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A Galeria 3+1 tem o prazer de apresentar pela primeira vez em Portugal a obra da jovem artista mexicana de 
ascendência nipónica Hisae Ikenaga.  
 
Nascida em 1977 na Cidade do México, Ikenaga adquiriu uma ampla formação artística no México, Japão e 
Espanha onde a sua obra vem adquirindo um amplo reconhecimento. Em 2008 foi galardoada com o Prémio 
Generación 2008 da Fundación Caja Madrid  e alguns críticos espanhóis, como Javier Hontoria, não hesitam em 
apontá-la como uma das mais interessantes artistas da sua geração. No seu currículo encontram-se exposições 
individuais em Nova Iorque, Miami, Madrid, México DF e Quioto, entre várias presenças em mostras colectivas 
por todo o mundo. Agraciada com diversos prémios, bolsas e apoios, a sua obra consta de importantes 
colecções institucionais em Espanha e no México. 
Hisae é representada pela Galeria Formato Cómodo, Madrid e pela Praxis Gallery, Nova Iorque. Em 2011 Hisae 
Ikenaga apresentará um projecto específico para o Matadero de Madrid. 
 
O trabalho de Hisae Ikenaga é eminentemente escultórico (objectual e instalativo), com incursões pelo desenho 
e pela fotografia. Pese embora a força formal das suas obras, uma ressonância conceptual de herança 
duchampiana - actualizada pelas consequências do capitalismo globalizado - estrutura todo o trabalho. Reflexões 
acerca de dualidades como produção artesanal versus produção industrial ou homem versus natureza, a 
metamorfose e humanização do objecto - o objecto em si e o seu significado na relação que se estabelece entre 
eles e os seres humanos -, a democratização do objecto, os sistemas de produção contemporâneos e a lógica 
do “Faça Você Mesmo”, ou ainda a semiótica do espaço e as complexidades da sua nomeação, estão presentes 
na sua obra que pode ter tanto de poético como de irónico. 
 
Exemplo paradigmático é a série “À distancia”, da qual uma obra se encontra exposta na Galeria 3+1. 
Esta série propõe um conjunto de esculturas construídas com mobiliário da loja IKEA a partir de um manual de 
instruções desenhado e fornecido pela artista. O facto de serem objectos acessíveis em muitos lugares do 
mundo responde à necessidade de fazer peças à distância, ao mesmo tempo permitindo à artista abordar 
questões tão vastas como a autoria e os modos contemporâneos da produção artística, o “faça você mesmo” e a 
arte participativa, a produção serial e a democratização do design, o fenómeno da globalização, a poética e a 
“vida” dos objectos, ou ainda a subversão (através do objecto e não da sua renúncia) da lógica do mercado 
artístico. 
 
A par deste trabalho, podem ser vistas na Galeria 3+1 outras esculturas e trabalhos em papel (desenhos e 
recortes) pertencentes a diferentes séries do corpo de trabalho que Hisae Ikenaga tem vindo a desenvolver nos 
últimos tempos.  
 
O título da exposição – Concreciones – aponta para essa diversidade que se agrega num todo, como quando em 
geologia diferentes substâncias aderem a uma rocha. 
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