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fonte



Fonte, é uma fonte de fontes, redundante,  tautológica e excessiva em várias camadas, pois trata-se de uma 

fonte de fontes de energia, que emerge de um símbolo clássico de fonte, que é a cabeça de leão, presente 

em jardins  e residências desde os gregos.

Da cabeça de leão são expelidos fios, entre novos e usados, que já serviram ou servirão como fonte de ener-

gia para eletro-eletrônicos em geral, numa queda de mais de 6m, formando uma espécie de piscina de fios 

emaranhados no andar abaixo, e, para tanto, foram usados aproximadamente 200kg destes.

O trabalho apresenta, também, uma forte carga de dramaticidade, não somente pelo apelo estético, ou suas 

dimensões de grande escala, mas também pelo símbolo do leão, presente em várias criaturas mitológicas, 

com os fios sendo expelidos, como que vomitados por ele, dos quais não sabemos ao certo a origem, se das 

casas vizinhas, se das entranhas do próprio prédio ou de algum além de nossa compreensão.

Esta carga de dramaticidade, aproxima muito o trabalho do local onde está exposto, a Estação Satyros, um 

centro cultural do grupo teatral Satyros, transformando-o assim em uma espécie de site specific também.
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Céline Bourdon: Fonte, 2014
Cabeça de leão, em cimento, usada como ornamento em  fontes 

de jardins e 200 kg de cabos de fonte de eletro-eletrônicos.
6 m x 2,5 m x 2, 5m 

Foto: Édouard Fraipont
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reflexo



Em Reflexo, uma espécie de cascata de cabelo sintético loiro, existem várias camadas de reflexos.

Reflexo de um cabelo natural, pois aqui é falso.

Reflexo de um padrão de beleza importado, o loiro.

Reflexo da artificialidade das identidades prêt à porter (loiras, lisas, bronzeadas, magras...)

reflexo 
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Céline Bourdon: Reflexo, 2014
Cabelo sintético.

2,20 x 1,10 m
Foto: Céline Bourdon
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visto de frente, visto de lado



Visto de frente, visto de lado é composto por mil cubos de 7cm, em acrílico cristal, cada um contendo um 

parafuso e, dispostos lado a lado e uns sobre os outros, podendo formar um cubo de 70cm.

Podem, mas não há garantias, pois além das variações próprias de objetos produzidos artesanalmente, há 

também as imperfeições do ambiente. Cada pequeno desnível do piso ou no imperfeição no cubo, é denun-

ciado imediatamente pelas irregularidades nas colunas e  fileiras. Talvez, a única certeza seja que nunca 

formarão um cubo perfeito.

Por outro lado, a posição de cada cubo é determinada pela dos seus vizinhos, de maneira a impedir, não somente, 

qualquer duplicidade imediata no sentido dos parafusos, mas, também, qualquer previsibilidade de sequência.

visto de frente, visto de lado 
2014

Céline Bourdon: Visto de frente, visto de lado, 2014
1000 cubos em acrílico cristal, 1000 parafusos.

70 x 70 x 70 cm
Foto: Edouard  Fraipont
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Céline Bourdon: Visto de frente, visto de lado, 2014
1000 cubos em acrílico cristal, 1000 parafusos.
70 x 70 x 70 cm
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funes 



Funes é uma instalação nas dimensões 210 x 494 x 22 cm composta por 13.572 caixinhas de papelão bran-

co, perfuradas cada uma por 2 ilhoses, um de cada lado e, distribuídas em 12 módulos de acrílico, construí-

dos com chapas de acrílico cristal de 6mm na frente a atrás e 10mm nas laterais, fixadas com 480 parafu-

sos de 2mm de profundidade e 48 tarugos de acrílico.

No entanto, Funes, antes de mais nada, é um modus operandi, um método de proceder, em que a meticulo-

sidade, a obsessão, os paradoxos e ambivalências, são as características que animam esse modus.

Por um lado a tentativa obsessiva de controle, com inúmeros cálculos e vários protótipos parecem garantir 

a precisão de Funes; mas por outro lado, a própria natureza do material, o papelão, e a execução manual, 

impossibilitam a perfeição das linhas e dos encaixes, impondo assim uma dose de acaso, imprecisão e 

descontrole, inerente ao trabalho.
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Céline Bourdon: Funes, 2013
13.572 caixinhas em papelão branco, 12 módulos em acrílico, 

27.144 ilhoses, 480 parafusos, 240 imãs, 48 tarugos.
210 x 494 x 22 cm

Foto: Edouard  Fraipont
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13.572 caixinhas em papelão branco, 12 módulos em acrílico, 

27.144 ilhoses, 480 parafusos, 240 imãs, 48 tarugos.
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lettres à papa



Em Lettres à Papa, doze cartas foram escritas em papel sumiê e tinta azul, usando uma caneta tinteiro de 

valor sentimental. 

