


Exposição “IMPESSOAL” Bordalo II & Onstk 
 

Com a exposição IMPESSOAL o Gallery Hostel volta ao espectro da Arte Urbana numa exposição que pretende reflectir a dimensão pessoal da obra de arte, 

não apenas entre Bordalo II & Ontsk mas provocar também no público essa reflexão.  

O espectador é convidado a entrar num mundo pessoal, o dos artistas, a explorar a sua obra, os seus ideais, diálogos e mensagens e a sentir-se confrontado 

com a realidade de ser apenas capaz de percepcionar o “odor” subjectivo que elas proporcionam e menos a essência do mundo de onde surgiram.  

IMPESSOAL é uma janela, que transparece a relação entre a obra e o observador e a necessidade deste ir além do primeiro olhar.  

Bordalo II explora na sua obra o espaço que o rodeia através do volume e da matéria, recolhendo sobras da sociedade contemporânea.  

Ontsk explora também o espaço através da criação de uma ilusão própria através de uma volumetria irreverente.  

Ambos exploram contrastes cromáticos insolentes que unem de uma forma orgânica. 

 

Exhibithion “IMPESSOAL” Bordalo II & Onstk 
 

With IMPESSOAL the Gallery Hostel dives again into the spectrum of Urban Art in an exhibition aiming the reflection about the personal dimension of the 

work of art not only between Bordalo II & Ontsk but also creating this reflection in the public.  

The spectator is invited to step in a personal world, the one of the artists, and explore their work, their ideals, dialogs and messages and being confronted 

with the reality of perceiving only the subjective “scent” they provide and not the essence of the world where they were created. 

IMPESSOAL is a window that transpires the relation between an art piece and viewer but also the necessity to go beyond the first look.  

Bordalo II explores the space around him in his painting through the volume and the material he gathers from contemporary society wastes. 

In his works Ontsk also explores the space creating an optic illusion done with an irreverent work of volumetry shapes. 

Connecting Bordalo II & Onstk’s in an organic mode are their insolent chromatic contrasts. 
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