledge. We are naturally curious, playful beings who 
enjoy games, whether they are structured or not. Play 
allows an exploration of the world and the realization of 

GLOSSÁRIO DA SOLIDÃO (III) GLOSSARY OF SOLITUDE (III)

1. Em inglês este tipo de vestuário é chamado overalls, mas em português 
é chamado «fato-de-macaco» e está, geralmente,  associado a trabalho 
pesado e sujo feito, principalmente, por indivíduos do sexo masculino.

1. In english this type of clothing is called overalls but in portuguese it is 
called «monkey-suits» and is, usually, associated with heavy and dirty 
work done by male individuals.
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conhecimentos. Somos, naturalmente, seres curiosos, 
lúdicos que gostamos de jogos, sejam eles estruturados 
ou não. Brincar permite uma exploração do mundo e a 
perceção de habilidades que podem até ser desconhe-
cidas. Partilhamos com vários animais não humanos a 
brincadeira como forma de passagem de hábitos da vida 
cotidiana.

O espelho, desde a Renascença, transmite ideais neo-
platónicos de beleza da natureza, tendo o século deza-
nove acrescentado um simbolismo mais amplo e difuso, 
incluindo a inconstância, prudência e ilusão. A fragilidade 
do espelho (ou da psyché) na parede da galeria, com a 
figura de corpo inteiro da personagem híbrida assente 
nele, sugere melancolia, vulnerabilidade e um narcisismo 
tímido e condição de mortalidade. O espelho reflete a 
Solidão e o observador num exercício de perceção seme-
lhante ao do ecrã onde o reflexo é partilhado com o pró-
prio e com o outro - numa partilha de autoidentidade os 
bonobos são dos poucos animais que se autorreconhe-
cem e passam no teste do espelho. Para além do reflexo, 
inerente à qualidade de espelho, a postura da persona-
gem inclinada sobre o mesmo, e com a face escondida 
nos seus braços, também se assemelha ao contador 
(aquele que tem que procurar os outros) como num jogo 
de esconde-esconde (jogar às escondidas).

O vídeo2, que se apresenta na exposição, demonstra mais 
uma tentativa de explorar formas de solidão para comple-
mentar o glossário. Neste vídeo, apresentado na vertical, a 
personagem entra em cena e através dos gestos repetidos 

abilities that may even be unknown. We share play with 
various non-human animals as a way of passing on habits 
of daily life.

The mirror, since the Renaissance, conveys neo-platonic 
ideals of the beauty of nature, with the nineteenth century 
adding a broader and more diffuse symbolism, including 
inconstancy, prudence and illusion. The fragility of the mir-
ror (or psyché) on the gallery wall, with the full-body figure 
of the hybrid character resting on it, sugests melancholy, 
vulnerability and a timid narcissism and the condition of 
mortality. The mirror reflects Solitude and the observer 
in an exercise of perception similar to that of the screen 
where the reflection is shared with the self and with the 
other - in a sharing of self-identity the bonobos are one of 
the few animals that recognise themselves and pass the 
mirror test. Besides the reflection, inherent to the quality of 
mirror, the posture of the character leaning over it, and with 
his face hidden in his arms, also resembles the counter 
(the one who has to search the others) as in a game of 
hide-and-seek (playing hide and seek).

The video2 in the exhibition demonstrates another attempt 
to explore forms of solitude to complement the glossary. 
In this video, presented vertically, the character enters 
the scene and through repeated gestures produces some 
sonorous rhythms (arrhythms) on a snare drum: as if cal-
ling attention to his isolated presence on the other side of 
the screen; as if calling for a fight. When the action cea-
ses, she leaves the scene. The Solitude, as in a ritual, is 
imbued with her purpose and seems to dialogue with the 

2. Para visualizar: https://youtu.be/1KzybDrCdME 2. To view: https://youtu.be/1KzybDrCdME
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produz uns ritmos (arritmos) sonoros numa tarola: como 
que a chamar a atenção para a sua presença isolada 
do outro lado do ecrã; como que a chamar para a luta. 
Quando a ação cessa, sai de cena. A Solidão, como num 
ritual, está imbuída no seu propósito e parece dialogar 
com a camara (com o observador). No entanto, a sua per-
formance é isolada (num espaço branco infinito) e presa 
dentro dos limites do enquadramento. O seu chamamento 
é inglório, pois as outras personagens em cena que par-
tilham o espaço expositivo apenas parecem permanecer 
numa comunidade. Quando observadas constata-se o 
isolamento e a necessidade de cada uma estar consigo 
própria.  As repetições do vídeo trazem conforto no reco-
nhecimento do padrão e na gestão da expectativa.

