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(…) A vida é o que fazemos dela.As viagens são os viajantes.  

O que vemos, não é o que vemos, senão o que somos  (…). 1
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pela sua visão singular e por todas as metamorfoses que me fez ver, 

sentir, abraçar.  

 

 Fernando Pessoa. Viajar? Para viajar basta existir. In Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Vol.II. 1

Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1982. - 387.. Disponível em: http://arquivopessoa.net/textos/4445
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Resumo 

 O presente trabalho aborda a análise de três exposições implementadas em dois países 
lusófonos e constituídas como um caso de estudo instrumental que explora a transformação 
logística de um conceito de itinerância que se concretiza em diferentes espaços sem implicar a 

itinerância de obras de arte. 

O objetivo desta investigação foi estabelecer bases empíricas para a construção de uma 

estratégia de divulgação/internacionalização da arte contemporânea dentro do universo 
lusófono, sustentada por um conceito e uma intervenção curadorial. 

 
 O método utilizado para o desenvolvimento desta investigação foi o qualitativo, de 
natureza hermenêutica e fenomenológica onde os dados, de carácter descritivo, advieram de 

pesquisas e estudos da exposição itinerante, suas restrições, mecanismos e processos de 
implementação 

As técnicas utilizadas de acordo com a metodologia foram a análise bibliográfica, o trabalho 
de campo, cujos dados eram passados para um diário de campo, as entrevistas semidirigidas 
gravadas em vídeo e feitas aos artistas, o inquérito por questionário e a observação direta 

anotadas num guia de observação. A recolha de dados feita ao longo desta investigação foi 
exclusivamente feita pela investigadora e durante os mais variados contextos. 

 
 Como resultados dessa investigação, apresenta-se uma alternativa aos modelos mais 
tradicionais no que tange à divulgação/internacionalização da Arte Contemporânea dentro do 

Universo Lusófono. 

 
 Como contributos dessa investigação, apresentam-se a constituição das exposições 

como objetos de investigação, a revelação da importância da manutenção de um 
desenvolvimento sustentado na conceção expositiva itinerante e a apresentação de uma nova 
dimensão na inovação dos programas culturais. 

 
Palavras-chave: arte contemporânea, exposição itinerante, internacionalização, encontro 
intercultural, exposições de arte contemporânea. 
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Abstract 

 
 This research addresses the analysis of three exhibitions implemented in two 

Portuguese-speaking countries and constituted as an instrumental case study that explores the 
logistic transformation of the concept of itinerancy which is realized in different spaces 
without involving the itinerancy of works of art. 

The purpose of this research was to establish an empirical basis for the construction of a 

dissemination strategy/internationalization of contemporary art within Portuguese-speaking 
countries supported by a concept and curatorial intervention. 

 
The method used for the development of this research was qualitative, with a hermeneutic and 
phenomenological nature where the descriptive data arise from various researches and the 
study of the travelling exhibition, its restrictions, mechanisms and implementation processes. 

The techniques used in accordance with the methodology were the literature review, 

fieldwork which data were passed to a field diary, the semi-structured interview with the 
artists and recorded on video, the survey and direct observation noted in an observation guide. 
Data collection made throughout this research was only done by the researcher and in the 

most varied contexts. 

 
As result, this research presents an alternative to more traditional models in terms of 

dissemination/internationalization of contemporary art in Portuguese-speaking countries.  

 
As contributions to this research, it should be noted the constitution of the exhibits as research 

objects, the revelation of the importance of maintaining a sustainable development in the 
traveling exhibition design and the presentation of a new dimension in the innovation of 
cultural programs. 

 
 
Keywords: contemporary art, traveling exhibition, internationalization, intercultural 
exchange, Contemporary art exhibitions.  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Abstract 

 
 Il presente lavoro, affronta l'analisi di tre esposizioni realizzate in due paesi lusofoni e 

costituite come un caso di studio strumentale che esplora la trasformazione logistica del 
concetto d’ itineranza che si realizza in spazi diversi senza coinvolgere lo spostamento del le 
opere d'arte . 

Lo scopo di questa ricerca è stata sostenuta da un concetto e da un intervento curatoriale, 
stabilendo una base empirica per la costruzione di una strategia di diffusione/
internazionalizzazione dell'arte contemporanea nel mondo lusofono. 

 
 Il metodo utilizzato per lo sviluppo di questa ricerca è stato qualitativo, di natura 
ermeneutica e fenomenologica dove i dati, di carattere descrittivo, sono pervenuti attraverso 

ricerche e studi dell’ esposizione itinerante, dalle sue restrizioni, dai meccanismi e processi di 
implementazione. 

Le tecniche utilizzate in conformità con la metodologia sono stati l’analisi bibliografica, il 
lavoro sul campo per il quale sono stati passati i dati in un diario di campo, le interviste semi-
guidate registrate su video e fatte agli artisti, il sondaggio attraverso un questionario e 

l'osservazione diretta annotata in una prontuario di osservazione. La raccolta dei dati fatta 
durante tutta questa ricerca è stata eseguita solo dalla ricercatrice e per i contesti più svariati. 
 
 Come risultato di questa ricerca presenta un’ alternativa ai modelli più tradizionali 
rispetto ai termini di diffusione/internazionalizzazione dell'Arte Contemporanea all'interno 
dell'Universo Lusofono. 

 
 Come contributo di questa ricerca si presenta  la costituzione degli oggetti esposti 
come oggetti di ricerca, la rivelazione della importanza della manutenzione di uno sviluppo 

sostenibile nella concezione espositiva itinerante e la presentazione di una nuova dimensione 
nell’ innovazione dei programmi culturali. 
 
Parole chiave: arte contemporanea, esposizione itinerante, internazionalizzazione, 
innovazione, incontro interculturale, esposizioni d'arte contemporanea.  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Introdução 

 
O objetivo fundamental desta investigação, Um conceito Itinerante, Três 

Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte, é a análise de três 

exposições constituídas como um caso de estudo que, sustentadas por um conceito e uma 

intervenção curadorial, resultam no estabelecimento de bases empíricas para a construção de 

uma estratégia de divulgação/internacionalização da arte contemporânea dentro do universo 

lusófono. O elemento chave das três exposições – realizadas em Aveiro (Portugal), na Cidade 

Velha (Cabo Verde) e em São Mamede de Infesta (Portugal) –  alicerçou-se na conceção e 

aplicação de um Conceito expositivo metamorfoseável em cada caso de estudo. Pretende-se 

analisar a transformação logística de um conceito de itinerância que se concretiza nos 

diferentes espaços sem implicar a itinerância de obras de arte. 

 
Nessa perspetiva, este projeto curadorial consubstancia-se no modelo expositivo 

itinerante que é habitualmente parte integrante dos programas de fruição cultural oferecidos 

por boa parte dos museus, como referem Jacobsen e West . Variando consoante os casos e 2

dependente da captação de recursos e da consequente alocação desses recursos, o estudo 

desenvolvido por Jacobsen e West permite retirar várias ilações, de entre as quais se destaca o 

facto de ser prática corrente adotar-se esta abordagem ora de uma forma sistemática ora de 

forma oportunística, às vezes, numa espécie de hibridização das duas.  

 
Do ponto de vista do museu, enquanto instituição educativa e veículo de comunicação, 

esta tipologia de exposições tem o potencial de produzir um significativo impacto na 

visibilidade e no acesso a itens de coleções ou peças de acervos que, de outra forma, estariam 

confinadas ao espaço museológico e ao das suas coleções. O trabalho que ora se apresenta 

 Jacobsen, J. W., & West, R. M. (2009, January). Front-end Survey of Museum Professionals in Traveling 2

Exhibitions. Retrieved August/September, 2014, Disponível em: http://www.whiteoakassoc.com/pdf/front_end-
survey.pdf  
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centra-se nalgumas questões levantadas no VI Encontro de Museus de Países e Comunidades 

de Língua Portuguesa , onde se abordaram as dificuldades dos Museus Portugueses relativas à 3

articulação institucional para a definição de políticas integradas e à informação específica 

sistematizada sobre a atividade, bem como a pouca visibilidade internacional, na maioria dos 

casos, sendo a língua portuguesa um capital subaproveitado no âmbito do intercâmbio cultural 

e artístico no espaço lusófono. 

 
Tendo em conta o contexto acima apresentado, indubitavelmente existe a necessidade 

premente de entender-se a dinâmica de internacionalização, em particular, da arte moderna e 

contemporânea e os diferentes aspetos relevantes da estratégia expositiva a adotar, através do 

desenvolvimento de pesquisas e estudos de exposições itinerantes, suas restrições, 

mecanismos e processos de implementação. Assim, por forma a criar uma situação alternativa 

às restrições postas e impostas à internacionalização da arte, nomeadamente, recursos 

financeiros e humanos, espaço físico, preparação de obras (molduras, proteção especial, 

preservação das obras, restauro etc.), embalamento, transporte, despesas alfandegárias, 

seguros, acondicionamento de obras etc., este projeto explora metodologias e instrumentos 

que podem adaptar-se organicamente a tais condicionantes.  

 
Pretende-se analisar a possibilidade de uma itinerância – um conceito em circulação: a 

identidade do vínculo criado entre o lugar os artistas e as obras, em cada caso. 

Evidencia-se, sobretudo, a relação criação artística-vivência do locus em processos 

particulares de elaboração e experimentação. Além disso, o trabalho curadorial pretende 

reunir experiências (identificação de campos de reflexão potenciados por cada espaço em 

sintonia com os interesses de pesquisa de cada artista;  inspirar novas criações, adaptações/

recriações e diálogos espaço-obra), analisá-las nas suas divergências e aproximações. Assim, 

 Filipe, Graça, ed. 2013. VI Encontro de Museus de Países e Comunidades de Língua Portuguesa: Atas 2012, 3

Fundação Oriente, Setembro 2011. [Lisboa]: Comissão Nacional Portuguesa do ICOM. 348 páginas. ISBN: 
978-989-98396-0-1  
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as características do espaço fazem com que ao rumo da obra se torne intrínseca, considerando 

que o espaço pode ser interventivo, através da simbiose do lugar na obra ou da 

interpenetração da obra no lugar, sendo esses fatores determinantes da análise. 

 
Tendo em vista a vertente interativa com as comunidades e o acompanhamento e a 

recolha de registos dos diversos eventos, as informações foram constantemente atualizadas e 

publicadas na plataforma on-line, chamada "Conceito Itinerante" , criada e pensada para o 4

projeto de investigação. Esta plataforma, encarada como mais um Espaço (virtual) em 

transformação, é um meio de divulgação e partilha da informação e concretiza uma nova 

abordagem de apoio para a aplicação de conteúdos de cariz académico. 

 

Objetivos e metas da investigação 

 
Por forma a assegurar que o estudo Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três 

Experiências: Laboratório de História da Arte conseguisse adquirir níveis prático e 

científico coerentes, embora sem a diversidade de intermediários que habitualmente fazem 

parte de uma proposição artística análoga, formularam-se os seguintes e viáveis objetivos 

específicos: 

 
● Refletir sobre meios integrados de divulgação/internacionalização; 

● Compreender  as possibilidades de estreitamento da relação com os países lusófonos; 

● Executar pesquisa empírica, na forma de três exposições itinerantes, que se constituem 

casos de estudo e possibilitam o estudo de uma nova inteligibilidade dos lugares a 

partir das questões que colocam: 

● Promovem novas abordagens à história do espaço; 

 Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/4
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● Promovem novas leituras dos espaços enquanto património arquitetónico. 

