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Sinopse

“Łódź - a Política e Estética em Diálogo com o Espaço 
Público” é um projecto de tese realizado a partir de um 
exercício pessoal de observação da vivência em espaço 
urbano. Este projecto começa com o início do 2º ano 
de mestrado e com a ida em regime de Erasmus para 
a cidade de Łódź na Polónia. A diferença de hábitos 
e costumes neste pais despertou uma investigação 
sobre a interação em espaço público. Numa primeira 
fase foram observadas várias situações nesta cidade 
polaca que serviram como base da investigação. 
Seguidamente, com o regresso à cidade do Porto, a 
pesquisa foi aprofundada com novas observações e 
criação de intervenções em espaço público.
O trabalho consiste no levantamento de fotografias, 
citações e pensamentos privados sobre a interacção na 
cidade. O projecto aparece dividido em três livros mais 
um com a introdução. Estes três documentos analisam 
três discursos diferentes da cidade. O primeiro livro é 
sobre a relação da cidade com o tempo: são observadas 
as ruínas urbanas, o impacto do tempo e do acaso em 
espaço público e a capacidade ilusória de objectos 
esquecidos ou inutilizados na cidade. No segundo 
livro, sobre a cidade e a comunicação é criada uma 
perspectiva pessoal sobre as mensagens postas em 
espaço público por entidades públicas ou privadas, 
pessoais ou coletivas. Este livro divide-se em dois 
capítulos: o primeiro é sobre anúncios, propaganda 
e todo o tipo de comunicação feita por entidades 
corporacionais para os habitantes da cidade, o segundo 
capitulo observa a pintura urbana e outros tipos de 
expressão feitos por pessoas para a cidade. O livro final 
é uma reflexão privada sobre a relação do espaço da 
cidade e a natureza.



Abstract

“Łódź - the Politics and Aesthetics in Dialogue with 
the Public Space” is a thesis project made from a 
personal observation of the people’s experience in 
urban space. This project starts in the beginning 
of the 2nd year of the master’s degree and with 
the Erasmus trip to the city of Łódź in Poland. The 
difference of habits and behaviour in this country was 
the main reason for starting an investigation about 
the interaction in public space. In the beginning, 
several situations in this Polish city served as base 
of the investigation. Then, with the return to the 
city of Porto, the research was deepened with new 
observations and creation of interventions in public 
space.
The work consists of taking photographs, quotes and 
private thoughts about the interaction in the city. The 
project appears divided into three books plus one 
with the introduction. These three documents analyse 
three different discourses of the city. The first book 
is about the relationship of the city with time: urban 
ruins are observed, the impact of time and chance on 
public space and the illusory capacity of forgotten or 
unused objects in the city. In the second book, on the 
city and the communication, a personal perspective 
is created on the messages placed in public space 
by public or private entities, personal or collective. 
This book is divided into two chapters: the first is 
about advertisements, advertising and all kinds of 
communication made by corporate entities for the 
inhabitants of the city, the second chapter looks at 
urban painting and other types of expression made 
by people to the city . The final book is a private 
reflection on the relationship of city space and nature.
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No princípio do mestrado, a minha investigação focou-se 
na interacção no campo das artes. Os primeiros projectos 
realizados no âmbito deste curso pensaram sobretudo a 
interação com os espaços em que estes próprios se inseriam. 
Foram desenhados objectos, realizadas performances e cria-
das fotografias que tentavam interagir com o espaço e com o 
observador. 

No início do período de Erasmus, a ida para a cidade de Łódź 
na Polónia mudou o rumo do meu trabalho. A alteração de 
clima, idioma, costumes e cultura despertou em mim um 
interesse na interacção entre a cidade e os seus habitantes. 
Foi algo que suscitou uma exploração imediata e, assim, no 
início do segundo ano de mestrado, comecei um projecto 
fotográfico sobre os processos de interacção na cidade. Este 
trabalho foi o ponto de partida da dissertação. Foi executa-
do um levantamento de imagens fotográficas sobre varia-
das situações de interacção entre o homem e a cidade que 
começou com observações na cidade de Łódź e acabou na 
cidade do Porto. As primeiras observações ainda na Polónia 
serviram para concluir que o discurso na cidade não resulta 
apenas da relação entre o homem e a arquitetura, este diálo-
go acontece entre todos os agentes que constituem a trama 
urbana. A partir desta conclusão decidi dividir a investigação 
em livros que se dividiram em capítulos que fui desenvolven-
do simultaneamente, mas de forma fragmentada, ou seja, os 
capítulos têm uma ordem lógica, mas podem ser retirados e 
observados em singular. Cada um deles contém a sua própria 
narrativa para em conjunto formarem a minha observação 
sobre o espaço urbano. De forma a aprofundar a investigação 
de cada capítulo, surgiu uma necessidade pessoal de trans-
crever alguns textos lidos e certos pensamentos pessoais. 
Por vezes as citações utilizadas são deixadas por interpretar, 
estas devem ser relacionadas com outras citações que lhes 

Contextualização
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sucedam e com as imagens que as acompanham.
Tal como a sociologia urbana, este projecto de tese baseia-
se no estudo sociológico da interacção humana em áreas 
metropolitanas. Embora o objecto de estudo seja similar 
entre os dois, a pesquisa e resultados são bastante dife-
rentes. Num âmbito artístico, este projecto ultrapassou a 
pesquisa científica e procurou manter-se no campo das 
artes, explorar citações e textos de autores misturados 
com pensamentos e fotografias pessoais, de forma a criar 
um documento composto por questões e pensamentos 
próprios sobre a interação entre o homem e a cidade. 

A elaboração deste documento despertou uma necessida-
de pessoal de expressão no espaço público, onde acontece 
a comunicação e materialização artística destes pensa-
mentos sobre a cidade. Cada intervenção é derivada do 
conteúdo explorado no livro em questão. Mas o desenvol-
vimento conceptual e artístico não acontece só no exercí-
cio de recolha de imagens e textos, ele acontece também 
na concretização de intervenções em espaço público. 
Estas acções não devem ser consideradas como conclu-
sões ou resoluções de um capítulo, mas sim como uma 
continuação deste mesmo, de mais um pensamento sobre 
a política e a estética do nosso espaço público. A execução 
projectual fora do seu contexto conceptual permite uma 
percepção mais ampla do discurso sobre a cidade.

