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< Jardim da Estrela >
3º projecto de residência & pesquisa MIIM da BARINAMO
< Jardim da Estrela > é o terceiro projecto de residência de BARINAMO, seguindo-se aos anteriores projectos de
residência, <Samdal-ro 200> na Coreia e <N18 Evoramonte> em Portugal. O projecto de residência é um projecto de
continuidade de BARINAMO, que consiste em viver em certos lugares durante algum tempo, e dessa experiência fazer
arte. É também nossa prática perceber que a arte é a vida com a sua consciência, dúvida, questões e falhas
abençoadas.
< Jardim da Estrela > é o nome do jardim entre os bairros de Campo de Ourique e da Estrela. Vivemos em Campo de
Ourique durante um mês e na Estrela durante o mês seguinte. Como tal, o Jardim da Estrela tornou-se um local
simbólico da vida lisboeta para nós, tanto geográfica como metaforicamente.
Passámos bastante tempo apenas estando presentes com olhos e ouvidos silenciosos, e descobrimos um
estado/momento silencioso brilhante, não apenas como a nossa experiência, mas também como experiência do
tempo e espaço. Frequentemente sentimos estes momentos brilhantes e estrelados noutros locais em Lisboa, e
chamamos a este momento – tempo e espaço – ‘jardim das estrelas’, que é precisamente o nome do jardim que dá
nome ao projecto.

< Jardim da Estrela > é sobre experiências corporificadas desses momentos em Lisboa. Esta peça é também o processo
da nossa pesquisa e exploração da forma de arte que é Movimento Instalação – Instalação Movimento. Chamamoslhe M.I.I.M.

< Jardim da Estrela >
BARINAMO’s the 3rd residence project & MIIM research
< Jardim da Estrela > is the third residence project of BARINAMO following
previous residence projects , <Samdal-ro 200> in Korea and <N18 Evoramonte> in Portugal. Residence project is
BARINAMO’s ongoing project which is living in some places for a while and making art from the living. it is also our
practice to realize that the art is the life with awareness, doubt, questions and blessed failures.
< Jardim da Estrela > is the name of the garden where is between the area of Campo de Ourique and Estrela. We lived
at Campo de Ourique for one month and then Estrela for the following month. So Jardim da Estrela became the
symbolic place for us geographically and metaphorically in Lisbon life.
We spent so much time just to be there with silent eyes and ears and found this shining silent moment/state not only
as our experience but also experience of this time and space itself. We often felt this starry shining moments also in
other places of Lisbon and we call this moment- space and time- ‘garden of stars’ which is Jardim da Estrela in
Portuguese.
< Jardim da Estrela > is about embodied experiences from every moment in Lisbon. This piece is also the process of
our research and exploration about the art form which is Movement Installation- Installation Movement. We name it
M.I.I.M.

BARINAMO é o nome artístico de Bari Kim e Namo.
BARINAMO tem feito pesquisa e trabalhado com Poong-gyung.
Poong-gyung é o tema artístico e questão da BARINAMO sobre a materialização da mudança / corpo físico,
anatómico e metafórico / movimento do ser corporizado / o estado expressivo do ambiente como um corpo
consciente.
BARINAMO tem produzido várias formas de arte, incluindo performance, improvisação, instalação e vídeo nos
Estados Unidos, Canadá, Alemanha, República Checa e Portugal, além da Coreia.
BARINAMO is the artist of Bari Kim and Namo.
BARINAMO has been researching and working with Poong-gyung.
Poong-gyung is BARINAMO’s own artistic theme and question about materialization of changes / physical,
anatomical and metaphorical body / movement of the embodied being / the expressive state of the environment as
a conscious body.
BARINAMO has been making variable art forms including performance, improvisation art, installation and video in
States, Canada, Germany, Czech, Portugal as well as Korea.

