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Sinopse Synopsis 
PT EN 
1 
é urgente, 
é preciso ir 
despacha-te, vai!! 
 
2 
ir,  
ir sempre 
conhecer outro lugar 
uma cidade 
…ou um canto 
tantas coisas que se passam num canto, e ainda 
assim não o conseguimos definir 
 
3 
o lugar 
pode ser o lugar onde o lugar não existe, 
pode ser a ausência,  
ou a espiritualidade 
 
4 
a imaginação também é um lugar 
um lugar onde tudo pode acontecer,  
e onde podemos encontrar coisas…  
como disrupção, 
obsessão, 
irreverência, 
ou insubmissão 
onde podemos criar ambiguidades 
a estranheza pode ser um bom resultado da 
imaginação 
 
5 
podemos ir muito depressa  
ou simplesmente devagar 
 
 
 
 

1 
It is urgent, 
you must go 
hurry up, go!! 
 
2. 
go, 
always go 
to know another place 
a city 
...or a corner 
so many things going on in a corner, and yet, 
we can't define it 
 
3 
the place 
can be the place where the place does not exist 
can be the absence,  
or spirituality 
 
4 
imagination is also a place 
a place where anything can happen, 
and where we can find things… 
like disruption, 
obsession, 
irreverence, 
insubmission 
where we can create ambiguities 
strangeness can be a good result of imagination  
 
 
5 
we can go very fast 
or simply slowly 
 
 
 
 



6 
importa ir e percorrer o universo  
sem rumo, sem destino, apenas ir 
 
 
7 
criar é comunicar, 
transmitir alguma mensagem, 
estabelecer pontes e ligações 
 
8 
a minha mensagem é: “IR”, 
é essa a ideia que procuro exprimir através da 
minha criação 
 
9 
a abstração, a busca do inacessível, da pureza 
das ideias, são meios para atingir esse fim, 
que dão, a cada um, a possibilidade de fazer a 
sua própria viagem 
 
10 
esta é uma forma de ir, 
mas também de chegar a algum lugar, 
ou até a lugar nenhum 
 
11 
através da imaginação, 
da criação, 
da abstração, 
de viagens, 
podes ser tu mesmo, 
livre e único 
 
despacha-te, vai!! 
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6 
it is important to go and navigate through the 
universe  
no direction, no destination, just go 
 
7 
to create is to communicate 
to transmit a message 
to build bridges and connections 
 
8 
my message is: "GO", 
that is the idea I try to express through my 
creation  
 
9 
abstraction, the search for the inaccessible, the 
purity of ideas, are means to that end, 
giving everyone the possibility to make their 
own journey 
 
10 
this is a way to go, 
but also, to get somewhere, 
or even nowhere at all 
 
11 
through imagination, 
of creation, 
of abstraction, 
through travel, 
you can be yourself, 
free and unique 
 
hurry up, go!! 
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