A investigação como prática artística faz com que a disser-
tação seja o próprio projecto de tese. O levantamento de 
fotografias, documentação, pensamentos e intervenções 
pessoais é o conteúdo projectual desta tese. Adicional-
mente são criadas descrições sobre cada intervenção, de 
forma a criar uma documentação mais técnica e aprofun-
dada sobre a materialização destas acções.
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permuta quotidiana, estes valores são dissimulados e 
embaralhados na trama urbana. Interesso-me pelo im-
pacto que a cidade tem nos seus habitantes. Pelo facto 
do espaço urbano não espelhar a nossa existência, mas 
sim delineá-la. Da adaptação do homem à cidade criada 
pelo homem.

“La question politique est une question esthétique, et 
réciproquement : la question esthétique est une ques-
tion politique. J’emploie ici le terme esthétique dans 
son sens le plus vaste, où l’aisthesis est la sensation, et 
où la question esthétique est donc celle du sentir et de 
la sensibilité en général.”*
“Je ne veux évidemment pas dire que les artistes 
doivent « s’engager ». Je veux dire que leur travail est 
originairement engagé dans la question de la sensibi-
lité de l’autre. Or, la question politique est essentielle-
ment la question de la relation à l’autre dans un sentir 
ensemble, une sympathie en ce sens.”**

Stiegler. Bernard, De la misère symbolique, 2013

Para Stiegler, a estética está intrinsecamente relacio-
nada com a questão política. A estética faz parte da 
política e a política faz parte da estética. No espaço pú-
blico verifica-se esse diálogo das pessoas com a cidade, 
e na cidade com as pessoas. A política e a estética estão 
presentes nas acções humanas de vivência da cidade, e 

“Lei III: A toda acção há sempre uma reacção oposta e 
de igual intensidade: as acções mútuas de dois corpos 
um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em 
sentidos opostos.”

Newton, Isaac. Principia Mathematica, 1687

A terceira lei de Newton é a base da física mecânica 
contemporânea. Na sua essência, esta lei determina 
que para toda a acção existe uma reacção de igual 
força.

O ser humano constitui uåm agente activo na cidade, as 
suas acções diárias, rotineiras e esporádicas, desenvol-
vem e alteram a trama urbana de acordo com as suas 
vontades e necessidades. Ponderando a terceira lei 
de Newton, a actividade humana terá uma reacção na 
cidade. Num ponto de vista recíproco, o espaço urbano 
e a arquitectura também têm um papel activo na vida 
dos seus habitantes e obrigam, na sua forma e função, a 
uma reacção por parte dos citadinos de forma a coexis-
tirem. Este trabalho importa-se com a coexistência en-
tre o espaço urbano e os seus habitantes, procurando 
a acção, a reacção e a mutação na coincidência destes 
dois agentes. Encontra-se uma discussão existencial 
entre o criador e a criação, em que nem sempre a cria-
ção se adapta ao criador e vice-versa. A cidade encarna 
valores humanos como política, religião, cultura… Na 

A Política e a Estética
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na urbanização que também organiza a sociedade.
A pluralidade e a diversidade da política, religião, cultu-
ra e arquitectura criaram uma abundante diversidade 
de cidades com inúmeras línguas e costumes. Compro-
vadamente cada espaço tem o seu discurso próprio. 
Este ensaio não irá avaliar esta enorme extensão de 
casos distintos, pois o seu conteúdo surge de uma 
experiência própria, surge de um olhar repetitivo que 
procura uma aproximação ao detalhe, ao pormenor. De 
forma a decifrar o cardápio de mensagens inconscien-
tes entre o homem e a cidade, e de forma a compreen-
der estas forças de acção e reacção entre a cidade e 
os seus habitantes, precisei de habitar uma cidade, de 
criar rotinas e participar neste discurso com o espaço 
público. Łódź apareceu-me como a cobaia perfeita, pois 
como não me identifico directamente com os costumes 
polacos, consigo manter uma distância em relação aos 
seus hábitos diários, e pela diferença, esta separação 
desperta a minha curiosidade para pequenos porme-
nores da coexistência urbana onde se encontra este 
discurso de “acção/reacção”.  Na cidade do Porto, a 
minha semelhança com a população e o conhecimento 
da língua e costumes vai-me facilitar a intervenção em 
espaço público. A descoberta do passeio pedonal entre 
Matosinhos e a Foz no primeiro ano de mestrado para 
a disciplina de desenho de levantamento de lugar, vai 
despoletar a minha curiosidade artística e no final do 
segundo ano vai ser o local escolhido para finalizar a 

minha investigação criativa. Mas nesta investigação a 
cidade Invicta não vai ser só um local de intervenção, 
nesta vou também continuar as minhas observações 
fotográficas sobre a vida na cidade, não indo à procura 
de diferentes ou novas situações, o Porto vai de certa 
forma servir para confirmar que estas acções não são 
características de Łódź, mas sim de algo comum à vida 
na cidade. 

Neste trabalho, com o apoio de fotografias, citações e 
pensamentos pessoais, mostro algumas formas de ex-
pressão destas forças. Ao longo deste estudo mantenho 
uma posição de observador, ou seja, não intervenho 
de forma alguma, seja nos cenários fotografados, seja 
em tratamento de imagem (apenas existem algumas 
correcções de luz ou de cor), seja em interpretações 
de citações. Este trabalho baseia-se num exercício de 
recolha, não de interpretação. O conteúdo escrito é pu-
ramente uma resposta pessoal, emocional e experien-
cial ao conteúdo estudado e deve ser compreendido 
como mais um objecto recolhido para o estudo e não 
como desenvolvimento teórico-cientifico. O objectivo 
não é o estudo de casos específicos, não é a procura 
de perguntas e/ou respostas a problemas. É a criação 
de um diálogo artístico sobre o cruzamento do plano 
social com o urbano, um relato sobre o humano no seu 
espaço próprio, uma percepção humana sobre a sua 
própria humanidade.





