NEW
BLOG
!

www.attitude-mag.com
A Attitude reforça a sua
presença na web com um novo
site, em formato blog, onde
encontrará actualizações
diárias com artigos, entrevistas,
videos e uma selecção das
novidades nas áreas do design,
arquitectura interiores e arte.
Acompanhe-nos neste novo
formato diariamente e nas
redes sociais: facebook, twitter,
instagram e pinterest.

Attitude enhances its web
presence with a new site in
blog format, where you can find
daily updates with articles,
interviews, videos and a
selection of news in the areas
of design, architecture interiors
and art.
Join us daily in this new format,
and in the social networks :
facebook, twitter, instagram
and pinterest .
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www.donnamarcus.com.au

'Naples The City Revisited' 2011
© Studio Sept

'Redroom' 2010
© Studio Sept
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Joana Ramalho

Memória e Imaginação

Memory and imagination

Donna Marcus é uma artista sedeada
em Queensland que, nas últimas décadas,
tem vindo a trabalhar com utensílios de
cozinha. Tudo começou com um fascínio pelo
alumínio, na sua dicotomia entre o industrial
e o doméstico. É um dos materiais mais
omnipresentes da vida moderna, utilizado para
construir de tudo, desde utensílios de cozinha
até naves espaciais. Donna tem sido inspirada
por esses objectos do quotidiano, desde
panelas e frigideiras até coadores e bules,
para criar esculturas que nos transportam para
um mundo passado de cozinhas, atirando-nos
ao mesmo tempo para um mundo imaginário
e futurista. Poderíamos dizer que existe um
enquadramento político e ideológico para o
seu trabalho, sendo a cozinha simultaneamente
o centro dos sonhos de modernidade do pós-guerra e o epítome contemporâneo de um
certo estilo de vida muito desejado.
Serve-se desses utensílios de cozinha
deitados fora como módulos para construir
esculturas em que o objecto original ainda
pode ser reconhecido, mas em que é também

Queensland based artist Donna Marcus
has been working with kitchenware for the
past decades. It all began with a fascination
with aluminum, in its industrial and domestic
dichotomy. It is one of the most ubiquitous
materials of modern life, used to build
everything from kitchenware to spaceships.
She has been inspired by those everyday
objects, from pots and pans to colanders and
teapots, to create sculptures that transport us
to a past world of kitchens while throwing us
to an imagined and futuristic world. One would
say that there is a political and ideological
framework to her work, being the kitchen
simultaneously the center of post-war dreams
of modernity and the contemporary epitome
of a certain lifestyle to aspire to.
She uses these discarded kitchen utensils
as modules to build sculptures in which the
original object can still be recognized but is
also transformed into an entirely new form,
trough a process of assemblage and repetition.
Although she also fabricates sculptures from
scratch and uses prototyping techniques, her

89

'Dissolve' 2011
@ Richard Nolan-Neylan

transformado numa forma inteiramente
nova, através de um processo de aglutinação
e repetição. Embora também fabrique
esculturas a partir do zero e use técnicas
de prototipagem, a sua vasta colecção de
utensílios de cozinha continua a ser uma
grande fonte de inspiração.
Algumas das suas esculturas em larga escala
podem ser vistas desde a Austrália à Arábia
Saudita. Um exemplo surpreendente
é o seu trabalho icónico Steam, uma escultura
inspirada por utensílios para cozinhar vegetais
a vapor que domina a Brisbane Square, na
margem do rio, junto ao bairro de negócios
da cidade.
Donna Marcus é Licenciada e Mestre em
Artes Visuais, e terminou o seu Doutoramento
na Universidade de Monash em 2006.
Foi recentemente a artista em residência do
Australia Council no Greene Street Studio, no
Soho em Nova Iorque, sendo esta plataforma
iniciada pelo pintor australiano Robert Jacks.
E este projecto é uma oportunidade para
Donna Marcus ter acesso ao vibrante e
estimulante mundo da arte nova-iorquino,
e para ao mesmo tempo lhe dar tempo para
explorar e criar, apreciando a distância das
aulas e do trabalho administrativo na Austrália.
Estamos certos de que esta residência abrirá as
portas para uma perspectiva renovada do seu
trabalho conceptual e artístico.
Donna Marcus é representada pela Galeria
Dianne Tanzer, em Melbourne
(www.diannetanzergallery.net.au). ::
vast collection of kitchenware is still a major
source of inspiration.
Some of her robust large-scale sculptures
can be seen in Australia or Saudi Arabia.
One amazing example is her iconic work Steam,
a sculpture inspired by aluminum vegetable
steamers that dominates Brisbane Square at
the river end of the central business district.
Donna Marcus is a Bachelor and Master of
Visual Arts, and finished her PhD at Monash
University in 2006. She was recently the
Australia Council studio artist in residence at
the Greene Street Studio in Soho, New York,
that was initiated by Australian painter Robert
Jacks. This project is an opportunity for Donna
Marcus to access the vibrant and stimulating
art world of New York, and simultaneously
to give her time to explore and create,
enjoying the distance from her teaching and
administrative work back in Australia. We
are sure this residence will present us with a
renewed perspective of her conceptual and
artistic work.
Donna Marcus is represented by Dianne
Tanzer Gallery, Melbourne
(diannetanzergallery.net.au). ::
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'360 Degress'
'Carboniferous' 2013
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