● Promovem reflexões sobre o processo expositivo, a vertente performativa da 

apresentação, e as interações com os públicos; 

● Promovem e estimulam releituras da produção global dos artistas provocadas 

pelas particulares realizações/interpretações/intervenções direcionadas para um 

relacionamento com o espaço concreto, nestes três casos e dentro do contexto 

geral da obra 

● Valorizar e Preservar os documentos/fontes criados e compilados no âmbito da 

preparação das exposições, utilizando recursos e suportes proporcionados pelas  novas 

tecnologias de informação e divulgação. 
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Questões Metodológicas 

 
 Esta é uma investigação que inclui as vertentes de aplicação e divulgação e que se 

define no desenvolvimento da sua própria avaliação. No âmbito das possibilidades 

operacionais de um conceito aplicado num amplo espectro de contextos que se estende para 

além do estudo original controlado, culmina com a divulgação estruturada dos seus 

resultados, tendo como função a transmissão dos novos conhecimentos, a melhor 

compreensão das suas implicações e a abertura de portas para a aplicação potencial no campo 

expográfico e artístico dos resultados da investigação. Em função da envolvência direta da 

investigadora, por um lado, na totalidade do contexto da pesquisa curadorial e, por outro lado, 

assegurando a cobertura integral de todos os domínios do projeto, a abordagem que permita a 

cabal busca e interpretação de significados contidos nas variáveis, acontecimentos, 

condicionantes e conclusões é a pesquisa qualitativa, que 

 
se funda na abordagem fenomenológica e compreensiva, busca analisar o [fenómeno] (...) do ponto de 
vista do ator, utilizando a observação naturalista e não controlada, é subjetiva, está perto dos dados, é 
orientada ao descobrimento, é exploratória, descritiva e indutiva, é orientada ao processo, assume uma 

realidade dinâmica e os resultados não podem ser generalizáveis. Já a pesquisa quantitativa se funda 
no positivismo lógico, é orientada pela busca da magnitude e das causas dos fenômenos (...), sem 
interesse pela dimensão subjetiva e utiliza procedimentos controlados, é objetiva, distante dos dados, 

orientada à verificação e hipotético-dedutiva, assume uma realidade estática e os resultados são 
replicáveis e generalizáveis . 5

 
 Certamente, as mudanças no conteúdo e métodos da história da arte são diretamente 

influenciadas por pressupostos implícitos (...) [tais como] as circunstâncias particulares do 

tempo, o lugar, a classe, o género e a experiência daqueles que as promovem como nota 

Selma Kraft no artigo Interdisciplinarity and the canon of art history, (Kraft) . Assim, esta 6

 Junior, J. (2011). A pesquisa nas ciências humanas e sociais. In D. Perdigão, M. Herlinger & O. White (Eds.), 5

Teoria e prática da pesquisa aplicada. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil. ISBN 9788535250879. p. 30
 Kraft, S. (1989). Interdisciplinarity and the canon of art history. Issues in Integrative Studies (7). pp. 57-716
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investigação não é uma atividade isolada, apesar de ser individual, integra determinadas 

especialidades dentro do domínio da História da Arte, e reconhece que as questões e matérias 

que aborda e confronta ultrapassam as fronteiras, muitas vezes herméticas, das disciplinas 

“tradicionais”.  

 
Selma Kraft desenvolve o seu pensamento no mesmo artigo, chamando a atenção para 

a compreensão das obras de arte como textos significativos (em diversos âmbitos, desde o 

nível sígnico ao nível da recepção) numa determinada circunstancia cultural:  

 
The notion that one special group of works exemplifies the normative stylistic 

characteristics for all of art is no longer convincing. The traditional elitist categories of fine art have 
expanded to include popular and folk art, primitive and Third-World art, the art of women, 

commercial art, crafts, minor arts, and, in fact, anything someone claims to be art. With the 
expansion of categories of visual works that are now studied as art, what is studied about the works 
has also changed. Viewed across differences of ethnicity, race, gender, and class, works of art are 
seen in what has been dubbed “the new art history” (Rees and Borzello,1986) as social documents 

rather than as purely aesthetic objects. It is what they tell us rather than what they look like that is 
now deemed to be important. Viewed in the framework of awareness of the particularity and 
limitations of specific points of view, the meanings of works of art are no longer thought of as self-

evident. Instead, they are considered to be texts, structures of signification, whose meanings depend 
on the kind of interpretation that is brought to bear. What meaning a work of art can be said to 
represent, how it represents it, why it represents it, and its impact have become the important 
considerations for those who investigate art . 7

 
Encontramos na reflexão de Eduardo Mourão Vasconcelos a valorização da 

interdisciplinar e transdisciplinar como meio de validação do processo de construção de 

conhecimento:  

no chamado pós-modernismo, a prática interdisciplinar e transdisciplinar retoma a sua importância 
com uma estratégia fundamental de produção de conhecimento ao exigir que qualquer perspectiva 

 Kraft, S. (1989). Interdisciplinarity and the canon of art history. Issues in Integrative Studies (7). p. 65 7

Disponível em https://oakland.edu/Assets/upload/docs/AIS/Issues-in-Interdisciplinary-Studies/1989-
Volume-07/03_Vol_7_pp_57_71_Interdisciplinarity_and_the_Canon_of_Art_History_(Selma_Kraft).pdf 
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disciplinar ou teórica deva necessariamente ser contraposta por outras formulações internas e externas 

a um determinado campo disciplinar ou paradigmático . 8

 
M. K. Talley, retomando a afirmação de Heinrich Wölfflin (…) nós só vemos o que 

procuramos, mas só procuramos o que podemos ver, sublinha que: 

 
cada época, cada povo, cada indivíduo vê de forma diferente, e a forma como vemos num dado 
momento no tempo ou lugar determina o período, o nacional e o estilo individual. Wölfflin adverte que 

‘nem tudo é possível em todos os momentos. A visão em si tem a sua história e a revelação desses 
estratos visuais deve ser considerada como a principal tarefa da história da arte.  9

 
Alarga-se, assim, o âmbito da intervenção da história da arte para contextos 

multidisciplinares como a combinação das novas tecnologias da comunicação e com as 

práticas curadorial, artística e pedagógica. Certamente, 

 
a abordagem transdisciplinar na resolução de problemas pode ser tomada de forma eficaz para 

complementar e ampliar prévias formas multi e interdisciplinares de trabalhar, dado que concentra-se 
em problemas que são formulados de forma única e que não podem ser captáveis (ou às vezes até 
mesmo previstos) no interior dos domínios disciplinares existentes . 10

 
 Instigada por uma corrente de historiadores e historiadores da arte que entendia que a 

estrutura, as conceções e os métodos de pesquisa deveriam ser repensados, esta verdadeira 

mudança de paradigma teve o seu início, segundo Kraft, 

Pelos anos de 1970 o que tinha sido motivo de preocupação periférica para o historiador de arte 
começou a se mover para o centro, e que tinha sido central foi começando a se mover para a periferia. 

 Vasconcelos, Eduardo Mourão - Complexidade e Pesquisa Interdisciplinar: citado in Pereira, Fabrizio Andrade 8

(2011). O Conhecimento Epistemológico e o Conhecimento em Arte: Análise de paradigmas do século XXI sob 
enfoque transdisciplinar. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes/UFMG Tese de Doutoramento, p. 7. Disponível 
em: h t tp : / /www.b ib l io tecad ig i t a l .u fmg.br /dspace /b i t s t r eam/hand le /1843 / JSSS-8QMLSH/
tese_fabricio_andrade.pdf?sequence=1
 Talley, M. K., - “Introduction to Part I The Eye´s Caress: Looking, Appreciation, and Connoisseurship”. In. 9

Price, N. S., & Vaccaro, A. M.(ed.) (1996). Historical and philosophical issues in the conservation of cultural 
heritage (Vol. 1). Getty Publications. p. 22 [Tradução nossa]

 Ravetz, A., Felcey, H., & Kettle, A. (Eds.). (2013). Collaboration through Craft. A&C Black. p. 15810
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O cânone da história da arte foi sendo derrubado (exceto talvez para um núcleo remanescente de 

acérrimos defensores tradicionais) tanto que as obras estudadas por historiadores de arte estavam 
mudando, os aspectos das obras que foram estudados foram mudando, e a metodologia tradicional da 
história da arte para estudar esses assuntos estava começando a ser substituída pelas metodologias de 

outras disciplinas . 11

 
Em virtude dessa transformação, que se afasta das interpretações formalistas e 

contextualistas de obras de arte, surge a necessidade de explorar novas metodologias viradas 

para o enfrentamento de uma realidade que afirma ser impossível continuar a acreditar que a 

‘civilização ocidental’ seja normativa . Esta autora reconheceu assim duas abordagens 12

gerais: 

 
Uma sai das ciências sociais; que considera as condições em que obras de arte são produzidas e 
utilizadas. A outra abordagem—crítica, semiótica, desconstrutiva—tem sua origem na teoria literária e 
filosofia. Está mais directamente relacionada com as formas de discurso, estruturas de significação, 
que as obras de arte são consideradas ser.  13

 
Nesse âmbito, cabe ressaltar que, no que tange ao processo de construção de um 

património do conhecimento, dentro dos paradigmas científicos da modernidade, Quivy e 

Campenhoudt entendem que 

 
a melhor forma de começarmos um trabalho de investigação em ciências sociais consiste em esforçar-
se por enunciar o projeto sob a forma de uma pergunta de partida (...) para desempenhar corretamente 

a sua função (...) deve apresentar qualidades de clareza, de exequilidade e de pertinência . 14

 
Definidos ou conhecidos os temas, ou a temática, de uma investigação em termos de 

pressupostos, noções e termos, o consequente desenvolvimento de conhecimentos científicos 

seguros, credíveis e constantes é impensável sem paradigmas sobre os quais se apoia. O 

 Kraft, S. (1989). Interdisciplinarity and the canon of art history. Issues in Integrative Studies (7). p. 6411

 Kraft, S. (1989). Interdisciplinarity and the canon of art history. Issues in Integrative Studies (7). p. 6512

 Kraft, S. (1989). Interdisciplinarity and the canon of art history. Issues in Integrative Studies (7). p. 6613

 Quivy, R. & Campenhoudt, L. (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva. p. 44.14
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conceito de paradigma surgiu por iniciativa de Thomas Kuhn, físico, filósofo e historiador da 

ciência, que em 1962 introduziu o termo e conceito de “mudança paradigmática” (“paradigm 

shift”) no seu ensaio sobre a “estrutura das revoluções científicas”. Para o autor, paradigma 

 
significa a constelação de crenças, valores e técnicas partilhada pelos membros de uma comunidade 

científica . Paradigma refere-se a modelo, padrões compartilhados que permitem a explicação de 15

certos aspectos da realidade. É mais do que uma teoria, implica uma estrutura que gera novas teorias. 
É algo que estaria no início das teorias. 
Paradigma, na ótica de Kuhn, é uma realização científica de grande envergadura, com base teórica e 
metodológica convincente e sedutora, e que passa a ser aceita pela maioria dos cientistas integrantes 

de uma comunidade. É uma construção que põe fim às controvérsias existentes na área a respeito de 
determinados fundamentos. A partir do momento em que existe um consenso por parte de um grupo de 
cientistas sobre determinadas ocorrências ou fenômenos, começa uma sinergia unificadora ao redor da 

nova temática. 
Já Edgar Morin procura conceituar paradigma indo além da proposta originária estabelecida pela 

lingüística e pela definição de Thomas Kuhn, ele justifica a existência de uma incerteza na definição 
kuhniana. Segundo Morin, um paradigma significa um tipo de relação muito forte, que pode ser de 
conjunção ou disjunção, que possui uma natureza lógica entre um conjunto de conceitos-mestres. Para 
esse autor esse tipo de relação dominadora é que determinaria o curso de todas as teorias, de todos os 

discursos controlados pelo paradigma. Seria uma noção nuclear ao mesmo tempo lingüística, lógica e 
ideológica.  16

 
Nesta matéria existe uma notória ausência de consenso geral. Por um lado, para 

Sharan Merriam, os paradigmas ou “orientações de investigação” são três — positivista, 

interpretativo e crítico: 

 
Briefly, the three orientations are distinguished as follows. In positivist forms of research, education or 
schooling is considered the object, phenomenon, or delivery system to be studied. Knowledge gained 
through scientific and experimental research is objective and quantifiable. Reality in this perspective is 
stable, observable, and measurable. In interpretive research, education is considered to be a process 

and school is a lived experience. Understanding the meaning of the process or experience constitutes 

 Kuhn, T. S. (1994). A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva. p. 22515

 Moraes, M. C. (1997). Paradigma Educacional Emergente. Coleção Práxis. São Paulo: Papirus Editora. ISBN 16

9788530804787. p. 31.  
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the knowledge to be gained from an inductive, hypothesis- or theory- generating (rather than a 

deductive or testing) mode of inquiry. Multiple realities are constructed socially by individuals. In the 
third orientation -critical research-education is considered to be a social institution designed for social 
and cultural reproduction and transformation. Drawing from Marxist philosophy, critical theory, and 

feminist theory, knowledge generated through this mode of research is an ideological critique of power, 
privilege, and oppression in areas of educational practice.  17

 
Nas palavras de Egon Guba, digo que não é surpreendente porque Thomas Kuhn, a 

pessoa mais responsável por trazer tal conceito à nossa consciência coletiva, tenha ele 

próprio usado o termo em não menos que 21 maneiras diferentes, se Masterman for 

credível . Para Egon Guba e Yvonna Lincoln, existe uma “sobrequantificação” de 18

paradigmas/métodos e elencam quatro como estando em competição pela primazia — 

paradigma positivista, paradigma pós-positivista, paradigma da teoria crítica (“critical 

theory”) ou orientada ideologicamente, e paradigma construtivista . Não se pode deixar de 19

ilustrar o trabalho de Guba neste campo—embora considerando que o "pós-positivista" em 

pouco difere do positivismo, resultando de alguns "compromissos" decorrentes do 

reconhecimento do "absurdo" que é assumir que é possível a um investigador humano despir-

se completamente da sua condição humana enquanto investigador —ao examinar e 20

comparar os elementos da sua classificação, sob três perspetivas diferentes: ontológica, 

epistemológica e metodológica : 21

1. The ontological question. What is the form and nature of reality and, therefore, what is there 
that can be known about it? For example, if a "real" world is assumed, then what can be 

known about it is "how things really are" and "how things really work." Then only those 
questions that relate to matters of "real" existence and "real" action are admissible; other 

 Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and 17

Expanded from "Case Study Research in Education". San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
ISBN-0-7879-1009-0. p. 4

 Guba, E. G. (Ed.). (1990). The paradigm dialog. Sage Publications. p. 1718

 Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. 19

Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA: Sage. p. 105
 Gomes, M. (2004). Educação a distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 20

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p 169

 Guba, E. G. (Ed.). (1990). The paradigm dialog. Sage Publications. p. 1821
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questions, such as those concerning matters of aesthetic or moral significance, fall outside the 

realm of legitimate scientific inquiry. 