Livro I.
A Cidade e o Tempo
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“To collect a sequence of objects is, for a moment at least, to have imposed some sense of 
order on a universe that doesn’t have any. Objects are the way in which we measure out the 
passing of our lives. They are what we use to define ourselves, to signal who we are, and who 
we are not”

Deyan. Sudjic, The Language of things, 2008 pp 28
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Não é lixo, mas sim um tumor que permanece esquecido nas suas 
entranhas!

O que já foi útil. 
O que estava lá.
O que nos trouxe aqui.

Neste conteúdo surge uma estética concedida pela história

Cirrose
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“Urban and architectural decay often appeals to the imagination. 
While some consider the unfinished or collapsing parts of the city 
as ugly or disturbing, others feel they make an area more interesting 
than the picture perfect urban fabric. The city’s scars are stimuli for 
the mind. They raise questions, about memories and imaginations of 
a foregone past, and of potential futures. They visualise the passage 
of time and the inevitability of collapse, reminding us of our own 
transience. On a smaller level, dilapidation shows traces of faded lives, 
moved communities and shrunken economies. The voids provide 
space for the observer to interpret them as she or he likes, to fill them 
with imaginations and meanings.”

Mark Minkjan, The Poetry of Decay, 2013
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Lifting

Uma mancha única numa tela branca?
ou
Uma única mancha numa tela branca?

Um acaso particularmente conveniente?
ou
Um acaso particularmente inconveniente?
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“Em suma, a arte sabe afirmar o acaso e recusar a 
segurança de um jogo feito de regras e essa é uma 
marca da sua ontologia. No entanto, a ideia de que a 
arte é metamorfose não programada e não programável 
— oferecendo-nos a estabilidade (repetição) onde 
esperaríamos a variedade (diferença) e dando-nos a 
variedade (diferença) onde esperaríamos a estabilidade 
(repetição) — é inseparável de um acaso que pouco tem de 
absoluto. O acaso da arte é operativo por natureza[…]” 

Miguel Leal, A imaginação cega: mecanismos de 
indeterminação na prática artística contemporânea, 2009
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Os objectos cuja a funcionalidade não tem uma relação directa 
com o ser humano, existem na condição de necessidade directa à 
existência humana. Mas não reagem à sua presença, ficam apenas 
a mirá-la, sem nunca realmente perceber que existem. Tal como a 
sombra pertence ao objecto, este objectos pertecem à cidade. 

A falta de interacção directa latente nestes objectos atrai a 
atenção do observador, de tal forma que o ser humano é capaz 
de criar uma relação com esta inércia constante. Essa relação vai 
assentar puramente na imaginação de cada observador.

Objectos Inertes
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Simbólicamente esta imagem representa a importância dos objectos inertes. Ou seja eles sustentam à vida na cidade, tal como estas traves sustestam o prédio em pé. Simplesmente não existe interacção física. (uma pessoa que nascesse e 
morresse dentro daquele prédio poderia nunca reparar na existência de tais traves)  
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Tal como estas traves sustentam a fachada do edifício em pé, os objectos inertes sustentam a vida na cidade.
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Ao contrário da máquina de café que não aceita moedas e das escadas 
rolantes da Baixa que nunca funcionam.
Estes objectos vivem solitários num plano secundário da cidade.
Obsoletos face à experiência humana, não reagem à nossa presença. 
Miram-nos diariamente, mas nunca nos abordam.

Nós cumprimentamo-los simplesmente com um mirada, 
estamos sempre com pressa, 
mas também diga-se de passagem,
da vida deles apenas sabemos o nome,
que vive no rés do chão e aos domingos vai a missa.



39



40







43



44



45

As últimas quatro imagens formam uma sequência sobre o valor 
existencial de objectos inertes. A história começa com o mais inerte: a 
porteira. A sua existência varia entre a manutenção discreta do edifício, a 
coscuvilhice e a sua vida pessoal com a qual nós não interagimos. O 
extractor de ar industrial, assemelha-se aos cães do vizinho do lado, cujos 
ladrares momentâneos ou permanentes nos incomodam com o seu 
barulho ensurdecedor. As traves a suster um edifício, importantes e 
imponentes, não têm comparação. Finalmente, a personagem Woichek 
sentada no centro de um cenário pré-concebido simboliza o exponencial 
máximo de um objecto inerte. Na sala, à sua volta existe um turbilhão de 
marcadores e riscadores em acção, mas às quartas-feiras, Woichek é pago 
para permanecer inerte durante 6 horas enquanto os alunos de desenho 
representam as formas do seu corpo. Neste caso, estar em inércia é o 
exercício de ficar imóvel, nessa acção, os músculos e a mente continuam as 
suas funções, tal como o motor de um extractor de ar, mas o modelo, outra 
vez como o extractor de ar, não reage em relação ao que o rodeia. 
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Objectos Obsoletos

Calados, esquecidos e desorientados, a sua velhice acumula 
pó e ferrugem dos invernos passados. Numa condição de 
alzheimer perderam a sua voz.
 
Abandonados num lar passam os dias em frente a televisão, 
de forma rotineira as empregadas dão-lhes banho e 
refeições. 

A sua existência é agora como uma viagem de elevador, 
os passageiros calados evitam contacto visual e apenas 
esperam que as portas se abram no último andar sem que o 
elevador caia pelo caminho quebrando a monotonia do jazz 
suave tocado pelo pequeno altifalante do painel de controlo.
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Destructive Ode

Esquecida do desenvolvimento urbano da cidade, esta 
artéria citadina apresenta-se agora desactualizada da 
sua criação. Envelhecidas, a população e a rua perdem 
a cor, enquanto os seus objectos se tornam obsoletos. 
Destructive Ode é uma reanimação cardiorrespiratória a 
um cadáver perdido num cemitério sem campas.
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“The Destructive Ode” é uma instalação efémera 
executada em espaço público, mais precisamente 
na Avenida Limanowskiego em Łódź. 