A performance do dia inaugural e a subsequente insta-
lação apelam à participação ativa do público que é convi-
dado a moldar em plasticina azul (cor que predomina nas 
personagens e obra do autor) formas livres, à semelhança 
das que se apresentam como moldadas pela Solidão, 
que são colocadas sobre uma folha de papel em rolo 
que se estende da parece ao chão e que se vai desen-
rolando à medida que o universo de pequenas esculturas 
aumenta. Uma vez mais o lado lúdico do disfarce e da 
modelação em plasticina, tornando uma matéria em algo 
metafórico e especial, são apresentados como parte da 
reflexão sobre o Antropoceno e a proposta de construção 
de meta narrativas sobre natureza e cultura que o autor 
tem vindo a demonstrar no seu percurso artístico.

Como num jogo, a presença das personagens de tama-
nho humano no espaço expositivo, (que se apresentam 

camera (with the observer). However, her performance 
is isolated (in an infinite white space) and trapped within 
the confines of the frame. Her call is inglorious, as the 
other characters on stage who share the exhibition space 
only seem to remain in a community. When observed, 
the isolation and the need for each one to be with herself 
can be seen.  The repetitions of the video bring comfort in 
recognising the pattern and managing expectation.

The inaugural day´s performance and the subsequent 
installation appeal to the active participation of the public, 
which is invited to mould in blue plasticine (a colour that 
predominates in the author´s characters and work) free 
shapes, similar to those presented as moulded by Soli-
tude, which are placed on a sheet of paper in a roll that 
stretches from the view to the ground and which is unrol-
led as the universe of small sculptures increases. Once 
again the playful side of disguise and modelling in plasti-
cine, turning a material into something metaphorical and 
special, are presented as part of the reflection on the 
Anthropocene and the proposal to construct meta-nar-
ratives on nature and culture that the author has been 
demonstrating in his artistic career.

As in a game, the presence of the human-sized charac-
ters in the exhibition space, (who present themselves as 
image-time of various activities) invites to recreation, and 
challenges, making the observer a participant in the mid-
dle of the game apparently interrupted by their presence. 
Like children who in games rehearse different answers 
to the same question, the exhibition directly invites the 
public to construct its rules and its thinking strategies in 
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como imagem-tempo de diversas atividades) convida à 
recreação, e desafia, tornando o observador participante 
no meio da brincadeira aparentemente interrompida pela 
sua presença. Como as crianças que nos jogos ensaiam 
respostas diferentes para a mesma pergunta, a proposta 
expositiva convida de forma direta o público a construir 
as suas regras e as suas estratégias de pensamento na 
construção solitária da sua narrativa do real e a indagar 
como um etologista sobre o comportamento animal.

Solidão sustenta a bandeira em riste - bandeira de armas 
de uma luta corpo-a-corpo. Orgulhosa, confiante, por um 
lado sobe à cadeira como que para dar maior visibilidade 
à bandeira empunhada; por outro, e enfatizada pelo olhar 
voltado para trás, a altura permitirá verificar quem ficou 
para trás. Solidão, enquanto sozinha, impele à nossa 
reflexão. Pela convivência com as outras obras na expo-
sição aparece inocente como uma criança numa brinca-
deira ou instigadora da nossa ação futura. A curiosidade 
natural é sobre o território a que alude a bandeira. Um 
azul que evoca o espaço para além do terrestre e que 
aguarda a coroa de estrelas douradas ou outras que a 
possam completar. Bandeira quadrada, o que a aproxima 
mais da heráldica do que da política - sentido que inte-
ressa pela proximidade genealógica dos bonobos com os 
humanos, que hoje no espaço observam as instalações. 
Qual “Liberdade Guiando o Povo”, Solidão apela a que 
o observador (masculino feminino ou outro)  seja livre 
de olhar de novo, para si e para o outro e questionar 
como se isola no quotidiano tecnologicamente mediado 
e exporta para as relações sociais esse comportamento 
automatizado.

the solitary construction of its narrative of the real and to 
inquire like an ethologist about animal behaviour.