2. The epistemological question. What is the nature of the relationship between the knower or 
would-be knower and what can be known? The answer that can be given to this question is 
constrained by the answer already given to the ontological question; that is, not just any 
relationship can now be postulated. So if, for example, a "real" reality is assumed, then the 

posture of the knower must be one of objective detachment or value freedom in order to be 
able to discover "how things really are" and "how things really work." (Conversely, 
assumption of an objectivist posture implies the existence of a "real" world to be objective 

about.) 

3. The methodological question. How can the inquirer (would-be knower) go about finding out 

whatever he or she believes can be known? Again, the answer that can be given to this 
question is constrained by answers already given to the first two questions; that is, not just any 
methodology is appropriate. For example, a "real" reality pursued by an "objective" inquirer 
mandates control of possible confounding factors, whether the methods are qualitative (say, 

observational) or quantitative (say, analysis of covariance). (Conversely,selection of a 
manipulative methodology-the experiment, say-implies the ability to be objective and a real 
world to be objective about.) The methodological question cannot be reduced to a question of 

methods; methods must be fitted to a predetermined methodology.  22

 
Por outras palavras, para se aquilatar o grau de adequação de uma abordagem face à 

questão de investigação, pode-se, sumariamente, admitir que 

 
as questões ontológicas prendem-se com a natureza da realidade, com a natureza do que pode ser 
“conhecido”. As questões epistemológicas abarcam a questão na natureza da relação entre “aquele 
que conhece” (o investigador) e aquilo que é “conhecido” (o objecto ou o sujeito de estudo). As 

questões metodológicas abarcam toda a problemática das decisões a tomar pelo investigador no que 
concerne às diferentes etapas de realização da investigação . 23

 

  Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. 22

Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA: Sage. p. 108
 Gomes, M. (2004). Educação a distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 23

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p 169.  
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 Maria João Gomes sumariza a caracterização dos paradigmas de investigação, 

segundo Guba , defensor convicto do construtivismo. No que tange à perspetiva ontológica, 24

no positivismo a realidade é única e regida por mecanismos e leis de carácter universal. O 

conhecimento é convencionalmente apresentado e sintetizado sob a forma de generalizações 

independentes do contexto e do tempo em que se produzem. Algumas das generalizações 

assumem a forma de leis de causa e efeito . No pós-positivismo e na teoria crítica, a 25

realidade é encarada como única mas aceita-se que esta nunca pode ser completamente 

apreendida. As “leis naturais” só são compreendidas de forma parcial . No construtivismo, 26

a realidade existe sob a forma de múltiplas construções mentais, socialmente e 

experiencialmente construídas, específicas e contextuais, dependendo na sua forma e teor das 

pessoas a que pertencem . No que diz respeito à perspetiva epistemológica, o positivismo, 27

aceita a possibilidade do sujeito-investigador se posicionar de forma objectiva (distante e 

não interactiva) em relação ao sujeito/fenómeno em estudo. Em consequência parte do 

pressuposto que os valores e outros eventuais factores pessoais não influenciam os processos 

e resultados das investigações . No pós-positivismo, embora o ideal a prosseguir seja o 28

conhecimento “objetivo” é reconhecido que esta é uma meta que nem sempre pode ser 

plenamente atingida. O papel da tradição e da comunidade (científica) é determinante na 

aceitação do valor da investigação em termos de objectividade . Para a teoria crítica, os 29

“valores” são considerados como factores que devem estar presentes e ser considerados na 

investigação . No construtivismo, o sujeito/investigador e o sujeito/fenómeno investigado 30

são perspectivados em articulação sendo o conhecimento uma construção resultante do 

processo de interacção entre os dois . Com relação à perspetiva metodológica, no 31

 Guba, E. G. (Ed.). (1990). The paradigm dialog. Sage Publications. p. 1724

 Gomes, M. (2004). Educação a distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 25

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p. 170

 Idem, ibidem26

 Ibidem27

 Ibidem28

 Ibidem29

 Ibidem30

 Ibidem31
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positivismo as questões e hipóteses são formuladas à partida sob a forma proposicional e 

depois sujeitas a confirmação sob condições cuidadosamente controladas pelos 

investigadores . No pós-positivismo, a aceitação de um “realismo crítico” e de uma 32

“objectividade parcial” conduz ao recurso à triangulação de dados, investigadores, teorias e 

métodos como forma de aumentar a objectividade da investigação e permitir uma mais 

rigorosa aproximação do real. Há maior recurso à investigação em contextos naturais e ao 

uso de métodos mais qualitativos, maior aceitação da teoria como produto mais do que como 

precursor da investigação e é aceite a existência de um continuum entre a vertente da 

“descoberta” e a vertente da “confirmação” (mais valorizada no paradigma positivista) no 

contexto da investigação . A teoria crítica assume uma metodologia dialógica que procura 33

organizar os participantes em torno de uma perspectiva comum do mundo que os mobilize no 

sentido da promoção da mudança em função dos valores aceites consensualmente pelos 

participantes . No construtivismo, a vertente hermenêutica manifesta-se principalmente nos 34

esforços tendentes a conhecer as perspectivas e construções individuais de todos os 

participantes que partindo desse conhecimento e de forma dialéctica por comparação e 

contraste tentam chegar a construções mais consensuais . 35

 
Tendo em conta esta vasta panóplia de abordagens, não há dúvida que te torna 

necessário clarificar, novamente, a catalogação dos paradigmas. Assim, as reflexões de Guba 

e Lincoln desembocaram em duas grandes tendências paradigmáticas—“naturalista” e 

“racionalista” (ou “científico”) —, fundamentado na assunção de que, do ponto de vista 

ontológico, os paradigmas positivista, pós-positivista e de teoria crítica, não são 

incompatíveis e podem mesmo articular as suas posições, Guba considera que do ponto de 

vista dos construtivistas este último paradigma (construtivista ou naturalista) é o único que 

 Ibidem32

 Ibidem33

 Ibidem34

 Ibidem35
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se apresenta como verdadeiramente alternativo a qualquer um dos outros . Convém observar 36

que os autores recorrem a um conjunto de cinco axiomas para os particularizar, 

nomeadamente: natureza da realidade, relação investigador/sujeito, natureza das afirmações 

de “verdade”, relações de causa-efeito, e compromisso em relação aos valores. Com o foco 

nos dois primeiros axiomas, porque são os que têm aplicabilidade no nosso trabalho, tal 

particularização, do ponto de vista do paradigma racionalista, em face à natureza da realidade, 

os racionalistas assumem a existência de uma realidade única e tangível, fragmentável em 

variáveis e processos independentes, cada um dos quais podendo ser estudado de forma 

independente dos outros. A investigação pode assim ser orientada no sentido de convergir 

para esta realidade "única", até que esta seja finalmente explicada . Por seu lado, no 37

paradigma naturalista, assume a existência de múltiplas realidades as quais são em grande 

parte resultantes das construções mentais das pessoas sendo por isso intangíveis e só 

podendo ser estudadas de forma holística e idiossincrática . No que se refere à relação 38

investigador/sujeito, o paradigma racionalista assume que o investigador é capaz de manter 

uma discreta e inviolável distância do "objecto" de estudo. Contudo, aceitam que, quando o 

"objecto" de estudo é um ser humano têm que ser tomadas algumas precauções 

metodológicas que previnam a sua reAtividade ou seja que evite que o sujeito reaja às 

condições do estudo influenciando de forma indesejável os resultados do mesmo . Por seu 39

turno, o paradigma naturalista assume que o Sujeito/investigador e o sujeito “objecto” da 

investigação interagem e influenciam-se mutuamente, Embora admitam que deva haver 

algum esforço para evitar as influências mútuas os naturalistas consideram que a interacção 

 Gomes, M. (2004). Educação á distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 36

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p. 171

 Gomes, M. (2004). Educação a distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 37

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p. 172

 Gomes, M. (2004). Educação a distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 38

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p. 172

 Gomes, M. (2004). Educação a distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 39

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p. 172  
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não deve ser considerada uma característica indesejável mas sim explorada em benefício da 

investigação em curso, na medida em que é através dela que o principal "instrumento" de 

recolha de dados - o sujeito investigador - pode maximizar a sua capacidade . 40

 
Em sintonia com este entendimento, o presente estudo posiciona-se no âmbito de uma 

investigação construtiva, ou naturalista, conforme se queira interpretar. De acordo com 

Lincoln e Guba, 

 
constructivism adopts a relativist ontology (relativism), a transactional epistemology, and a 

hermeneutic, dialectical methodology. Users of this paradigm are oriented to the production of 
reconstructed understandings of the social world. The traditional positivist criteria of internal and 
external validity are replaced by such terms as trustworthiness and authenticity. Constructivists value 

transactional knowledge. Their work overlaps with the several different participatory action 
approaches discussed by Kemmis and McTaggart. Constructivism connects action to praxis and builds 
on antifoundational arguments while encouraging experimental and multivoiced texts.  41

 
A diferenciação, particularmente no domínio ontológico, entre os dois tratamentos 

feita, por exemplo por Arilda Godoy, assenta numa metodologia de natureza experimental 

(quantitativa) é numa metodologia de investigação de natureza hermenêutica e 

fenomenológica (qualitativa): 

 
Em linhas gerais, num estudo quantitativo o pesquisador conduz seu trabalho a partir de um plano 
estabelecido a priori, com hipóteses claramente especificadas e variáveis operacionalmente definidas. 
Preocupa-se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados. Busca a precisão, evitando 

distorções na etapa de análise e interpretação dos dados, garantindo assim uma margem de segurança 
em relação às inferências obtidas. 
De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, 
nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses 

 Gomes, M. (2004). Educação a distância: Um caso de estudo sobre formação contínua de professores via 40

internet. Braga: Universidade do Minho. ISBN 972-8746-22-9. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/27547. 
p. 172

 Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2005). The Sage handbook of qualitative research. Sage. p 18441
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amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, 
dos participantes da situação em estudo . 42

 
Naturalmente, esta multiplicidade de instrumentos, previamente exposta, implica a 

escolha da metodologia mais apropriada. Para Erica Tucker, 

 
os métodos que escolhemos são moldados, em primeiro lugar, pelas perguntas que procuramos 
responder, mas também por considerações tais como o período de tempo disponível, a disponibilidade 
de fundos para a investigação a longo prazo e viagens, e a extensão desejada do projeto final . 43

 
Perante esta realidade, ao permitir a subjetividade do investigador nos processos e 

dinâmicas da produção de conhecimentos para utilização, pela forma como abordou a 

compreensão do problema central, a opção mais apropriada para esta investigação é, de facto, 

o paradigma qualitativo que, para Bogdan e Biklen, é 

 
um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 
características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 

estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, 
sendo, outrossim, formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade 
e em contexto natural.  44

 
Como colocaram os autores citados, a investigação qualitativa aplicada na 

compreensão de questões difíceis de serem apreendidas por dados apenas quantitativos, 

consiste basicamente em cinco características: 

 Godoy, A. S. (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades (pp. 57-63). Revista de 42

administração de empresas, 35(2). p. 58
 Tucker, E. L (2014). Museum Studies. In P. Leavy (Ed.), The Oxford handbook of qualitative research (pp. 43

341-356). ISBN 978-0-19-981175-5. p. 342
 Bogdan, R. & Biklen, S., (1994). Investigação Qualitativa em Educação - Uma introdução à teoria e aos 44

métodos. Porto: Porto Editora. p.16.  
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1. a fonte directa dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente na recolha 

desses mesmos dados; 

2. os dados que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo; 

3. os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em 

si do que propriamente pelos resultados; 

4. a análise dos dados é feita de forma indutiva; e 

5. o investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado que os 
participantes atribuem às suas experiências.  45

 
No entendimento de Denzin e Lincoln, a palavra qualitativa implica uma ênfase em 

processos e significados que não são examinados nem medidos (se chegarem a ser medidos) 

rigorosamente, em termos de quantidade, volume, intensidade ou frequência . Na 46

compreensão dos pressupostos da investigação qualitativa eficiente, também para Bruce 

Tuckman existem cinco características basilares: 

 
1. A situação natural constitui a fonte dos dados, sendo o investigador o instrumento-chave da 

recolha de dados; 

2. A sua primeira preocupação é descrever e só secundariamente analisar os dados; 

3. A questão fundamental é todo o processo, ou seja, o que aconteceu, bem como o produto e o 

resultado final; 

4. Os dados são analisados intuitivamente, como se se reunissem, em conjunto, todas as partes de 

um puzzle; 

5. Diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao “porquê” e ao “o quê”.  47

 
Os pressupostos ex ante deste projeto de investigação procuraram assegurar um 

retorno qualitativo das informações por forma a que haja repercussões devidamente 

fundamentadas nas avaliações ex post. Se para Bogdan e Taylor esta é uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

 Bogdan, R. & Biklen, S., (1994). Investigação Qualitativa em Educação - Uma introdução à teoria e aos 45

métodos. Porto: Porto Editora. p.16.
 Denzin, N. & Lincoln, Y. (1994). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications. p. 4.46

 Tuckman, B. (2005). Manual de Investigação em Educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.47
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percepções pessoais , para Luísa Aires os estudos desenvolvidos no âmbito deste paradigma 48

de investigação não possuem um conjunto fechado de metodologias próprias; os 

investigadores qualitativos recorrem à narrativa, aos métodos e técnicas etnográficas, à 

entrevista, psicanálise, estudos culturais, observação participante, etc . 49

 
O estudo de casos é também uma das vias metodológicas inerentes à investigação no 

âmbito da História da Arte. Na definição de estudo de caso, pode-se aceitar que 

 
um caso pode ser um indivíduo: pode ser um grupo — como uma família ou uma classe, ou um 

escritório, ou uma enfermaria de hospital; ele pode ser uma instituição — como uma escola ou um lar 
para crianças, ou uma fábrica; ele pode ser uma comunidade em larga escala — uma cidade, uma 
indústria, uma profissão. Todos estes são casos isolados; mas também é possível estudar múltiplos 

casos: diversas famílias monoparentais; várias escolas; duas profissões diferentes. Tudo depende do 
que se pretende averiguar — o que nos guia. 
Um estudo de caso é aquele que investiga o acima exposto por forma a responder a questões 
específicas da investigação (que podem ser bastante vagas para começar) e que procura uma gama de 
diferentes tipos de evidências, evidências essas que existem no cenário do caso, e que tem de ser 

abstraídas e compiladas de maneira a obter as melhores respostas possíveis para as questões de 
investigação. Nenhum tipo ou fonte de evidências é provável que seja suficiente (ou suficientemente 
válido) por si próprio. Este uso de múltiplas fontes de evidências, cada uma com as suas forças e 
fraquezas, é uma característica-chave da investigação suportada por estudo de caso.  50

 
 Para Robert Yin, um dos pioneiros deste método investigativo, a definição técnica de 

estudo de caso enuncia-se da seguinte forma: 

 
Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do 
seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão 
claramente definidos . 51

 Bogdan, R. & Biklen, S., (1994). Investigação Qualitativa em Educação - Uma introdução à teoria e aos 48

métodos. Porto: Porto Editora. p.11.
 Aires, L (2011). Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional. Lisboa: Universidade Aberta, 49

2011. 70 p. ISBN 978-989-97582-1-6. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.2/2028. p. 13.
 Gillham, B. (2000). Case study research methods. Bloomsbury Publishing. ISBN 9781441159069. p. 150

 Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. p. 1351
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Uma particularidade importante nas características deste método é que não se inicia 

com noções teóricas feitas a priori (sejam derivadas da literatura ou não) . Para Robert E. 52

Stake, outro interveniente neste domínio, 

 
os estudos de caso são uma maneira comum de fazer pesquisa qualitativa. O estudo de caso não é nova 

nem essencialmente qualitativa. O estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha 
do que deve ser estudado . 53

 
O trabalho de Stake na caracterização do estudo de caso propõe três tipos 

fundamentais: intrínseco, instrumental e coletivo : 54

 
chamo um estudo de estudo de caso intrínseco se o estudo é realizado porque, primeiro e último, 

procura-se garantir uma melhor compreensão deste caso específico. Não é realizado principalmente 
porque o caso representa outros casos, ou porque ilustra uma característica ou problema particular, 
mas em vez disso, porque, em toda a sua particularidade e simplicidade, este caso em si é de interesse. 
O pesquisador, pelo menos temporariamente, subordina outras curiosidades para que as histórias 

daqueles que “vivem o caso” venha a ser deduzidas. O propósito não é vir a compreender uma 
construção abstrata ou um fenómeno genérico (...) O objectivo não é a construção de uma teoria - 
embora em outros momentos o pesquisador pode fazer exatamente isso. O estudo é realizado por causa 

de um interesse intrínseco, por exemplo, nesta particular criança, clínica, conferência ou currículo. 
Uso o termo estudo de caso instrumental se um caso particular é examinado principalmente para 

fornecer informações sobre uma questão ou para redesenhar uma generalização. O caso é de interesse 
secundário, ele desempenha um papel de apoio e isso facilita a nossa compreensão doutra questão. O 
caso é aprofundado na mesma, os seus contextos analisados e as suas actividades normais são 

detalhadas, mas tudo porque isso nos ajuda a prosseguir o interesse externo. O caso pode ser visto 
como típico de outros casos ou não. (...) Aqui, a escolha do caso é feita para avançar a compreensão 
desse outro interesse. Simultaneamente existem vários interesses, particulares e gerais. Não existe uma 
linha divisória rígida e clara distinguindo um estudo de caso intrínseco de um instrumental, mas sim 

uma zona de propósito combinado. 
Quando há ainda menos interesse num caso particular, uma quantidade de casos pode ser estudada em 

conjunto a fim de investigar um fenómeno, uma população, ou uma condição geral. Chamo a isso de 

 Gillham, B. (2000). Case study research methods. Bloomsbury Publishing. ISBN 9781441159069. p. 252

 Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2005). The Sage handbook of qualitative research. Sage. p. 44353

 Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies (pp. 443-466). In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. The Sage 54

handbook of qualitative research. Sage.  
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estudo de caso múltiplo ou estudo de caso coletivo. É um estudo instrumental alargado a vários casos. 

Casos individuais no conjunto podem ou não ser conhecidos com antecedência, na manifestação de 
alguma característica comum. Eles podem ser semelhantes ou diferentes, sendo a redundância e a 
variedade importantes. São escolhidos porque acredita-se que a compreensão deles vai levar à melhor 

compreensão, e talvez melhor teorização, cerca de um ainda maior conjunto de casos.  55

 
Em suma, o estudo de caso intrínseco procura compreender os detalhes de um caso, 

enquanto o instrumental pretende compreender algo de um modo mais geral, e o coletivo 

combina múltiplos casos de estudo num único. Assim, e como colocaram os autores 

previamente citados, o presente projeto de investigação emprega o estudo de caso 

instrumental. De acordo com Gillham, 

 
é um axioma da filosofia científica que as teorias não podem ser provadas — num sentido definitivo — 
unicamente refutadas. Ou seja, tem-se uma teoria que 'explica' todas as evidências, e então surge algo 
novo - outro elemento de prova indiscutível - que não se encaixa na teoria: que tem de mudar. (...) A 
teoria não é primária, a evidência é primária; e tal aplica-se a todos os tipos de investigação . 56

 
Naturalmente, é premente a necessidade de recolher dados por forma a apurar 

cabalmente a natureza do contexto e daí inferir linhas gerais de ação, cenários de contingência 

e hipóteses ou interpretações mais plausíveis. Fulcral na sua conceção e nos seus métodos, a 

investigação trata-se da criação de novos conhecimentos e a matéria-prima, ou material bruto, 

provém da recolha de dados. Porém, quando se recorre ao estudo de caso, é preciso ter 

presente, no momento da formulação da questão de investigação, as suas tipologias. 

 
No que toca à elaboração do instrumento de observação para a recolha ou produção de 

informações com base num conjunto de variáveis, indicadores e hipóteses, Quivy e 

 Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies (pp. 443-466). In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. The Sage 55

handbook of qualitative research. Sage. p. 445
 Gillham, B. (2000). Case study research methods. Bloomsbury Publishing. ISBN 9781441159069. p. 3456
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Campenhoudt distinguem dois tipos de observação: direta e indireta . Para estes autores, a 57

observação direta é aquela em que o próprio investigador procede diretamente à recolha das 

informações, sem se dirigir aos sujeitos interessados. (...) No caso da observação indireta, o 

investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada . Por um lado, os 58

autores apontam que, na primeira modalidade, os indicadores pertinentes previstos são 

anotados, pelo investigador, num guia de observação, sendo que os sujeitos não intervêm 

nessa recolha. Por outro lado, na segunda modalidade, o sujeito responde a um conjunto de 

perguntas, pré-estabelecidas num questionário ou guião de entrevista, e, ao tomar parte do 

processo de produção de informação, torna o processo subjetivo, pois a probabilidade de 

contaminação das informações é elevada. Além disso, existem consequências involuntárias no 

recurso à 

 
observação indirecta, por meio de questionário ou de guião de entrevista, [que] deve vencer a 

resistência natural ou a inércia dos indivíduos. Não basta conceber um bom instrumento, é preciso 
ainda pô-lo em prática de forma a obter-se uma proporção de respostas suficiente para que a análise 
seja válida. As pessoas não estão forçosamente dispostas a responder, excepto se virem nisso alguma 

vantagem (falar um pouco, por exemplo).  59

 
Quivy e Campenhoudt sugerem três operações da observação: conceber o instrumento 

de observação; testar o instrumento de observação; e por fim, a recolha de dados. No âmbito 

da recolha de dados, sugerem quatro grandes categorias de métodos, cuja utilidade específica 

deve diferir consoante as idiossincrasias e objetivos do caso em investigação, nomeadamente: 

o inquérito por questionário; a entrevista; a observação directa; e a recolha de dados 

preexistentes: dados secundários e dados documentais. 

 
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 57

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 163
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 58

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 164
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 59

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 184 
!   35

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



No que se refere ao inquérito por questionário, os autores caracterizam-no como 

consistindo em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 

população, uma série de perguntas relativas (...) [a] qualquer (...) ponto que interesse os 

investigadores . Pontuam duas variantes, sendo que a "de administração indirecta" se 60

distingue por ser preenchido pelo inquiridor e “de administração directa” acontece quando é o 

próprio inquirido que o completa, observando que esta modalidade é pouco fiável. Ciente 

disso, este projeto de investigação concebeu questionários de administração directa coerentes, 

curtos e simples. 

 
No que concerne ao recurso à recolha de dados através do formato da interrogação, a 

entrevista distingue-se 

 
“pela aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de interacção humana. Correctamente 

valorizados, permitem retirar das entrevistas informações e elementos de reflexão muito ricos e 
matizados. (...) Caracterizam-se por um contacto directo entre o investigador e os seus interlocutores, e 
por uma fraca directividade por parte daquele”.  61

 
A esse respeito, existem basicamente dois tipos. Na sua variante semidiretiva ou 

semidirigida, o 

“investigador dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais é 
imperativo receber uma informação do entrevistado. Mas não colocará necessariamente todas as 
perguntas pela ordem que as anotou e sob a formulação prevista (...), 'deixará andar' o entrevistado”.  62

 
Na entrevista centrada, o objetivo é analisar o impacto de um acontecimento ou de 

uma experiência precisa. Se por um lado a flexibilidade do processo é uma vantagem, por 

 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 60

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 188
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 61

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 192
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 62

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 193 
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outro pode inibir o entrevistado. Porém, o grau de profundidade dos elementos é considerável, 

sobretudo quando a capacidade e a competência do investigador forem de relevo. O 

contratempo deste processo está na necessidade de ser trabalhada em pós-processamento com 

vista à sua transcrição. Trata-se de um método que exige o recurso a um método de análise de 

conteúdo. Os depoimentos dos visitantes ao longo das exposições deste projeto, a fim de 

aquilatar as experiências do público, foram recolhidos com recurso à entrevista centrada, 

transpostas posteriormente para o diário de campo. 

 
Dada a relevância do corpus, todas as entrevistas levadas a cabo aos artistas neste 

projeto foram estruturadas de acordo com o formato semidiretivo, ou semidirigido. 

Suportadas por um guião de base, videogravadas e feitas individualmente a cada um dos 

artistas e numa perspetiva de aprofundamento e exploração, por forma a satisfazer os 

propósitos de captar a experiência prática, o (re)conhecimento de fontes literárias e a captação 

da intuição sintética, procedimento este consentâneo com os princípios orientadores 

delineados nos “Estudos de Iconologia” de Erwin Panofsky. Embora tenha havido controlo 

sobre o tema e a direção da conversa, por forma a garantir a pertinência e a qualidade das 

informações, foi-se cerceando o processo, de algum modo propositado, concedendo aos 

entrevistados a liberdade de desenvolver a sua narrativa e desenhar novas trajetórias à sua 

própria narrativa. As questões indutoras foram para a além da tradição biográfica vasariana e 

focaram o modo único e pessoal como o artista, as suas criações, e os usos e funções de 

ambos enquanto facetas de uma matriz topológica evolutiva de relações em que o que parece 

natural, num determinado momento, oclui relações anteriores que continuam como fantasmas 

assombrando o presente . 63

 
Relativamente aos métodos de observação direta, captam os comportamentos no 

momento em que eles se produzem e em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de 

 Preziosi, D., & Farago, C. (2012). First incursion - Artistry and authorship. In Art is not what you think it is. 63

John Wiley & Sons. p. 19  
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um testemunho . Na sua variante da observação participante de tipo etnológico, o 64

investigador estuda uma comunidade durante um longo período, participando na vida 

colectiva enquanto na sua modalidade não participante, o investigador observa ‘do exterior’. 