Łódź teve o seu auge económico antes da primeira 
guerra mundial, sob o domínio do Império Russo no 
final do séc. XIX e antes da segunda guerra mundial. 
A cidade era reconhecida pela sua indústria 
têxtil de qualidade que colapsou após a queda do 
governo comunista e a consequente privatização 
da indústria. Desde o início da industrialização, 
a cidade lutou com muitas dificuldades como o 
multinacionalismo e as desigualdades sociais. 
Estes contrastes revelam-se na arquitetura, onde 
mansões luxuosas coexistem com fábricas e prédios 
de habitação social.

Depois de anos de prosperidade durante a era 
socialista, Łódź começou a declinar depois da 
queda do comunismo na Europa. A Avenida 
Limanowskiego é uma das artérias principais da 
cidade, existe desde 1933, mas só se começou 
a desenvolver arquitetonicamente nos anos 80, 
quando o governo investiu na criação de bairros 
para o proletariado ao longo desta avenida. Estes 
são constituídos por vários prédios altos num estilo 
arquitectónico simples e funcional. Mais tarde, com 

a humanização dos bairros, começaram-se a aparecer 
lojas de rua para utilização do comércio local

A sua localização faz com que seja um dos principais 
acessos ao centro histórico da cidade, mas mais 
importante ainda é o acesso ao mercado Balucki Rynek, 
situado no final norte desta rua. Fundado em 1850, é 
o mercado mais antigo da cidade. Historicamente foi 
importante, essencialmente durante as duas grandes 
guerras pelo seu papel no abastecimento alimentar 
dos “ghettos” de Łódź. Com o declínio da indústria 
têxtil em 1990 e 1991, iniciou-se o abandono da zona 
e este mercado está, hoje em dia, completamente 
descaracterizado, assemelhando-se a uma feira de 
terceiro mundo, onde se podem encontrar objetos de 
má qualidade como diversas contrafacções de roupa e 
utensílios de marca, produtos alimentares e objectos 
em segunda mão. Com o passar do tempo, o contínuo 
desinvestimento no local e o envelhecimento das 
estruturas, a zona encontra-se num estado de elevada 
degradação. Grande parte das lojas encontram-se 
agora abandonadas, tal como alguns edifícios, parques 
e equipamentos urbanos. No entanto, devido à sua 
posição geográfica e ao elevado índice de ocupação nas 
habitações ainda existentes, este continua a ser um 
local com uma elevada densidade populacional e uma 
intensa actividade humana durante o dia.
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Entendo uma ode como um poema elaboradamente 
estruturado que louva ou glorifica um objeto ou um 
indivíduo, descrevendo a sua natureza intelectual e 
emocional.

Como foi descrito anteriormente, a Avenida 
Limanowskiego é um local que se encontra 
actualmente num abandono pós-industrial. 
Construída e pensada como espaço habitacional 
do proletariado da indústria dos anos 80 em Łódź, 
começou a decair com o fim das fábricas na cidade. 
No entanto, devido à sua localização central e 
ao crescimento da população na cidade, esta rua 
continua a ter uma utilização diária intensa por 
parte da população local.

Esta instalação surge como uma ode à estética 
criada pela destruição. O objectivo foi mostrar 
a ruína local, no local. Uma ruína, que aparece 
do desaparecimento fabril da cidade, é 
representada pelas caixas de transporte de 
produtos fabricados industrialmente. Estas caixas 
de cartão descontextualizadas da sua função, 
ir-se-ão deteriorar no local pela sua falta de 
utilização, tal qual a Avenida Limanowskiego ao 

ser descontextualizada da sua função primordial 
de alojamento ao proletariado. A caixa de cartão, 
embalagem protectora de um objeto precioso para 
o seu comprador, é em si um objeto descartável na 
sociedade actual.

Numa sociedade em que as pessoas se relacionam 
cada vez mais com objectos de consumo, em 
que estes fazem parte da identidade dos seus 
utilizadores, o aproveitamento de um placard 
publicitário, apelando a compras necessárias ou 
desnecessárias, vazio e abandonado funciona 
como agente normalizador desta estética, valoriza 
a destruição, como se esta fosse premeditada e 
comercializada. Eleva a destruição do local a algo 
que faz parte da essência deste sítio, e destitui-a do 
seu valor real (causalidade temporal do abandono 
local). 

Esta peça insere-se no contexto de “acção-reacção” 
do ser humano com aquele espaço. Uma instalação 
escultórica que vive na narrativa decadente do local 
e a normaliza. Não surge como crítica ou solução a 
um problema, mas sim como representação de uma 
realidade existente no local.
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Neste primeiro livro foram observados objectos intrínsecos da cidade, 
o objecto de estudo foi a capacidade ilusória que estes desenvolvem na 
interacção com as pessoas. As suas naturezas, formas e funções serviram 
para os dividir e agrupar em capítulos e perceber o seu impacto nas 
pessoas.

Em cirrose são observadas as ilusões criadas pelas ruínas em espaço 
público. É mostrado como a condição de usado e do que já foi vivido, cria 
a ilusão de uma história inerente aos objectos. A apropriação de uma 
narrativa própria por parte destes objectos é algo que acontece na mente 
humana, pois eles são apenas objectos que cumprem ou já não cumprem 
as suas funções. Estes não são dotados de nenhuma capacidade de contar 
histórias, a sua observação é que cria a ilusão de que estes contêm uma 
vivência própria.

Em lifting é explorada a capacidade abstracta que o acaso tem em espaço 
público. O acaso como ferramenta da arte contemporânea pressupõe uma 
mente criativa por detrás da concretização de uma obra. Na rua e nos 
casos apresentados, essa mente criativa são as várias acções dos donos 
das paredes para tapar tags e grafittis. O acaso desenvolve-se a partir 
destas situações desligadas umas das outras que, no final, culminam no 
que poderia ser comparada a uma obra de arte abstracta.