Solitude holds the flag aloft - the coat-of-arms of a hand-
-to-hand fight. Proud, confident, on one hand she climbs 
the chair as if to give greater visibility to the flag wielded; 
on the other, and emphasized by the look turned back, the 
height will allow her to verify who was left behind. Solitude, 
while alone, urges our reflection. By its coexistence with 
the other works in the exhibition, it appears innocent as a 
child at play or instigator of our future action. The natural 
curiosity is about the territory to which the flag alludes. 
A blue that evokes the space beyond the terrestrial and 
awaits the crown of golden stars or others that may com-
plete it. A square flag, which brings it closer to heraldry 
than to politics - a sense that is interesting because of 
the genealogical proximity of the bonobos to humans, 
who today in space observe the installations. Like “Liberty 
Leading the People”, Solitude appeals to the observer 
(male, female or other) to be free to look again, at himself 
and at the other, and to question how he isolates himself 
in the technologically mediated everyday life and exports 
this automated behaviour to social relations.
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Glossário da Solidão de Paulo Bernardino Bastos explora a interseção da tecnologia com as artes plásticas/visuais, 
respondendo ao ambiente, à paisagem, investigando a coexistência da natureza com o sintético e o «criado» pelo 
homem, questionando os conceitos de natureza e cultura, procurando respeito por todos os organismos e géneros, 
explorando hibridização de linguagens, materiais sintéticos e naturais a partir de modelação tradicional e da impressão/
modelação 3D em espaço virtual. Glossário da solidão, através de metáforas, explora equilíbrios e paradoxos como 
a preocupação em criar novas formas de vida, ao mesmo tempo em que se negligencia as existentes. A era do Antro-
poceno, com dificuldades ambientais, de saúde pública, de toxicidade e de exploração massiva de recursos, implica 
uma reflexão sobre a evolução e permanência da espécie. A escolha do fazer, do esforço, para contribuir para essa 
preservação é mais premente do que nunca. Essa demanda da atenção para o olhar, para a beleza, para a fragilidade 
simbiótica dos sistemas de vida (naturais, sociais e politicos), são o assunto, a missão do Glossário da Solidão.

O projeto é um segundo ciclo do desenvolvimento de uma série de esculturas sobre a Solidão, uma personagem 
feminina (bonobo), híbrida, em situações de «quase» isolamento, que nos remete para uma reflexão sobre a evo-
lução, o corpo e a presença, num universo de sistemas complexos e inteligentes que se veem cada vez mais 
afastados das origens.

Este projeto/ciclo compreendeu três exposições e este catálogo-reflexivo - em ambiente físico e digital.

Glossary of Solitude by Paulo Bernardino Bastos explores the intersection of technology with fine/visual arts, re-
sponding to the environment, the landscape, researching the coexistence of nature with the synthetic and the “created” 
by man, questioning the concepts of nature and culture, seeking respect for all organisms and genres, exploring hy-
bridization of languages, synthetic and natural materials from traditional modelling and 3D printing/modelling in virtual 
space. Glossary of Solitude, through metaphors, explores equilibrium and paradoxes such as the concern to create 
new forms of life while neglecting existing ones. The age of the Anthropocene, with its environmental, public health, 
toxicity and massive exploitation of resources difficulties, implies a reflection on the evolution and permanence of the 
species. The choice of doing, the effort, to contribute to this preservation is more urgent than ever. This demand for 
attention to see, to beauty, to the symbiotic fragility of life systems (natural, social and political), is the subject, the 
mission of Glossary of Solitude.

The project is a second cycle in the development of a series of sculptures about Solitude, a female character 
(bonobo), hybrid, in situations of “almost” isolation, wich leads us to a reflection about evolution, the body and yhe 
presence, in a universe of complex and intelligent systems that are increasingly far from their origins.

This project/cycle comprised three exhibitions and this reflective-catalogue - in the physical and digital environment.