Segundo Quivy e Campenhoudt, este método é especialmente adequado à análise do não 

verbal e daquilo que ele revela: as condutas instituídas e os códigos de comportamento, a 

relação com o corpo, os modos de vida e os traços culturais, a organização espacial dos 

grupos e da sociedade, etc . As principais vantagens são a apreensão dos comportamentos e 65

acontecimentos no próprio momento em que se produzem. A recolha de material 

relativamente espontâneo  e a autenticidade dos dados recolhidos. Na esfera dos limites e 66

problemas, constam o registo das observações por causa da seletividade da memória do 

investigador e o problema da interpretação das observações. Como métodos complementares 

são aconselhados a entrevista, seguida de uma análise de conteúdo . No respeitante a esta 67

variante foram captados indicadores como a relação com o ambiente e o espaço expositivo; a 

densidade de pessoas ao longo dos percursos expositivos; a observação da observação das 

obras; comportamentos, aproximações e afastamentos dos visitantes; postos de fruição dos 

objetos e de intervenções mostrados; a interação com os textos descritivos; ou a essência das 

conversas. 

 
Quanto à recolha de dados preexistentes, dados secundários e dados documentais, o 

investigador (...) recolhe documentos (...) [para] estudá-los por si próprios (...) ou [porque] 

espera encontrar neles informações úteis para estudar outro objecto de estudo ou da 

limitação do campo de análise . No rol das suas variantes constam documentos manuscritos, 68

 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 64

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 196
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 65

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 198
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 66

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 199
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 67

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 200
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 68

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 201 
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impressos ou audiovisuais, oficiais ou privados, pessoais ou de algum organismo, contendo 

números ou textos . No que se refere às suas principais vantagens, elenca-se a economia de 69

tempo e dinheiro. Em muitos casos, este método evita o recurso abusivo às sondagens e aos 

questionários (...) [e promove] a valorização de um importante e precioso material 

documental" em constante evolução, revisão e atualização . 70

 
 Do ponto de vista da história da arte, em suma, como sistema de produção de sentido

—o que se poderia qualificar de 'tecnologia epistemológica' , 71

 
Visto no âmbito da consciência da particularidade e limitações de pontos de vista específicos, 
os significados de obras de arte não são mais considerados como auto-evidentes. Em vez 
disso, eles são considerados como sendo textos, estruturas de significação, cujos significados 

dependem do tipo de interpretação que é exercido. O significado que se pode dizer que uma 
obra de arte representa, como ela o representa, por que o representa, e o seu impacto 
tornaram-se em considerações importantes para quem investiga a arte.  72

 
A recolha de dados feita ao longo desta investigação foi exclusivamente feita pela 

investigadora e durante os mais variados contextos. Os métodos de recolha de dados foram 

usados conjunturalmente e tais conjunturas foram divididas em dois períodos: o (1) pré-

operacional; (2) operacional; e (3) pós-operacional. São, respetivamente, os períodos que 

antecedem, percorrem e procedem a vigência de cada uma das exposições. No pré-

operacional foram levados a cabo levantamentos aos organismos arquitectónicos, 

nomeadamente às partes visíveis do organismo arquitectónico passíveis de serem constituídos 

como espaços expositivos. Registou-se com recurso à fotografia e ao vídeo tais espaços, 

procedeu-se à tão exaustiva quanto possível medição das suas mais variadas dimensões e 

 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 69

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 202
 Quivy, R., &  Campenhoudt, L. V. (2005). Manual de investigação em ciências sociais (J. M. Marques, M. A. 70

Mendes & M. Carvalho, Trans.). Lisboa: Gradiva. p. 203
 Preziosi, D. (2009). Mechanisms of Meaning (Introduction). In D. Preziosi (Ed.), The art of art history: A 71

critical anthology. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-922984-0. p. 215
 Kraft, S. (1989). Interdisciplinarity and the canon of art history. Issues in Integrative Studies (7). p. 6572
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formas, completando-se assim um conjunto de transcrições gráficas. Os levantamentos 

levaram em conta os vários elementos arquitetónicos que possam introduzir incertezas nas 

medições. Indispensavelmente, procedeu-se ao conhecimento histórico do organismo 

arquitectónico mediante consulta bibliográfica. Da interpretação, um tanto ao quanto 

subjetiva, e da análise histórico-arquitectónica surgiram os primeiros traços dos projetos 

curadorial e expográfico, que, no caso das exposições em Portugal, foram sendo 

aperfeiçoados com visitas constantes aos organismos para posteriores levantamentos. 

 
Assumiu primordial importância o levantamento de dados de variadas fontes, 

começando pela avaliação da literatura académica existente e a construção e discussão de 

ideias através da participação em conferências de forma presencial ou através da transmissão 

em direto via streaming. Não só se passou pela análise de livros, catálogos e publicações 

análogas que tratam das questões relevantes para a questão e sub-questões de investigação, 

como também se prestou atenção a diversos aspetos relevantes para o projeto nos campos da 

história da arte, museologia, curadoria e arte contemporânea, e mobilidade de exposições. 

Este estabelecimento de mecanismos de recolha exaustiva de dados compreendeu igualmente 

um conjunto de outras medidas como a visita a estúdios e galerias, e viagens para visitar 

exposições e coleções, nomeadamente, o Musée du Louvre, o Centre Georges Pompidou, a 

ARCOmadrid, Museo Reina Sofía, o Museo Thyssen-Bornemisza, a Expo Milano 2015 ou a 

exposição retrospetiva "On the Table" de Ai Weiwei em Barcelona. Afora isso, nesta fase 

contam-se iniciativas destinadas a melhorar os conhecimentos no âmbito das exposições 

itinerantes e aquilatar os problemas específicos que podem ocorrer durante a execução do 

processo. Concomitante esteve a atenção na criação de uma rede composta por pontos de 

contacto que pudessem vir a assegurar essa meta e a capacidade de reação a acontecimentos 

imprevistos. O recurso às conferências por telefone, videoconferências via Skype e trocas de 

mensagens através do Facebook em substituição das viagens, encurtando distâncias, foi uma 

constante. Assim, estabeleceu-se uma relação de proximidade com a rede de pontos de 
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contacto com vista a diligências necessárias, levando a cabo sessões de brainstorming, 

esclarecimento de dúvidas e realizando reuniões periódicas para debater os mais variados 

problemas práticos e de pesquisa. 

 
Neste aspeto em particular, e a fim de responder aos desafios do tema do projeto de 

investigação, sua elaboração e implementação, partiu-se da pesquisa bibliográfica sobre a 

história de Cabo Verde e o seu contexto cultural. A exploração de contributos importantes 

para as prioridades de investigação no âmbito deste tema teve ainda como foco a aquisição de 

familiaridade e a identificação de necessidades e prioridades específicas, junto de vários 

artistas e pessoas ligadas ao mundo cultural e artístico cabo-verdiano, procurando estabelecer 

uma rede de contactos na sequência. Ainda, esta rede foi promovida a fim de responder, de 

uma forma flexível e ágil, a eventuais necessidades que pudessem surgir e levantar 

informações que pudessem assegurar a melhor utilização possível do financiamento à 

disposição e o conhecimento prévio do público que iria visitar a exposição por forma a 

orientar a forma de expor, a utilização dos recursos técnicos e a linguagem a ser empregue. 

Para o efeito, foi iniciado, a 13 de setembro de 2013, na Cidade da Praia (ilha de Santiago) o 

trabalho de campo em Cabo Verde que visou encerrar a primeira fase e lançar as bases para a 

fase seguinte. As diligências conducentes à sua concretização, iniciadas enquanto efetivava-se 

a pesquisa bibliográfica, foram efetuadas junto de instâncias responsáveis como o Ministério 

da Cultura de Cabo Verde e alguns dos seus organismos – a Direção Geral das Artes e a Alta 

Curadoria Para o Sítio Histórico da Cidade Velha – e a Câmara Municipal da Ribeira Grande 

de Santiago , localidade incluída na lista do Património Mundial da Humanidade da 73

UNESCO. 

 
Além de assegurar a cedência de um espaço físico, custeio do seguro das obras 

emprestadas, transporte, montagem e a desmontagem, procurou-se fazer a recolha de 

 Oficialmente a localidade chama-se Ribeira Grande de Santiago, porém é mais conhecida como Cidade Velha.73
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subsídios para a viabilidade e sustentabilidade da iniciativa, o conhecimento e compreensão 

das identidades locais, e a identificação de parceiros e colaboradores para a implementação da 

exposição. Não constitui um detalhe de somenos o contacto com pessoas do lugar histórico e 

a perceção das origens culturais distintas da curadora e do público-alvo, visando incorporar 

este aspeto na linguagem e abordagem curadoriais, e proporcionar a aquisição de algum 

conhecimento especializado. 

 
No que diz respeito à investigação, por se tratar de um estudo de caso, obedeceu-se a 

um esquema lógico onde a pesquisa e análise bibliográfica precedeu o trabalho de campo, 

acompanhou-o e sucedeu-lhe. Foram realizados três trabalhos de campo, dois em Portugal e 

outro em Cabo Verde, e em todos os casos a recolha de dados foi feita através do estudo 

bibliográfico, da observação, de conversas informais e de entrevistas e consulta de meios 

audiovisuais que em muitos casos eram pessoais e foram disponibilizados pelos próprios 

artistas pré-selecionados no decurso da revisão bibliográfica. As transcrições das conversas 

relevantes com os artistas e os respetivos ficheiros audiovisuais estão anexados ao presente 

trabalho, no Volume III - Registo Documental. A análise das nossas notas de campo, com 

vista à obtenção de uma perceção aprofundada de todo o procedimento, também foi posta em 

prática após os trabalhos de campo, o que permitiu abrir caminho à interpretação e 

triangulação dos dados recolhidos o que, por sua vez, validou e sustentou a aplicabilidade das 

ideias. Foram registados no jornal de pesquisa, durante a vigência das exposições, os 

resultados das observações diretas e das conversas informais com o público, os artistas e as 

entidades envolvidas. Este recurso de recolha de dados substituiu, em parte, os questionários 

previstos (sobre a receção e o impacto das exposições), devido às circunstâncias. Tais 

contributos influíram de forma considerável na interpretação e na apreciação da 

transferibilidade dos conceitos para a(s) exposição(ões) seguinte(s). 
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No que se refere à ação, a aproximação à questão de investigação fez-se recorrendo ao 

horizonte duma exposição itinerante, cuja peculiaridade se encontra na conceituação da 

produção e da curadoria de exposições — uma nova abordagem ao conceito de curador face à 

itinerância, fazendo viajar não as obras, mas uma ideia que se adapta aos espaços, histórias e 

cidadãos, tendo em conta a conservação da integridade da arte, rentabilizando recursos, 

difusão, partilha e comunicação através da translação de um conceito, criando uma identidade 

conceptual que tenha o condão de se metamorfosear na diversidade da linguagem artística. 

Isto posto, um modelo eficiente, sustentável e acessível financeiramente foi pensado para um 

conjunto de três exposições – duas implementadas em Portugal (Aveiro e Porto) e uma num 

país lusófono (Cabo Verde) – onde se efetuaria a pesquisa de possíveis linguagens inovadoras 

e o aprofundamento conceptual de exposições itinerantes. Os casos de estudo, as três 

exposições, foram encaradas como espaços laboratoriais de recolhas e produção de 

informações. Os dados recolhidos constituíram-se como fonte primária da investigação e parte 

da fundamentação teórica desta dissertação. A componente prática, a realização das três 

exposições e as atividades envolventes, foi alicerçada na componente teórica e metodológica 

estabelecida no início do trabalho. 

 
No decorrer do planeamento e na execução das experiências dos três casos de estudo, 

foram recolhidas informações inéditas através de gravações áudio, vídeo, fotografias e 

declarações por escrito, e organizados/editados novos conteúdos para o estudo do contexto 

artístico contemporâneo. Estas informações são fontes e testemunhos que se articulam com a 

evolução e pesquisa da arte contemporânea. Estas fontes foram utilizadas como material 

matriz da investigação, pretendendo criar, preservar e cautelar memórias. 

 
É oportuno frisar o processo de seleção de artistas, enquadrado numa curadoria que  se 

estruturou em torno de um diálogo fluído à volta da Identidade, vis-à-vis os domínios 
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discursivo e não-discursivo. Este conceito foi encarado equacionando a identidade em quatro 

pontos foco de análise:  

identidade: espaços–funcionalidades,  

identidade: artista–obra  

identidade: espaços–funcionalidades–artistas–obras 

identidade: espaços–funcionalidades–artistas–obras–partilha público/conteúdo. 