Por último mas não menos importante, temos os objectos inertes e 
obsoletos. Estes são objectos inorgânicos cuja relação com o homem está 
desatualizada ou é inexistente. A falta de interação direta (por falta de 
uma função especifica) cria a necessidade de estes serem interpretados 
na mente humana pela sua estética, a sua imagem, desta forma eles são 
interpretados de forma específica entre cada observador. Assim a sua 
existência na cidade é uma ilusão que varia consoante o observador. 

Em suma, os objectos explorados neste livro encontram-se esquecidos e 
descontextualizados do plano da cidade. É a sua permanência em espaço 
público que faz com que estes não só pertençam como fabriquem a trama 
urbana, criando ilusões nas mentes dos transeuntes da cidade.

Notas finais





Livro II.
A Cidade e a Comunicação
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“Dans les sociétés de type capitaliste, l’enseignement, religieux ou laïque, la formation de 
réflexes moraux transmissibles de père en fils, l’honnêteté exemplaire d’ouvriers décorés 
après cinquante années de bons et loyaux services, l’amour encouragé de l’harmonie et de la 
sagesse, ces formes esthétiques du respect de l’ordre établi, créent autour de l’exploité une 
atmosphère de soumission et d’inhibition qui allège considérablement la tâche des forces de 
l’ordre. Dans les pays capitalistes, entre l’exploité et le pouvoir s’interposent une multitude de 
professeurs de morale, de conseillers, de « désorientateurs ».”*

Fanon. F, Les damnés de la terre. 1961
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Il ne s’agit pas de condamner, bien loin de là, le destin industriel et technologique de l’humanité. Il s’agit, en 
revanche, de réinventer ce destin et, pour cela, d’acquérir une compréhension de la situation qui a conduit au 
conditionnement esthétique et qui, si elle n’est pas surmontée, conduira à la ruine de la consommation elle-
même et au dégoût généralisé.

Stiegler. Bernard, De la misère symbolique, 2013
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A cidade (e as pessoas)

Numa esquizofrenia colectiva, o homem da cidade existe 
rodeado por imagens de personagens fictícias que nos 
hipnotizam com alegorias alheias. Estas personagens são 
puras criações imaginárias da mente humana, cuja função 
e representação influencia os nossos hábitos e costumes.

O citadino rapidamente se habitua a desprezar chamadas 
de atenção que não lhe interessam e a saber descartar 
o que não lhe faz respeito, mas o aumento do número 
e dimensão destas iconografias artificiais invadiram o 
espaço público alterando a paisagem urbana de forma a 
não poderem ser ignorados.

Na cidade, este cardápio quase infinito de imaginários 
criados pelos autocolantes, cartazes e ecrãs luminosos, 
figuram alegrias como o enriquecimento instantâneo ou 
a usufruição de um luxo banal. Cada imagem contém uma 
alegoria diferente. São janelas para realidades paralelas 
desenvolvidas no imaginário de alguém. Na sua essência 
esta forma de propaganda reflecte os nossos desejos e 
necessidades, nesse acto, documentam uma política e 
estética fabricada nos ideais da experiência humana.
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“Like geese force fed grain until their livers explode, to make foie 
gras, we are a generation born to consume. Geese panic at the 
approach of the man with a metal funnel ready to be rammed 
forcibly down their throats, while we fight for a turn at the through 
that provides us with the never-ending deluge of objects that 
constitute our world.”

Deyan. Sudjic, The Language of things, 2008
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“Au XXe siècle, le capitalisme consumériste a pris le contrôle du 
symbolique par son appropriation hégémonique de la technologie 
industrielle. L’esthétique y est devenue à la fois l’arme et le théâtre 
de la guerre économique. Il en résulte de nos jours une misère 
symbolique où le conditionnement se substitue à l’expérience. 
Cette misère est une honte, la “honte d’être un homme”*

Stiegler. Bernard, De la misère symbolique, 2013  
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A pessoa e a cidade

Devido à sua natureza, meios e capacidades, o grafitti, 
o tag e outras formas de comunicação ilegais, existem 
expostas com um conteúdo bastante diferente da 
propaganda. Mas a sua permanência em espaço público 
vai lutar pela mesma atenção que a publicidade. Na sua 
essência, a mensagem destas expressões diverge num 
cardápio ilimitado de formas e conteúdos. Enquanto 
a propaganda existe como um pedido de atenção, a 
pintura urbana surge muitas vezes por uma necessidade 
de expressão. A expressão humana vai ser variada 
de acordo com o orador, geralmente nas paredes, o 
humano relaciona-se mais com a sua história, gravando 
publicamente as suas ideias, adorações, vitórias, medos 
e rivalidades. As paredes da cidade revelam uma folha 
branca em espaço público onde as pessoas partilham 
mensagens sem necessidade de aprovação prévia por 
parte de nenhuma comunidade ou entidade. 
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“People are taking the piss out of you everyday. They 
butt into your life, take a cheap shot at you and then 
disappear. They leer at you from tall buildings and make 
you feel small. They make flippant comments from buses 
that imply you’re not sexy enough and that all the fun 
is happening somewhere else. They are on TV making 
your girlfriend feel inadequate. They have access to the 
most sophisticated technology the world has ever seen 
and they bully you with it. They are The Advertisers and 
they are laughing at you. You, however, are forbidden to 
touch them. Trademarks, intellectual property rights and 
copyright law mean advertisers can say what they like 
wherever they like with total impunity. Fuck that. Any 
advert in a public space that gives you no choice whether 
you see it or not, is yours. It’s yours to take, re-arrange 
and re-use. You can do whatever you like with it. Asking 
for permission is like asking to keep a rock someone just 
threw at your head. You owe the companies nothing. Less 
than nothing, you especially don’t owe them any courtesy. 
They owe you. They have re-arranged the world to put 
themselves in front of you. They never asked for your 
permission, don’t even start asking for theirs.”

