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Tobias Kaspar
DUAS CIDADES - DUAS VIDAS
3 setembro - 3 outubro 2015
Abertura e performance: quinta-feira 03 setembro 18-21h
Visitação: sábados das 14-19h e por agendamento
SOLO SHOWS permanece fechado durantes o fim de semana do
feriado 4-7 setembro

Tobias Kaspar
TWO CITIES - TWO LIVES
3 September – 3 October 2015
Opening and performance: Thursday 3 September 6-9pm
Hours: Saturdays 14-19h and by appointment
SOLO SHOWS remains closed for the holiday weekend 4-7
September

Tobias Kaspar: Duas Cidades - Duas Vidas aborda as relações
desencadeadas por uma rede entrelaçada de amizade e de trabalho. A mostra toma a forma de uma instalação com fotografias
acompanhadas de textos que versam noções abstratas de relacionamentos a longa distância, relações genuinamente contemporâneas e situações precárias de trabalho. Relacionamentos à
distância são um fenômeno cada vez mais presente na vida globalizada e na era da internet. Elas são construídas de confiança e
promessas, e caracterizam-se de uma falta de afeto físico e uma
boa dose de mensagens instantâneas que tentam recuperar este
atraso. As fotografias do artista parecem fragmentos de memória
de momentos passados “juntos”, e colocam em questão os benefícios econômicos e sociológicos dos relacionamentos normativos propagados pela publicidade. O Heart-Bite Valentines Day
Teddy (2015), apresentado aqui, simboliza o desejo de contato e
ternura. No peito o urso de pelúcia carrega um sinal emblemático
de coração quebrado e em seu traseiro um poema composto de
trechos apropriados e modificados de um filme de namoro no começo da era digital. Estas obras são mostradas em analogia com
uma nova coleção que destaca a casa como um refúgio para o
corpo e a alma. TOBIAS KASPAR Home resulta do contexto de
sua apresentação, a galeria-apartamento, e é lançado com uma
exposição de objetos utilitários normalmente utilizados para fins
domésticos. Esta nova linha de produtos baseia-se em projetos
anteriores do artista desenvolvendo coleções de moda que são
produzidas e distribuídas fora do mainstream.
Depois da abertura de Tobias Kaspar: Duas Cidades – Duas
Vidas na SOLO SHOWS em São Paulo, a loja Frey Kalioubi no
Rio de Janeiro encenará uma versão reproduzida da exposição.
Adaptado a sua nova condição em solo carioca, Duas Cidades
– Duas Vidas se transforma num apartamento showroom - inteiramente a venda.

Tobias Kaspar: Two Cities – Two Lives addresses the idea of
human relationships complicated by an interwoven web of friendship and work. It takes the form of an installation with photographs accompanied by texts that revolve around abstract notions
of the long distance relationships, contemporary relationships in
our life in general and precarious labor situations. Long distance
relationships are a phenomenon ever more present within our jet
and Internet age. They are built on trust and promises, yet the lack
of physical affection and a good dose of trying to catch up via
instant messaging characterize them. The photographs appear to
be memory fragments from moments spent “together”, and ask
questions on the economic and sociological benefits of normative
bonding propagated by merchandising. The Heart-Bite Valentines
Day Teddy (2015) presented here epitomizes the longing for togetherness and tenderness. The teddy’s chest carries an emblematic
sign of heartbreak and on its butt an attached poem composed
from modified text excerpts taken from an early internet-age dating
film.
These works are balanced by a new collection that highlights the
home as a retreat for the care of the body and the soul. TOBIAS
KASPAR Home stems from the context of its presentation, the
apartment gallery and is launched with a display of treated utilitarian objects commonly used for domestic purposes. This new line
draws on previous projects by the artist developing fashion collections that are designed, produced and distributed outside of the
mainstream retail sector.
Following the opening of Tobias Kaspar: Two Cities – Two Lives at
SOLO SHOWS in São Paulo, the concept store Frey Kalioubi in Rio
de Janeiro is staging a reproduced version of the exhibition. Shaped to its new condition in Rio de Janeiro Two Cities – Two Lives
becomes a showroom apartment – entirely for sale.

A exposição no SOLO SHOWS em São Paulo é apoiado pela Pro Helvetia.

The exhibition at SOLO SHOWS in São Paulo is supported by Pro Helvetia.
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