O procedimento diferenciado foi, globalmente, escalonado em três níveis. No primeiro, a pré-

seleção adveio de pesquisas na Internet, recomendações de atores culturais, recomendações 

dos seus pares e do trabalho de campo (visitas a exposições, a ateliers, a galerias, a análise 

portfólios) dada a possibilidade de surgirem artistas menos conhecidos relevantes para o 

projeto. Em seguida, procedeu-se ao convite direto aos artistas, em desconsideração com 

eventuais apparatchiks culturais e atendendo ao perfil preestabelecido, que levou em conta 

parâmetros como a realização artística, a coerência da linguagem plástica, a singularidade dos 

respetivos projetos, o facto de estarem a atuar ativamente numa criação artística original e 

estimulante e de comunicarem de forma eficaz. 

 
É importante ter presente que os diversos âmbitos da investigação artística podem ser 

distintos de ambas as abordagens, quantitativas e qualitativas. Para Sullivan, no campo das 

artes visuais, é: 

 
crucial to be aware of the value and necessity of using strategies embedded in the everyday strategies of 
artists and art teachers. (...) Whether working in the studio, in the museum, in the classroom, or on the 
Internet, particular approaches prevail, such as visualizing, sensing, intuiting, focusing, reasoning, 

questioning, grounding, comparing, and interpreting. These are the kind of capacities that characterize 
the ways artists work and are also attributes needed for conducting effective research in the field . 74

 

 Sullivan, G. (2005). Art practice as research: Inquiry in the visual arts. Thousand Oaks, CA: SAGE. p. 192.74
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Neste sentido, o esforço de construção do património do conhecimento a transferir 

deve ter a perfeita compreensão dessas particularidades. Em função disso, o autor acentua que 

a: 

 
pesquisa nas artes visuais compreende práticas que são teoricamente robustas, radicadas em ideias, 

vastas em processos, intencionais e estratégicas, e fazem uso de métodos adaptativos e formas 
inventivas cuja singularidade é melhor vista como ligada, ainda que distinta, aos sistemas tradicionais 
de investigação . 75

 
No que compete à escolha da terceira etapa em S. Mamede de Infesta, pretendeu-se 

desenvolver e aplicar a análise no contexto da rentabilização dos espaços museológicos da 

Universidade do Porto, potencializando as valências dos espaços da universidade para 

diversos fins e intercâmbios interdisciplinares. O estudo de caso proporcionaria (como de 

facto aconteceu) um renovado olhar sobre a casa-museu bem como a dinamização da ligação 

da casa com a comunidade local e com a  cidade do Porto: da inspiração na figura de Abel 

Salazar à releitura dos espaços da casa e à proposta (modelo) de alteração da abordagem à 

coleção habitualmente exposta; da interação com diversos públicos promovida pelas 

atividades dos serviços educativos ao desenvolvimento de uma estratégia de marketing para 

promoção da exposição. 

 
As previsões iniciais apontavam para fortes limitações ao nível logístico, orçamental e 

dos recursos humanos com que se deparariam, tanto este projeto, como as instituições que 

inicialmente se posicionaram como parceiras, tanto em Portugal como em Cabo Verde. 

Adicionalmente, antecipou-se um certo grau de conservadorismo, exacerbado pela resistência 

face a tudo aquilo que é novo, nomeadamente, na colaboração arrojada no que tange novas 

abordagens curadoriais. Simultaneamente, presumiram-se dificuldades na obtenção de 

instalações com relevância, proeminência e adequação aos desdobramentos do projeto 

 Sullivan, G. (2005). Art practice as research: Inquiry in the visual arts. Thousand Oaks, CA: SAGE. p. 225.75
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curadorial e que, ainda, fossem de encontro a requisitos fundamentais, tais como, a 

conservação, segurança, acolhimento e circulação de visitantes. Sob o mesmo ponto de vista, 

a questão dos honorários e a celebração de contratos de seguro para as cedências temporárias 

também seriam um foco de atenção, assim como as dificuldades logísticas particularmente no 

caso cabo-verdiano. Contrariamente, e de uma maneira geral, esperou-se que a perceção e 

receção por parte do público fossem positivas e, efetivamente, deixámos contribuições no que 

toca ao intercâmbio de conhecimentos e capacitação das instituições parceiras, o incentivo à 

reformulação da planificação e fruição de exposições, constituindo-se, assim, este trabalho 

uma base sólida de alicerçamento de possíveis projetos futuros. 

 
Numa outra dimensão da produção de conhecimento, alargada também à necessária 

curva de aprendizagem e à eficácia da estratégia de implementação, num cenário de 

sucessivas exposições, Rubenstein, Paradis e Munro apresentam no seu artigo “A 

Comparative Study of a Traveling Exhibition at Four Public Settings in Canada” o caso de 

uma iniciativa itinerante, “Glenn Gould 1988”, proposta pela “National Library of Canada”, 

onde se tencionou analisar aspetos enformantes da planificação, montagem, gestão e 

avaliação de uma exposição itinerante. Nesse artigo foram inventariadas, entre outros aspetos, 

as orientações gerais e recomendações específicas a ter em conta neste tipo de projetos e 

narram-se as medidas corretivas que foram sendo implementadas, com base nas experiências 

anteriores: 

1. Avaliação sumativa ou medidas corretivas são particularmente úteis para a afinação de 
futuras exposições itinerantes. 

2. Resultados favoráveis da avaliação sumativa do evento inicial podem ser usados para gerar 
interesse, patrocínio e reservas para os eventos posteriores. 

3. Embora desejável, as avaliações não têm que ser repetidas em todos os eventos, mas o uso de 
revisões do projeto ou a avaliação crítica de propostas de instalações de exposições em 

diferentes locais é recomendado, especialmente para avaliar os fatores ambientais do 

projeto.  76

 Rubenstein, R. Paradis, A. & Munro, L. (1993). A Comparative Study of a Traveling Exhibition at Four Public 76

Settings in Canada Environment and Behavior. (pp.801-820), doi:10.1177/0013916593256008. p. 818 
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Análise SWOT 

 Como prática prudente, em primeira instância, pretendeu-se identificar os fatores 

internos e externos favoráveis, ou não, ao alcance dos objetivos preconizados. Assim, levou-

se a cabo isoladamente a análise SWOT que se constitui como um instrumento de apoio à 

definição de prioridades, critérios e procedimentos. 

 
 No que se refere à exposição no espaço comercial de Aveiro, a análise é a seguinte: 

 

 
No que diz respeito à exposição no espaço histórico da Cidade Velha, a análise levada 

a cabo evidencia: 

 

 

Fatores Positivos Fatores Negativos

Fatores 
presentes e 
internos

Strengths Weaknesses

Conhecimento dos públicos e da história do local. Uma 
intervenção inovadora para o lugar e para a comunidade.

Dificuldade em estabelecer parcerias para reforçar novos 
conteúdos. Recursos humanos e financeiros limitados.

Fatores 
futuros e 
externos

Opportunities Threats

Acesso à cultura a um público já existente frequentador 
do espaço comercial. Espaço emblemático da cidade.

Condições espaciais inapropriadas na área de atuação. 
Modelo conceitual reproduzível.

Fatores Positivos Fatores Negativos

Fatores 
presentes e 
internos

Strengths Weaknesses

As parcerias e os patrocínios angariados no local. O 
facto de ser a primeira exposição realizada no local com 
este cariz expográfico contemporâneo.

Fortes restr ições a nível do f inanciamento. 
Desconhecimento da realidade cultural local e do 
público-alvo. Dificuldade em coordenar prazos e 
compromissos com os parceiros.

Fatores 
futuros e 
externos

Opportunities Threats

Abertura ao intercâmbio de experiências. Visibilidade 
proporcionada pela associação ao Ministério da Cultura.

As condições circunstanciais do país. A pouca e difícil 
acessibilidade ao local escolhido para a exposição. 
Modelo conceitual e expográfico reproduzível.
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Com relação à exposição no espaço museológico na Grande Porto, a análise efectuada 

revelou: 

 

 
A solidez plausível da análise apresenta laços indissociáveis entre as realidades, 

espaços e conceitos. Assim, as questões que abrem uma investigação aprofundada neste 

âmbito são: 

● Até que ponto é possível utilizar o modelo expositivo itinerante como um 

laboratório de metamorfoses culturais e favorecer trocas culturais? 

● Será viável, e adequado, empreender uma exposição itinerante num cenário de 

severas restrições orçamentais e logísticas? 

 
O estudo deste fenómeno fez-se no seu contexto real. Tornou-se imperativo 

compreender os seus diferentes intervenientes, externos e internos. Assim, as questões de 

investigação específicas são as seguintes: 

● Como é que contextos como recursos humanos, recursos financeiros, 

envolvimento em circuitos internacionais e apoio de organismos públicos 

afetam a implementação de uma exposição itinerante internacional? 

● Como é que situações como a fisionomia do espaço expositivo afeta a 

implementação de uma exposição itinerante? 

Fatores Positivos Fatores Negativos

Fatores 
presentes e 
internos

Strengths Weaknesses

O lugar expositivo, a possibilidade de aceder e alterar a 
coleção da Casa-Museu possibilita uma intervenção 
curadorial única, com o apoio do staff (interno e 
externo).

Dificuldade em estabelecer contatos de participação com 
outras instituições.

Fatores 
futuros e 
externos

Opportunities Threats

Acesso à cultura a um público já existente. Espaço 
associado a uma figura proeminente da região.

Modelo conceitual e expográfico reproduzível.
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● Como é que os suportes de registo de memória de cada exposição são 

integrados e tornados comunicativos na exposição seguinte? 

● Esta tipologia expositiva pode constituir, ou não, um interesse de investigação 

no âmbito da produção de cada artista envolvido? 

 
 

Cronograma de atividades 

 
O ponto de partida desta investigação prática foi um cenário onde o imprescindível 

apoio institucional teve preocupantes graus de incertezas e dificuldades em áreas 

imprescindíveis como a mitigação de riscos e o apoio logístico, técnico e financeiro. Por esta 

razão, este projeto dependeu fortemente e essencialmente do esforço pessoal, voluntariado e 

parcerias . Não obstante as premissas, a sistematização e o escalonamento das atividades de 77

investigação a serem desenvolvidas, no âmbito de cada etapa deste projeto curadorial, esteve 

subordinado a quatro etapas: preparatória; pré-produção; produção; e pós-produção. 

 
Na etapa preparatória, empreendeu-se sempre um trabalho de campo para viabilizar as 

propostas. Especificamente, prosseguiu-se à:  

● Investigação histórica do espaço a intervir; 

● Levantamento topográfico do espaço; 

 Aveiro: Olá Ria: espaço e catering; Universidade do Porto, Diário de Aveiro e ID-identidadedigital: 77

divulgação; João Fino: registo vídeo; Cabo Verde: Ministério da Cultura: espaço;  Gabinete de Curadoria da 
Cidade Velha: apoio logístico no serviço educativo; Câmara Municipal da Cidade Velha: empréstimo e 
montagem de andaimes; Impar Seguros: seguro da estadia e d transporte das obras; Jardim dos Sabores: catering 
da inauguração e da Conferencia Arte Contemporânea e o Património Artístico: Preservar Inovar Divulgar; 
FCT: duas viagens Lisboa-Praia, ida e volta. São Mamede de Infesta: Casa-Museu Abel Salazar: espaço, 
recursos humanos, seguro de transporte de duas obras e apoio técnico (montagem, registo fotográfico e vídeo e 
atividades educativas); GEMA: empréstimo e montagem do material áudio e vídeo; Galaria Graça Brandão: 
empréstimo e transporte de três obras. 
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● Pré-seleção de artistas e integração das obras no espaço específico;  

● Análise de públicos que se pretende alcançar com as atividades a realizar; 

● Levantamento logístico para as fases  de montagem, permanência e desmontagem; e 

● Abordagens a possíveis parceiros e patrocinadores. 

 
A etapa de pré-produção consistiu no fechar de dossiers abertos na primeira fase, e 

encetar iniciativas de difusão e marketing através de ferramentas Web 2.0 e junto da 

comunicação social. Importância fulcral nesta fase foi dada à prototipagem e teste de ideias e 

soluções, assim como a várias visitas aos locais para a recolha e validação de informações. 

Para exemplificar, foi construída uma maqueta à escala do espaço expositivo  em Cabo Verde 78

para o efeito. 