Sean Tejaratchi, Death, Phones & Scissors, 1999
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Como, contra uma lata de spray ou um marcador, 
há pouco que o dono da parede possa fazer para 
impedir a criação espontânea de um traseunte 
armado, este diálogo existe de uma forma ilegal ao 
mesmo tempo que é livre e gratuita. As pinturas 
urbanas ocupam superfícies em espaço público. 
Desta forma estas marcas reinventam o território 
onde se inserem pela atribuição de um significado 
ou mensagem ao local. 
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A comunicação realizada por entidades públicas ou privadas, pessoais ou 
coletivas, acontece no espaço público em diversos suportes e formatos, 
nomeadamente ecrãs televisivos, murais, cartazes, autocolantes… Neste 
segundo livro é explorada a forma como a comunicação se manifesta na trama 
urbana e o seu impacto nas pessoas e na cidade, local onde tem uma grande 
visibilidade e acontece multiplicada por todo o lado. 

A capacidade dos observadores de se rever e comunicar com textos e imagens 
transforma estas representações numa forma de alucinação. A realidade 
fabricada em estúdio é evidentemente uma realidade falsa. Mas devido à 
evolução dos media tradicionais e à sua capacidade de criação hiperrealista, 
o impacto desta realidade no seu observador aparece então como uma 
alucinação de algo real, mesmo quando este sabe (ou tenta se convencer) que 
não o é. 

A comunicação é uma característica de todas as cidades e em todas tem um 
papel essencial e um forte impacto na organização do espaço urbano e na vida 
dos habitantes. A comunicação serve para transmitir mensagens, mas o seu 
desenvolvimento tecnológico e o seu aumento exponencial transformou-a 
numa condição vital da cidade contemporânea, que tem força para alterar 
a imagem que as pessoas têm da vida em comunidade. A comunicação cria 
uma imagem da sociedade baseada em realidades fabricadas em estúdio e em 
mensagens de carácter pessoal que não têm em conta a população de uma 
cidade criando-lhes necessidades e desejos nunca antes sentidos.

Notas finais





Livro III.
A Cidade e a Natureza
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“During the last few generations mankind has made an extraordinary 
advance in the natural sciences and in their technical application and has 
established his control over nature in a way never before imagined. The 
single steps of this advance are common knowledge and it is unnecessary to 
enumerate them. Men are proud of those achievements, and have a right to 
be. But they seem to have observed that this newly-won power over space 
and time, this subjugation of the forces of nature, which is the fulfilment of a 
longing that goes back thousands of years, has not increased the amount of 
pleasurable satisfaction which they may expect from life and has not made 
them feel happier. From the recognition of this fact we ought to be content 
to conclude that power over nature is not the only precondition of human 
happiness, just as it is not the only goal of cultural endeavour; we ought not 
to infer from it that technical progress is without value for the economics of 
our happiness.”

Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents, 1930
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Lost Horizon

Na cidade, a arquitetura dissipa a linha do horizonte; 
aquele risco que divide o visível do invisível; o finito do 
infinito; o concreto do abstracto. Enquanto a imaginação 
foge para lá do visível, o homem existe numa perspectiva 
sem linha de terra, o seu campo de visão está preso num 
nível terrestre saturado pelo nosso luxo e lixo, pelas nossas 
vontades e necessidades, pelas nossas sombras e reflexos, 
e nesta prisão do real, o humano caminha sempre na 
direção do seu objectivo, esquecendo o imaginário que 
existe para lá desta linha, pois esta já não lhe é visível. 
Retiraram a capacidade de imaginar às pessoas e agora é 
só uma questão de tempo até perceberem que este destino 
as privou do seu livre arbítrio e que as suas necessidades 
são fabricadas pelas máquinas que criaram.
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Ponte para o Horizonte

No início deste mestrado executei um trabalho para a 
disciplina de Desenho de Levantamento de Lugar sobre 
uma das pontes pedonais entre a costa de Matosinhos e 
Foz. O interesse neste local surgiu ao atravessar a ponte e 
concluir que este passadiço foge conceptualmente da sua 
funcionalidade. Este objecto liga o utilizador a um ponto 
de vista. Ao contrário das pontes comuns, esta ponte não 
serve como ligação entre dois espaços pois o seu caminho 
acaba repentinamente sobre as rochas. O transeunte ao 
atravessar esta ponte, não atravessa para outro local, ele é 
obrigado a voltar para trás. Desta forma este objecto altera 
a sua função de ponte para miradouro.

Baseado na observação estética deste passadiço e a sua 
nova função, fiz este exercício em que os meus objectivos 
foram desconstruir e descontextualizar a ponte e a sua 
harmonia com o território, de forma a tentar melhor 
compreender a relação entre estes dois espaços. Na 
execução dos desenhos tentei sempre mostrar a escala 
humana de forma a conseguir percepcionar as verdadeiras 
dimensões espaciais daquela construção. 
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area de intervenção
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“Na cultura urbanística contemporânea, o Passeio 
Atlântico inscreve-se como um verdadeiro projecto de 
sustentabilidade urbana que ultrapassa as questões do 
equilíbrio ambiental conquistado pela aproximação das 
cidades às suas frentes de água. Aqui, “sustentabilidade” 
significa também a consolidação infra-estrutural e 
urbana desse lugar de encontro de todas as cidades 
que emprestam, já hoje, utentes a este novo espaço de 
lazer. Estamos por isso, sem dúvida, na presença de um 
waterfront de vocação metropolitana.”

Nuno Grande, Passeio Atlântico, 2002



126



127

Performance Lost Horizon

“São inúmeros os ensinamentos a retirar deste projecto 
urbano [requalificação do passeio marítimo entre a 
Foz e Matosinhos de Solá-Morales] para o seio de um 
debate interdisciplinar que deverá envolver urbanistas, 
arquitectos, paisagistas, ambientalistas, engenheiros 
de tráfego, geógrafos, sociólogos e outros interessados 
na cidade. Como percebemos, o mais importante será 
ultrapassar as visões unidisciplinares e perceber que a 
expansão da urbanidade, para lá dos centros e espaços 
públicos tradicionais, transporta consigo impactos e efeitos 
combinados que são tão ou mais lesivos do ambiente 
urbano do que aqueles que cada disciplina, per si, tende a 
considerar. A nova geografia urbana - a de uma urbanidade 
extensiva sobre territórios mal infra-estruturados ou a 
infra-estruturar repentinamente - requer uma política 
ambiental integrada e alargada ao tecido do descontinuo, 
do obsoleto, do suburbano.”

