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Morand
frANçA/frANCE

n. 1984, sainte-ménéhould, França. 
licenciatura (ba) design têxtil. Vive e trabalha 
em paris, França. 
cargocollective.com/rose-morand

a constante procura da felicidade é comum a 
todos. o ser humano procura o que é melhor 
para si. no entanto, todos nos esforçamos 
por encontrar soluções mais fáceis ou 
acessíveis. a criatividade é sufocada, o 
dinamismo da procura dá lugar à apatia. 
o confronto com problemas gera reação, 
perguntas, forças internas sem as quais 
o próprio confronto não seria possível. Eu 
movo-me entre uma condição e outra, para 
manter ativa a realização do desejo de 
viver melhor. Exploro a nossa constituição, 
considero as bases que estão em construção 
e que perturbam os códigos do bem-estar.
crio uma mandala espontânea e 
intuitivamente. chamo a atenção para 
um qualquer elemento espiritual, como a 
contemplação e a concentração. a minha 
mandala simboliza o núcleo espiritual do 
ser. por um momento, abstenho-me da 
materialidade, colocando-me num plano 
ascético. Vivencio o esforço e a perseverança. 
Esqueço o que me rodeia para me concentrar 
nos seres humanos.

b. 1984, Sainte-ménéhould, france. bA  
honorous degree in textile design. lives and 
works in paris, france.
cargocollective.com/rose-morand

The relentless pursuit of happiness is 
common to everyone. men seek what 
is best for him. however, they strive for 
accessibility, ease. Creativity is stifled, the 
dynamism of research gives way to apathy. 
Confrontation with difficulties generates 
feedback, questions, internal forces without 
which it would not be raised. i go from one 
condition to another, to maintain an active 
stance in the realization of our desire to live 
better. i explore our constitution, consider the 
ground under construction, via which  we are 
upsetting the codes of welfare.
i create a mandala spontaneously, intuitively. 
i draw attention to some spiritual element, 
such as contemplation and concentration. 
my mandala symbolizes the spiritual core 
of being. i give up materiality for a moment, 
placing myself of an ascetic. i experience 
the hardship, the perseverance. i give up my 
environment to concentrate on humans.
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