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PROJECTO 

«CORPOtraçoCORPO – a poesia e a pintura»  

de ALICE VALENTE 

 

TEXTO DE DIVULGAÇÃO DO PROJECTO E EVENTOS EM 2010  

CORPOtraçoCORPO é um projecto multidisciplinar iniciado no ano de 2003 e 
que articula poesia com pintura, assinadas pela mesma artista. O projecto 
pictórico final integra 9 séries de pintura, cada qual, subordinada a uma cor 
com 9 telas em díptico. Após as 9 séries expostas, está previsto uma 
EXPOSIÇÃO FINAL com a presença das 81 OBRAS aquando do 
Lançamento do LIVRO com o mesmo nome do projecto e que irá conter 81 
poemas ilustrados com as 81 obras e, em que a cada obra em seu título irá 
corresponder um poema com o mesmo título. 

O traço: Vermelho estreou-se como a cor primeira e Vital na assinatura do 
CORPOtraçoCORPO 

O traço: Castanho-Terra surgiu como a segunda cor do Movimento do 
projecto… 

O traço: Água-azul-céu, 3ª e 4ª cor, criadas na horizontalidade… os azuis em 
sua Força espelham-se diluindo-se numa única cor… 

O traço: Laranja-Lima, 5ª e 6ª cor, mais duas cores conjuntas em que os 9 
dipticos do traço laranja e os 9 dipticos do traço limão apresentados na 
verticalidade, lado a lado, Alimento-vida, referenciam a importância do 
alimento da vida com o alimento na vida, doce e ácido, respectivamente na cor 
da laranja e na cor do limão. 

O traço: Verde-Oliva, a 7ª cor, enquanto cor ou traço preciso em inteireza e 
Verdade. 

Até ao momento, foram já expostas e apresentadas 7 das 9 cores: vermelho, 
castanho-terra, água-azul-céu, laranja-lima e verde-oliva. O traço:verde, a 
8ª das nove cores será a próxima cor a ser apresentada e a o traço:cor-pele 
encerrará o ciclo das 9 cores. 

* * * 
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Todo este trabalho de Alice Valente Alves está assente na concepção de um 
pensamento artístico-filosófico, desenvolvido pela autora através de projectos 
da Imagem no âmbito da Criação Artística e que têm o apoio do CNC - Centro 
Nacional de Cultura e do CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas 
Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

O «Traço:verde» é a designação da 8ª das nove cores do projecto 
«CORPOtraçoCORPO – a poesia e a pintura» e  ir-se-á firmar na relação tão 
enérgica quanto intrínseca do Homem com o verde, ‘verde’ das plantas, 
vegetais e árvores, em verde esse que necessitamos de articular, de moldar, 
de cultivar, de cuidar, de preservar, de uma forma tão natural quanto 
imprescindível ao melodioso Equilíbrio do CORPO-Ser em seu CORPO-
Natureza.   
E devido às características desta cor para com o projecto e em 
suas actividades, o «Traço:Verde» será apresentado com o CEAI - Centro de 
Estudos  da Avifauna Ibérica na Estação Biológica do Garducho  (Herdade 
dos Guizos, Mourão - Alentejo).  
 

 
Informação 2010 : http://alicevalente.wordpress.com/corpotracocorpo/2010_garducho/ 
 

  
* * * 

 
 

Links de informação do projecto CORPOtraçoCORPO :  

De 2003 a 2008 - http://www.e-cultura.pt/ServicosDisplay.aspx?ID=83 

A partir de 2008: http://alicevalente.wordpress.com/ 
 
 

 

Em 2005 - «Comunicação» proferida na Faculdade Letras Universidade do Porto: 

 Ensaio - Doc_pdf: «A CONSCIENTE NEGLIGÊNCIA DO CORPO»  
 

Em 2007 - «Comunicação» proferida na Faculdade de Letras da Universidade do Porto: 

 Ensaio – Doc_pdf: «CRENÇAS E PODER – DO DEVER EM NÃO DEVIR» 
 

Em  2008 (Porto e Covilhã): 

 AMIarte: http://alicevalente.wordpress.com/corpotracocorpo/19-marco-a-19-abril-2008/ 

 UBI - Universidade Beira Interior: http://alicevalente.wordpress.com/corpotracocorpo/30-abril-a-julho-2008/ 
 

Em 2009 (no Chiado em Lisboa): 

 Centro Nacional de Cultura: http://alicevalente.wordpress.com/corpotracocorpo/2009_chiado/  