Nuno Grande, Passeio Atlântico, 2002
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Esta performance acontece na praia da Foz. A ideia surge num contexto 
de performance que se concretiza no campo da fotografia. Uma 
materialização que aconteceu naturalmente. Surgiu com uma evolução da 
forma, conteúdo e conceito. Não é algo pretendido antes da performance, 
mas sim algo que surgiu na performance. Durante a situação, surgiu uma 
reacção artística ao acontecimento, uma transformação do conteúdo que 
deu origem a outra performance (de carácter fotográfico), que por seu 
lado motivou uma outra reflexão sobre aquele espaço.

O local escolhido foi novamente o passadiço na frente marítima do Porto. 
Aquele passadiço tem uma função lírica, não surge como conexão de dois 
lados físicos, uma pessoa que se sujeite a atravessá-lo não tem intenção 
de se deslocar para algum lugar, mas sim aproximar-se do horizonte, ir 
para um ponto de vista perfeito sobre esta linha. A minha performance 
aproveita-se desse local pois estas condições constroem o cenário perfeito 
para interpretar o horizonte. 

Representação teatral do horizonte : esta era a missão da performance. O 
meu papel nesta performance era personificar o horizonte, a criação de 
uma personagem que era a linha do horizonte. Para tal, sentei-me no final 
do passadiço com um saco de plástico lilás enfiado na cabeça. Este saco 
estava posto de forma a que quando as pessoas se aproximassem de mim 
ele cortasse a linha do horizonte, confundido a parte superior do meu 
corpo com o céu. Este saco também teria a função de esconder as minhas 
feições, identidade e emoções, permitindo-me assim representar uma 
personagem não-humana: o horizonte. Esta situação ia-me permitir iniciar 
um diálogo com transeuntes em que a minha personagem apenas tinha a 
expressão humana da fala. A minha performance assentava nesse diálogo.

Numa segunda fase desta performance, a representação do horizonte salta 
para o campo da expressão visual. No final do pôr do sol, já em lusco-fusco, 
experimento uma nova abordagem. O espaço envolvente fica mergulhado 
numa mistura de azuis e vermelhos que se confunde harmoniosamente 
com o quase “mountbatten pink” do saco utilizado. Este ambiente cria 
um cenário no qual eu decido tirar as minhas roupas de forma a chocar 
os transeuntes que não ousam aproximar-se. O meu objectivo é retirar 
a minha protecção social (roupas) e confrontar um lado submisso ao 
envolvente natural do espaço.
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Instalação Lost Horizon

“A abstracção é criada com duas opções principais: 
o edifício é transparente (sem fachada) e ambíguo 
(sem designação). Algumas pessoas, intuindo talvez 
o edifício como o que ele é, mas sem o compreender, 
acreditaram que a sua ambiguidade e a sua transparência 
indicavam que não tinha nem utilidade, nem programa. 
Entendendo-o, pensaram que não o entendiam. A aposta 
na abstracção supõe, neste caso, projectar um edifício 
‘contentor’ - Kenneth Frampton chamar-lhe-á “megaforma”, 
isto é, uma construção cuja arquitectura não é ditada 
por um determinado uso, monograficamente, como no 
funcionalismo ingénuo, mas pela sua significação urbana. 
A opção de forma nasce aqui de uma responsabilidade 
perante o lugar, mais como oferta do que como obrigação; 
mais como geradora do que como produto. O consumismo 
na arquitectura arruinou as cidades, e a banalidade da 
paisagem pode acabar por arruinar a arquitectura.” 

Solá-Morales, Revista Arquitectura e Vida, Novembro 2006
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A acção concretizada surge como uma reflexão final sobre o 
tema “Lost Horizon”. A utilização do passadiço nos trabalhos 
previamente desenvolvidos suscitou a necessidade de uma 
pesquisa formal sobre o seu desenho e arquitecto. Em 2001, 
quando a cidade do Porto foi a Capital Europeia da Cultura, 
o arquitecto Solá-Morales foi convidado a desenvolver 
um projecto para a requalificação da frente marítima 
da cidade do Porto. Neste projecto estiveram incluídas 
várias intervenções no terreno, entre estas estavam o 
caminho pedonal entre a Foz e Matosinhos, o edifício 
transparente, a ligação do Parque da Cidade à praia… O 
espaço intervencionado consistia num local de passagem 
entre as vilas burguesas do Porto e a nova urbanização que 
estava a surgir no antigo bairro piscatório e industrial de 
Matosinhos. Ao reabilitar este local o arquitecto melhora a 
ligação entre estas duas diferentes comunidades. Para além 
da ligação entre os dois espaços, o arquitecto preocupa-
se com a importância da vista sobre o oceano Atlântico e 
desenha a forma e função das suas intervenções de modo a 
respeitar a geografia do local e valorizar o espaço público. 

A construção do edifício transparente que foi projectado 
como um volume abstracto que dialoga com a paisagem sem 
uma programação prévia, ou o desenho de um passadiço que 
não une dois locais distintos, são bons exemplos de como 
neste projecto Solá-Morales desafia a ideia de espaço público 
e de como estes objectos arquitetónicos questionam a sua 
própria função e existência. Desta forma pode-se considerar 
que a intitulada Requalificação do Passeio Atlântico é uma 
obra que questiona a política e estética da arquitectura 
em espaço público. A redefinição de utilidade e programa 
de dispositivos arquitetónicos permitem uma reflexão 
sobre a entidade destes mesmos. A criação de arquitectura 
desenhada com uma forma que não segue necessariamente 
a sua função, ou que pelo menos a reinventa, é um desafio à 
sua própria funcionalidade. Neste caso, a forma dos objectos 
cria a sua funcionalidade, enquanto os utilizadores definem 
a sua utilidade. Este desafio permite deixar em aberto a 
utilização atribuída ao espaço.



