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I’m yours, sincerely
Quando o corpo se converte em expressão das palavras
imagens

vídeo promocional

As palavras tomam o lugar do meu corpo. O meu corpo converte-se em expressão das palavras. — Alice Joana Gonçalves, 2017
É este o mote do mais recente projeto artístico de Alice Joana Gonçalves, com curadoria de Jorge Reis,
I´m yours, sincerely. Uma performance que assenta na correspondência através de correio eletrónico
para construir uma narrativa de descoberta entre a artista, Alice Joana, e o outro que com ela decide corresponder-se. O participante pode optar pelo anonimato. Estas conversas têm por objetivo o estabelecimento
de um conhecimento reciproco entre a artista e a pessoa que com ela se corresponde, através da utilização
de um meio aparentemente pouco pessoal. A conversa poderá culminar na criação de uma performance
onde o corpo da artista se torna expressão das palavras trocadas.
A performance I’m yours, sincerely está em curso. A gestão do projeto está a cargo da EMERGE – Contemporary Art Agency. Para participar basta enviar um email para alice@imyourssincerely.com ou
aceder ao seguinte website www.imyourssincerely.com. Ter acesso ao email, interessar-se por arte e querer
conhecer Alice Joana Gonçalves são os requisitos para que possa participar.
Alice Joana Gonçalves é performer. É artista premiada como melhor artista emergente portuguesa a atuar
nas artes visuais. Tem colaborado com o artista plástico Julião Sarmento. A sua obra está representada
na Coleção SILD, Portugal. É referenciada pelo ex-Secretário de Estado da Cultura Jorge Barreto Xavier,
pelo artista Julião Sarmento, pelo crítico Rui Tendinha, pelo humorista Fernando Alvim, entre outros.

1/2

- Associação Cultural para a Promoção da Ar te Contemporânea
asking@emergear t.agency

(+351) 261 326 517

A EMERGE — Contemporary Art Agency é uma agência de arte contemporânea vocacionada para trabalhar
com arte e artistas emergentes. Representa os artistas Alice Joana Gonçalves, David Rosado, Inês Teles, Jorge
Américo, Márcio Carvalho, Nádia Duvall, Patrícia Geraldes e Roy Andres Hofer.
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