Como uma nuvem de palavras não ditas, o trabalho assume um tom mais confessional, sugerindo uma es-

fera de relações complexas e por vezes incompreensíveis. 

As palavras, a brancura do papel, as variações dos tons de azul da tinta e as manchas devido a absorção da 

tinta, formam desenhos que sugerem cartas. Nelas, nada pode ser apagado, pois a tinta se funde irreme-

diavelmente ao papel. 

Uma vez começada a carta, ritmo da escrita é veloz, a cada encontro da pena com o papel, uma mancha se 

forma, impossibilitando uma escolha precisa das palavras, atropelando o pensamento.

No entanto, cada carta foi escrita no dia em que se fez necessária.
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Céline Bourdon: Lettres à Papa, 2013
Papel sumiê e nankin

29,7 x 252 cm
Foto: Edouard  Fraipont
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Céline Bourdon: Lettres à Papa, 2013 [detalhe]
Papel sumiê e nankin
29,7 x 252 cm
Foto: Edouard  Fraipont
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Céline Bourdon: Lettres à Papa, 2013 [registro na 45º anual da FAAP]
Papel sumiê e nankin

29,7 x 252 cm
Foto: Edouard  Fraipont







organismo



Organismo é composto, até o momento, por 6 aquarelas em papel e, tal como uma metrópole, deverá se expan-

dir, explorando e criando novas regiões, com suas artérias, avenidas, rotatórias, ossos, células e quarteirões.

A própria aquarela, no seu aspecto mais técnico, aqui também se funde com a ideia de um organismo, pois, a 

água, ao se misturar ao pigmento, adquire uma consistência de lágrima, linfa ou fluído qualquer de um corpo. 

Fluído esse, que tenderia a se espalhar descontroladamente pelo papel, mas que, por meio dos limites da-

dos a cada célula, determinado pela rigidez do desenho, tal qual um plano urbanístico, é contido, formando 

muitas vezes uma espécie de membrana nas extremidades destas células ou manchas provocadas pelo 

excesso de líquido contido nelas.
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Céline Bourdon: Organismo, 2012–2013
Conjunto de aquarelas sobre papel

210 x 300 cm
Foto: Edouard  Fraipont





Céline Bourdon: Organismo – Alto de Pinheiros, 2012
Aquarela sobre papel
70 x 100 cm
Foto: Edouard  Fraipont



Céline Bourdon: Organismo – Consolação, 2013
Aquarela sobre papel

70 x 100 cm
Foto: Edouard  Fraipont



Céline Bourdon: Organismo – Barra Funda, 2013
Aquarela sobre papel
70 x 100 cm
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Céline Bourdon: Organismo – Barueri, 2013
Aquarela sobre papel

70 x 100 cm
Foto: Edouard  Fraipont



Céline Bourdon: Organismo – Butantã, 2013
Aquarela sobre papel
70 x 100 cm
Foto: Edouard  Fraipont



Céline Bourdon: Organismo – Moema, 2013
Aquarela sobre papel

70 x 100 cm
Foto: Edouard  Fraipont



Céline Bourdon: Organismo, 2012–2013 [registro na 45º anual da FAAP] 
Conjunto de aquarelas sobre papel

210 x 300 cm
Foto: Edouard  Fraipont







re•si•li•ên•ci•a



(inglês resilience)

substantivo feminino

1. [Física]  Propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer choque ou deformação.

2. [Figurado]  Capacidade de superar, de recuperar de adversidades.1

re.si.li.ên.ci.a constitui-se em 5 fragmentos de autoretrato.
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1. “resiliência”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/DLPO/resili%C3%AAncia [consultado em 23-05-2014] as 08:37.



Céline Bourdon: re.si.li.ên.ci.a #1, 2010
impressão em papel de arroz

35 x 50 cm
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impressão em papel de arroz
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Céline Bourdon: re.si.li.ên.ci.a #3, 2010
impressão em papel de arroz

35 x 50 cm



Céline Bourdon: re.si.li.ên.ci.a #4, 2010
impressão em papel de arroz
35 x 50 cm



Céline Bourdon: re.si.li.ên.ci.a #5, 2010
impressão em papel de arroz

35 x 50 cm
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