 
Na etapa de produção, entre outras atividades, deu-se lugar à implementação 

expográfica, montagem e abertura da exposição, monitorização e início de atividades 

educativas. Por fim, a etapa de pós-produção, para além das indispensáveis ações como 

desmontagem e devolução das obras, efetivou-se a elaboração e produção de material para a 

publicação e partilha na plataforma on-line. As publicações nas redes sociais antes, durante e 

após a realização de cada etapa permitiram a difusão, estabelecimento de diálogos, a 

intervenção no campo da produção e transmissão de conhecimento. Em suma, a organização 

teve o seguinte esqueleto: 

 
Etapa preparatória 

● Trabalho de campo 

● Pesquisas e consultas 

● Revisão da literatura 

● Pré-seleção de artistas e espaços expositivos 

 Com a colaboração da Arquiteta Beatriz Martins a quem agradecemos. 78
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Etapa de pré-produção 

● Reuniões de coordenação 

● Seleção de artistas e obras 

● Design da exposição 

● Anteprojeto de orçamento 

● Desenvolvimento do projeto expográfico 

● Desenvolvimento do design gráfico 

● Desenvolvimento de atividades educativas e científicas 

● Desenvolvimento do plano de comunicação 

● Desenvolvimento de medidas de acompanhamento e avaliação 

● Desenvolvimento de mecanismos de documentação 

● Prototipagem / testagem 

 
Etapa de produção 

● Listagem definitiva de obras 

● Implementação expográfica 

● Montagem da exposição 

● Atividades educativas, científicas e complementares 

● Abertura da exposição 

● Avaliação 

 
Etapa de pós-produção 

● Desmontagem da exposição 

● Devolução das obras 

● Relatórios/reuniões de conclusão do projeto  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Análise bibliométrica 

 
Com o objetivo de definir um enquadramento geral, efetuou-se um levantamento do 

volume de investigação produzida, assim como dos índices de produção e disseminação do 

conhecimento nas áreas de interesse para a investigação em causa, mediante a aplicação de 

duas ferramentas bibliométricas  mais usadas, a Web of Science  e a Scopus . 79 80 81

 
O foco das pesquisas foi os campos 'título', 'abstract' e as 'palavras-chave' . As 82

pesquisas foram levadas a cabo a todo o tipo de documentos e áreas do conhecimento e, numa 

fase posterior, restringidas às revistas classificadas na área das artes. e humanidades. 

 
Esta avaliação da produção científica foi feita unicamente por intermédio da utilização 

de indicadores bibliométricos relativos à atividade científica e associações temáticas. 

Indicadores de qualidade científica e impacto científico não foram avaliados porque estão fora 

do âmbito da relevância pretendida. 

 
Os resultados encontrados são apresentados no quadro seguinte, indicando a 

solicitação de pesquisa, o campo pesquisado (TI refere-se ao título e TS ao tópico) e as bases 

de dados pesquisadas. 

 
 Esta análise bibliométrica usa intercambiavelmente operadores booleanos (AND e OR, E e OU em português) 79

para a inclusão ou exclusão de termos na pesquisa de artigos publicados em bases de dados de periódicos, um 
operador de truncagem (*, o asterisco) para abranger a pesquisa ao plural de certas palavras e as aspas (" ") na 
pesquisa exata de um excerto. 

 Endereço Web: https://webofknowledge.com/80

 Endereço Web: https://www.scopus.com/81

 Exemplificando, a solicitação de pesquisa arte AND contemporânea apresenta todos os artigos que contêm a 82

palavra arte e a palavra contemporânea. Por outro lado, a solicitação de pesquisa arte OR contemporânea 
retorna todos os itens que contêm a palavra arte ou a palavra contemporânea (ou ambas). Assim, a solicitação de 
pesquisa "contemporary art" AND (internationalization OR international) AND ("travelling exhibition*" OR 
"touring exhibition*") procura exatamente pela porção de texto "contemporary art" e uma das palavras 
internationalization ou international, e ainda, por uma das porções seguintes travelling exhibition ou touring 
exhibition, tendo ainda o cuidado de incluir, tanto o singular como o plural da palavra exhibition. 
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 Outras bases de dados como a SciELO - Scientific Electronic Library Online, a 

Google Scholar,  b-on.pt, a RCAAP foram também pesquisadas e os seus resultados são 

mostrados no quadro seguinte: 

 

Solicitação de pesquisa
Camp

o

Web of Science 
1900 - hoje

Scopus 
1960 - hoje

"travelling exhibition*" OR "touring exhibition*" OR "travelling art 
exhibition*" OR "touring art exhibition*"

TI 42 26

"travelling exhibition*" OR "touring exhibition*" OR "travelling art 

exhibition*" OR "touring art exhibition*"
TS 50 95

"international touring exhibition*" OR "international travelling 

exhibition*" OR "transnational touring exhibition*" OR 

"transnational travelling exhibition*"

TI 3 2

"international touring exhibition*" OR "international travelling 

exhibition*" OR "transnational touring exhibition*" OR 
"transnational travelling exhibition*"

TS 50 4

"travelling exhibition*" OR "touring exhibition*" OR "travelling art 

exhibition*" OR "touring art exhibition*"
TI 42 26

"travelling exhibition*" OR "touring exhibition*" OR "travelling art 

exhibition*" OR "touring art exhibition*"
TS 50 95

"contemporary art" AND internationalization TI 0 0

"contemporary art" AND internationalization TS 0 1

("contemporary art" AND internationalization OR international) 

AND ("travelling exhibition*" OR "touring exhibition*" OR 
"travelling art exhibition*" OR "touring art exhibition*")

TI 4 0

("contemporary art" AND internationalization OR international) 

AND ("travelling exhibition*" OR "touring exhibition*" OR 

"travelling art exhibition*" OR "touring art exhibition*")

TS 6 0

SciELO - Scientific Electronic Library Online

"arte contemporânea" AND internacionalização TI 0

"arte contemporânea" AND internacionalização ALL 0
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A pesquisa no Catálogo da Universidade do Porto por trabalhos académicos que 

contenham a expressão “exposição itinerante”, em palavras adjacentes e na totalidade do 

texto, retorna 19 registos. Quando a mesma expressão é procurada no título ou no assunto, 

aparece o registo de um catálogo de uma exposição. 

 
Desta forma, obteve-se a visão da produção de pesquisas nas questões relacionadas 

com a itinerância de exposições e, fundamentada nesses dados, fica patente a lacuna  

relativamente ao tema. Assim, no levantamento realizado não se encontrou uma reflexão 

"exposição itinerante" ALL 0

Google Scholar

"exposição itinerante" TI 16

"exposições itinerantes" TI 6

internacionalização AND "exposição itinerante" TI 0

internacionalização AND "arte contemporânea" TI 0

exposições itinerantes internacionais TI 0

b-on.pt

exposição itinerante internacional TI 0

arte contemporânea (TI) internacionalização (ALL) - 1

RCAAP

arte contemporânea (TI) internacionalização (KEY) - 0

arte contemporânea (TI) internacionalização (ABS) - 0

arte contemporânea (TI) internacionalização (ALL) - 1

exposição itinerante TI 2

exposições itinerantes TI 0

exposição itinerante (TI) internacionalização (ALL) - 0
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sistematizada sobre o conceito particular de “exposição itinerante” que agora apresentamos 

pelo que se pode inferir um contributo pertinente deste projeto de investigação. 

 

Estrutura do trabalho 

 
 O presente trabalho está dividido em quatro volumes: o Volume I (texto de reflexão) e 

Volumes II, III e IV (Registos Iconográfico, Documental e Multimédia). 

 
 No que se refere ao Volume I, começa-se por apresentar, no ponto 1, a origem do 

conceito, os objetivos preconizados, e os momentos fundamentais e sintetizadores da reflexão 

da decorrente bibliografia consultada, problematizando os conceitos de itineráncia, identidade 

e curadoria. No ponto 2, elencam-se os artistas e as obras que contribuíram para a 

investigação, diferenciando as que foram produzidas em data anterior à exposição, as que 

foram alteradas e adaptadas e as novas criações. No ponto 3, são descritas as exposições que 

constituíram a vertente prática desta investigação e plataforma on-line que recolheu e 

preservou a informação de todo o processo. No ponto 4, referem-se algumas consequências e 

frutos das experiências curadoriais e expositivas implementadas e sugerem-se trilhos para 

empreendimentos futuros, com base nas conquistas e insuficiências desta investigação. 

 O Volume II - Registo Iconográfico, reúne imagens  pesquisadas e registadas no 

âmbito do desenvolvimento das vertentes teórica e prática do trabalho realizado, que apoiam a 

reflexão apresentada no Volume I. 

 O Volume III - Registo Documental, agrupa a informação gráfica, jornalística e 

documental relativa a todas as exposições.   

 O Volume IV - Registo Documental Multimédia, inclui os registos vídeo e audio dos 

depoimentos dos artistas e de  momentos relevantes do desenvolvimento do projeto.  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Estado da Arte  

 
As exposições itinerantes surgiram da necessidade de dar uma resposta cabal a uma  

procura e a expetativas, aproveitando a pertinência, versatilidade e adaptabilidade de 

coleções. Segundo a UNESCO, 

 
a exposição circulante nasceu por duas principais razões: a utilidade das exposições temporárias para 
os museus e as oportunidades educacionais oferecidas por uma coleção concentrada de material sobre 
um ou mais assuntos relacionados. (...) Elas superam a falta de espaço, de recursos e de pessoal que, 

num pequeno museu, são condicionalismos na criação de uma série de exposições temporárias 
próprias, e o fluxo contínuo de materiais de primeira qualidade - no caso concreto, sobre a história, a 
ciência ou a arte - pelas suas galerias oferece um programa rico e variado muito para além de 

qualquer que poderia ser fornecido pelas suas próprias coleções. (...) Por conseguinte, a exposição 
itinerante organizada por variados museus participantes, de acordo com as suas especializações 
individuais, permite o uso mais eficiente de fundos e competências para o benefício de todos.  83

 
Certamente, em linha com Ulla Arnell, co-fundadora do inovador projeto itinerante 

experimental Riksutställningar, ao afirmar no âmbito da justiça social e geográfica que “a 

justiça cultural poderia ser alcançada de uma forma distributiva a partir do centro para a 

periferia” , ao visar o incentivo ao contacto direto entre as populações, a fim de promover a 84

diversidade e a ampla inclusão. Assim, na consecução da diretiva de expor com “fins de 

educação, estudo e deleite”, o International Council of Museums (ICOM) define nos seus 

“Conceitos-chave de Museologia”, que 

 
o termo “exposição” significa tanto o resultado da ação de expor, quanto o conjunto daquilo que é 
exposto e o lugar onde se expõe. (...) Tendo origem no termo em latim expositio, o termo (que no 
francês antigo, no início do século XII, era exposicïun) possuía, a princípio e ao mesmo tempo, o 

sentido figurado de explicação, de exposto (...) A exposição aparece como uma característica 

 Osborn, E. C. (1953). Manual of travelling exhibitions (Museums and Monuments - Vol. 5). UNESCO. p. 13. 83

Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000012/001213eb.pdf
 Arnell, U. (2007). Riksutställningar: Swedish Traveling Exhibitions (pp. 141-156). Museums After 84

Modernism: Strategies of Engagement. p. 141.  
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fundamental do museu, na medida em que este é desenvolvido como o lugar por excelência da 

apreensão do sensível pela apresentação dos objetos à visão (visualização), “mostração” (o ato de 
demonstrar como prova), e ostensão (como uma forma de sacralização de objetos por adoração). (...) o 
designer de exposições ou museólogo parte dos expôts e realiza pesquisas sobre o melhor modo de 

expressão, a melhor linguagem para fazer com que eles falem.  85

 
Porém, os mais variados tipos de instituições culturais “ao serviço da sociedade e do 

seu desenvolvimento, abertas ao público” sentem profundas dificuldades em sensibilizar os 

cidadãos para a sua existência, criar hábitos de visita e chegar às pessoas de uma forma 

significativa e convincente. Ulla Arnell aponta, com alguma propriedade ao redigir o artigo 

“Riksutställningar: Swedish Traveling Exhibitions”, que 

 
estudos sociológicos mostram que uma inundação de visitantes não pode ser garantida apenas 
mantendo uma exposição num lugar muito frequentado, tal como um centro comercial. Novos visitantes 
poderiam ser atraídos, em certa medida, por um assunto interessante, mas o desafio é fazê-los voltar.  86

 
A este respeito, este projeto curadorial sentiu a necessidade de prestar atenção a este 

aspeto. Assim, do ponto de vista das variáveis que viabilizam a fruição da arte, julgou-se  

interessante para este projeto a abordagem de David Greenglass e David Abbey, no seu artigo 

“An Analysis of Visitors’ Responses to Objects in a Traveling Exhibition”, lançando hipóteses 

sobre as características que os objetos devem ter, por forma a provocar a reflexão, e que sejam 

capazes de atrair a atenção dos visitantes. Talvez, sem surpresa, os autores do estudo 

concluam que os aspetos de grande interesse para o visitante são as qualidades incomuns dos 

objetos exibidos e uma temática de fácil apreensão, sem esquecer a importância de legendas 

que respondam, pelo menos, às perguntas iniciais que um visitante razoavelmente curioso 

pode estar disposto a fazer.  Na sequência, deixam consideráveis sugestões, nomeadamente, 87

 Desvallées, André, e François Mairesse, eds. 2013. Conceitos-chave de Museologia. Tradução de Bruno 85

Brulon Soares e Marilia Xavier Cury. ICOM. Armand Colin. ISBN: 978-85-8256-025-9.
 Arnell, U. (2007). Riksutställningar: Swedish Traveling Exhibitions (pp. 141-156). Museums After 86

Modernism: Strategies of Engagement. p. 143. 
 Greenglass, D. I. and Abbey, D. S. (1981), An Analysis of Visitors' Responses to Objects in a Traveling 87

Exhibition. Curator: The Museum Journal, 24: 181–188. doi:10.1111/j.2151-6952.1981.tb00574.x 
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sobre a questão da manutenção do processo de comunicação num nível objetivo ao evitar-se, 

sobretudo, a lotação excessiva, através da gestão e controlo do fluxo de visitantes no espaço 

expositivo. Com a leitura de David Greenglass e David Abbey, vimos reforçada a nossa ideia 

sobre a importância de princípios como o pensamento criativo, abertura e inclusão como 

chaves para o êxito do modelo expositivo itinerante como forma de dar visibilidade às 

coleções e atingir novas e amplas audiências. 