140



141



142



143



144



145

Apoiado na arquitectura do local, as minhas acções neste espaço são 
uma reflexão sobre a sobreposição da arquitectura à linha do horizonte. 
O exercício consistiu no desenho de uma linha recta ao nível da linha 
do horizonte sobre várias peças arquitetónicas de Solá-Morales. Mais 
precisamente, os locais escolhidos foram o edifício transparente e duas 
peças situadas nos jardins da Avenida Montevideu. Para execução desta 
linha foram considerados vários materiais. No entanto, tendo em conta 
a necessidade de não danificar permanentemente nenhum dos locais 
selecionados e conseguir ter uma fácil execução do trabalho foi escolhida 
a fita-cola para realização da instalação final. A utilização da cor vermelha 
foi devido a esta ser a cor do perigo, sendo que o objectivo não era 
disfarçar ou decorar os espaços intervindos, mas sim chamar a atenção 
dos transeuntes para uma problemática. 

Num diálogo com as pessoas que passam no local, a linha desenhada na 
arquitectura só se alinha com a linha do horizonte quando observada a 
uma distância que difere de acordo com a posição e altura do observador. 
O meu objectivo é que os transeuntes reparem nesta linha mesmo que 
não a alinhem visualmente com o horizonte. Desta forma, é justo acreditar 
que várias pessoas que tenham passado pelo local, tenham reparado 
na linha, mas não a observaram no seu alinhamento com o horizonte, e 
foram-se embora sem nunca experienciar a peça na sua totalidade. Este 
é o discurso da peça, o suposto desta instalação é mostrar a obstrução do 
horizonte pela arquitectura. De certa forma, a instalação apresenta uma 
regra pela sua exceção, sendo que a regra é que a arquitectura esconde 
a linha do horizonte, e a excepção acontece apenas no local preciso em 
que o observador alinha visualmente a linha do horizonte com a linha 
desenhada.

O material utilizado deu um carácter efémero à peça, esta existe apenas 
enquanto a fita-cola permanecer colada no local. Qualquer pessoa tem 
a possibilidade de a retirar, caso ninguém o faça, o tempo e o clima vão 
acabar por deteriorar o material, e eventualmente esta há de desaparecer. 
A fotografia da peça não existe só como elemento documental da sua 
existência como intervenção urbana, mas também como documentação 
da sua execução. O trabalho foi concretizado durante um final de tarde de 
Junho. Na altura houve várias pessoas que pararam para ver o que estava 
a ser feito. De certa forma, esta plateia transformou o acto de montagem 
numa performance em que os observadores viram a linha do horizonte a 
aparecer na arquitectura intervencionada.
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No livro final, o objecto de estudo é a divergência da arquitectura na 
cidade em relação à natureza, mais concretamente da discordância 
entre o aspecto do espaço urbano e da aparência do estado natural. 
Em “Lost Horizon”, o discurso sobre o desaparecimento da linha do 
horizonte pela arquitectura acontece como uma analogia artística 
desta condição.

O conteúdo do primeiro capitulo deste livro é um olhar abstracto 
sobre a cidade como labirinto de sombras que nos esconde o infinito, 
quase como uma comparação do espaço urbano com uma prisão 
existencial. Em 1930, Sigmund Freud escreve em “O Mal-Estar 
Existencial” que uma das três razões da infelicidade humana é a 
repreensão da civilização aos instintos humanos. “Lost Horizon” 
mostra como quase um século depois a forma da cidade agora 
reprime a natureza, de como a sua forma geométrica esconde o 
infinito. 

A intervenção e a performance “Lost Horizon” continuam esta 
questão, não procurando respostas, as intervenções exploram este 
dilema, procurando evidenciá-lo num discurso artístico com no 
espaço público. O projecto ponte para o horizonte foi executado 
no princípio do primeiro ano para a disciplina de desenho de 
levantamento de lugar.  Na recolha de informação sobre o local foi 
executada uma pesquisa sobre Solá-Morales e a requalificação do 
Passeio Atlântico para o Porto 2001. Foi esse conhecimento que 
incentivou o regresso ao local para o desenvolvimento da intervenção 
e performance sobre a cidade e a natureza.

Notas finais
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Este trabalho de relação de imagem (fotografia) com o espaço, e em particular 
com o espaço urbano, foi um projecto pessoal de investigação sobre a vida na 
cidade. Esta pesquisa foi realizada em capítulos independentes que no final 
foram organizados em três livros diferentes de forma a criar um seguimento 
entre eles.  A divisão entre Łódź e Porto permitiu-me explorar situações 
encontradas em duas cidades culturalmente e historicamente diferentes. 

No primeiro dos três livros  intitulado “A cidade e o Tempo”, são abordadas 
questões sobre o imaginário criado pelo espaço urbano, sobre as 
possibilidades de interpretação das formas e feitios dos objectos que 
compõem a cidade. É uma documentação pessoal das ilusões que estas formas 
criam no meu imaginário.

Em “A Cidade e a Comunicação” é desenvolvido um ensaio pessoal que assenta 
sobre
o tema da reprodução de imagens e mensagens em espaço público. Neste 
capítulo é pensada a forma como estas se desenvolvem e constroem a 
trama urbana. Com base em textos de carácter sociológico, é paralelamente 
desenvolvida uma pesquisa sobre a influência destas acções na vivência em 
espaço urbano e em sociedade. 

O livro final “A Cidade e a Natureza” apresenta-se como uma conclusão sobre 
este trabalho. Num olhar mais abstracto sobre a forma da cidade, este livro 
desenvolve-se por meio de um questionamento sobre a divergência entre a 
arquitectura e a natureza. Na última parte a investigação é desenvolvida a 
partir de intervenções de cariz plástico (instalação) e
performático em espaço público. Estas são de carácter experimental e surgem 
a partir de questões pessoais sobre a dissociação construído/natural.
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