 
Numa época de crescente globalização e livre circulação de bens, serviços e pessoas 

dentro do espaço europeu, inquestionavelmente, também os museus têm sido instados a 

inovar e mudar os seus métodos, posturas, mentalidade e práticas tradicionais. Naturalmente, 

um dos efeitos multiplicadores dos intercâmbios interculturais, o seu poder transformador, é 

reportado por Caroline Turner, pesquisadora na Australian National University, ao concluir no 

seu artigo "International exhibitions" que o advento da mobilidade de exposições 

internacionais transformou os museus do país , muito embora seja facto aceite que, 88

indubitavelmente, estamos vivendo uma crise estrutural, uma crise que se baseia na falta de 

fiabilidade dos sistemas sociais, económicos e políticos atuais . Todavia, Katja Lindqvist 89

focou-se nessa contrariedade e as suas reverberações no setor dos museus no seu artigo 

"Museum finances: challenges beyond economic crises", para concluir que o número de 

visitantes de museu é mais dependente do valor das entradas e do nível de interesse das 

exibições individuais ou dos objetos expostos, do que do ciclo económico.  O grau de 90

severidade com que a Perestroika atingiu os museus russos foi de elevada magnitude e 

Ekaterina Shekova, no seu artigo "Changes in Russian museum attendance: 1980-2008”, 

analisou os factores que contribuíram para o aumento de audiência dos museus russos após 

 Turner, C. (2011). International exhibitions. Understanding Museums: Australian Museums and Museology, 88

Canberra: National Museum of Australia. Disponível em: http://www.nma.gov.au/research/understanding-
museums/CTurner_2011.html.

 Bonet, L., & Donato, F. (2011). The financial crisis and its impact on the current models of governance and 89

management of the cultural sector in Europe (pp. 4-11). ENCATC Journal of cultural management and policy, 
1(1). p. 9

 Lindqvist, K. (2012). Museum finances: Challenges beyond economic crises. Museum Management and 90

Curatorship, (pp. 27), DOI:10.1080/09647775.2012.644693. p.15. 
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esse período e inferiu que a inovação esteve no âmago da melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e que através do desenvolvimento de uma relação mais forte com os seus públicos, 

os museus têm aumentado a fidelidade dos seus clientes e converteu-os em visitantes 

regulares.  91

 
 É importante ter presente que as reverberações das soluções aplicadas para conter a 

crise continuam e, consequentemente, é importante deslocar a tónica das políticas culturais. 

 
Uma abordagem otimista interpreta a crise como uma grande oportunidade para uma mudança 

estrutural do sector cultural, tanto a nível de políticas, como a nível organizacional. Uma verdadeira 
melhoria dos modelos de governação e de gestão é necessária para superar as ineficiências 
tradicionais. Além disso, a cooperação trans-sectorial e internacional pode proporcional um novo 

desenvolvimento ao sector. No entanto, são necessárias algumas modificações relevantes da abordagem 
da gestão: superar o egocentrismo tradicional, implementar mecanismos de decisão não-burocráticos e 
participativos, a construção de um sistema de gestão em torno do conhecimento, transparência e 
competências, e adotar um pensamento estratégico de longo prazo . 92

 
De modo similar, Andreas Blühm, diretor do Groninger Museum, abordou a questão, a 

partir de outra perspetiva, baseada numa criativa abordagem da  cenografia e expografia, ao 

apresentar a rica variedade da coleção numa rica variedade de aparências  e tracejar 93

percursos expositivos impactantes, inusitados e inovadores que nunca deixam de surpreender 

os visitantes durante a sua visita . A curadora sueca Maria Lind descreve a curadoria 94

contemporânea da seguinte forma: 

 

 Shekova, E. (2012). Changes in Russian museum attendance: 1980–2008. Museum Management and 91

Curatorship, (pp.149-159). DOI:10.1080/09647775.2012.674320. p158.
 Bonet, L., & Donato, F. (2011). The financial crisis and its impact on the current models of governance and 92

management of the cultural sector in Europe (pp. 4-11). ENCATC Journal of cultural management and policy, 
1(1). p. 10

 Andreas Blühm (2016) Managing change at the Groninger Museum, Museum Management and Curatorship, 93

31:2, (pp.96-101), DOI: 10.1080/09647775.2016.1139358. p.97.
 idem, ibidem.94
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Hoje eu imagino a curadoria como uma forma de pensar em termos de interligações: ligando objetos, 

imagens, processos, pessoas, locais, histórias e discursos no espaço físico como um catalisador ativo, 
gerando voltas, reviravoltas e tensões.  95

 
 Segundo Ieva Vitkauskaitė, normalmente, existem duas categorias principais de 

curadores: os curadores independentes e os curadores institucionais  e nesse mesmo artigo a 96

autora reconhece sete modelos curadoriais, a saber, self-reflexive, 'sampling', traditional, 

decentralisation curation, virtual curation, artist-curator e collaborative-curatorial 

platform . No que tange a este projeto, o modelo que mais se adapta aos objetivos 97

preconizados e às suas idiossincrasias é o self-reflection. 

 
The 'Self-reflection' model requires active curation because the work of the curator is not 

limited to the theory; he initiates and assesses the projects as well. It is not enough for him/her 
to hang the works for display in the exhibition and supervise them as it is the case with the 
usual mode of curation or 'sampling' where everything is sampled. All of this is included into 
the 'Self-reflection' model as well as the beginning or a part of curation.  98

 
Sendo uma atividade que envolve investigação e desenvolvimento, sublinha-se a 

importância de fatores como a criatividade e a sensibilidade artística. Certamente, 

 
to deal with serious art requires a certain preparation of the mind, a relaxed synthesis whereby the 
mind comes into contact with the body, where there is a rejuvenation of seeing and where thought is 
required to pull the act of seeing into a sensorium of feeling. To recognize the significance of a work of 

art is ultimately related to how one experiences it . 99

 

 Wood, B.K. (2010) Selected Maria Lind writing (p. 53). Berlin: Sternberg95

 Vitkauskaite, I. (2015). The Role of the Freelance Curator in an Art Exhibition. European Journal of 96

Interdisciplinary Studies, 7(2), 1. p. 2-3
 idem, ibidem97

 idem, ibidem98

 Morgan, R. C. (1998). The end of the art world (p. xxi). Allworth Press.99
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Assim, a curadoria de exposições desempenha o papel de instrumento metodológico 

privilegiado para um melhor conhecimento e uma melhor compreensão do fenómeno. Para 

Søren Andreasen e Lars Bang Larsen, 

 
'o que é um curador?' é uma questão que não faz sentido, porque o curador não é algo; o curador faz 

algo. Não existe uma ontologia do intermediário: ele é um agente performativo e modelar, adquirindo 
subjetividade no e pelo ato de mediação . 100

 
É na modelação de exposições que os curadores estão nos píncaros da sua 

influência . Michael Belcher diz que as 101

 
exposições são concebidas como escultura, embora eu afirme que são até mais íntimas à arquitectura, 

desde formas, sólidos, vãos, cor, textura, em conjunto com instrumentos e processos técnicos, à medida 
que a exposição pretende comunicar conceitos, sentimentos, factos ou entretenimento.  102

 
Ao dissertar sobre as formas possíveis de desembaraçar as alianças paradoxais entre o 

mercado e o mundo da arte, Joy e Sherry são da opinião que 

 
o curador é o elo de ligação num sistema que impregna a arte com significado estético. A investigação 
e o desenvolvimento essenciais para o sucesso comercial de um artista, ou o estabelecimento de um 

estilo, é realizado por curadores dentro dos âmbitos do museu. As decisões curadoriais catapultam um 
objeto da obscuridade para a fama internacional por causa da investigação levada a cabo. Sem 
curadores, os críticos perderiam a sua principal fonte de materiais . 103

 

 Andreasen, S., & Larsen, L. B. (2007). The Middleman: Beginning to talk about mediation (pp. 20-30). 100

Curating Subjects. London: Open Editions. p. 26.
 Sayers, A. (2011). Curators and Australian art history: a personal view (pp. 1-10). Journal of Art 101

Historiography (4). p. 3
 Boylan, P. (2004). Como gerir um museu: manual prático. Paris: ICOM - Conselho Internacional de Museus. 102

p. 109
 Joy, a., Sherry, Jr., J. F. (2003). Disentangling the paradoxical alliances between art market and art world (pp. 103

155-181). Consumption, Markets and Culture, 6(3). p. 163. 
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No capítulo preliminar, intitulado “Curriculum Vitae”, do seu livro “About Modern 

Art: Critical Essays 1948-2000”, o crítico David Sylvester abordou a interação e a dialética 

entre o exercício da curadoria de exposições e a prática da história da arte: 

 
A atração da curadoria de exposições é que é mais gratificante manipular as obras de arte do que 

tentar e falar sobre elas. O problema com o discurso é que quase sempre, ou se diz muito pouco e não 
se sai do lugar, ou se diz muito e se faz declarações que estão completamente fora do contexto . 104

 
Importa pois salientar que a praxis artística está naturalmente no cerne do exercício da 

investigação artística e, certamente, ao discutir a pesquisa artística, sustentada no 

entendimento dos processos de criação de arte e de interpretação de significados, e enquanto 

forma de produção de conhecimento, torna-se evidente que o conhecimento experimental é 

inseparável do contexto da sua produção e recepção.  105

 
Cabe ressaltar que nas práticas curadoriais contemporâneas, segundo Krzys Acord, 

 
examinando a forma como curadores montam instalações bem-sucedidas através das suas orientações 
físicas para as obras de arte, este estudo demonstra as formas reflexivas e orientadas para os 
processos no qual o conhecimento tácito, códigos estéticos e convenções significativas nascem, são 
comunicados e mobilizados em situações de (inter)ação.  106

 
Fundamentado nessas asserções, o que se pretendeu, em certa medida, neste exercício 

da investigação artística foi pesquisar no interior e através da prática da arte, aproximando-se, 

tanto quanto possível, das conclusões de Kaniari e criar uma narrativa baseada na 

 Sylvester, D. (2012). Curriculum Vitae. In About modern art: Critical essays 1948-2000. London: Pimlico, 104

Random House. p. 28.
 Sutherland, I. & Krzys, S., A. (2007) Thinking with art: from situated knowledge to experiential knowing, 105

Journal of Visual Art Practice, 6:2, (pp.125-140), Registered Number: 1072954. p.125.
 Acord, Sophia Krzys. (2010). Beyond the Head: The Practical Work of Curating Contemporary Art. 106

Qualitative Sociology, 33(4), (pp. 447-467). DOI: 10.1007/s11133-010-9164-y. p. 448. 
!   62

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



transdisciplinaridade e numa “curadoria estruturada pelas ideias” (“ideas-laid” curating), 

assente num posicionamento bem estruturado e que garanta a 

 
reformulação de atos curatoriais em objetos de conhecimento e, na verdade, como objetos históricos de 
arte, enquanto as suas histórias começam a ser consideradas como parte da disciplina da história da 

arte, e não como uma simples prática curadorial.  107

 
Isto leva-nos a uma questão fundamental relativa aos desafios postos à curadoria e que 

é a construção de significados e a consequente produção de conhecimento teórico e 

conceitual, mediante a análise interpretativa de situações, práticas e contextos, pois 

 
questões e eventos que não podem ser adquiridos em documentos, ou mesmo que tenham uma atenção 

explícita em obras de arte, podem cristalizar-se por intermédio de exposições onde as conexões visuais 
podem ser exibidas duma forma que seja mais imediatamente envolvente do que a página impressa. As 
exposições guiadas por uma visão curadorial é um espaço onde uma seleção bem escolhida de obras 
de arte pode fornecer novos insights sobre obras individuais e ideias compartilhadas . 108

 
Nessa perspetiva, deste desafio à fenomenologia espera-se novas formas de 

transferência tais conhecimentos e experiências, especialmente no que tange à sua 

aplicabilidade. Assim, partindo de um projeto que coloca a genialidade como lugar central da 

identidade de Leonardo Da Vinci enquanto, “uomo universale” e um homem da Renascença, 

 
para [Ken] Arnold [chefe dos programas públicos da Wellcome Collection], que analisa de perto uma 
série de exposições passadas realizadas por [Martin] Kemp [Professor de História da Arte na 

Universidade de Oxford e diretor de investigação do Universal Leonardo Bureau] como curador, o que 
é surpreendente sobre o processo de exposição é a criação de conhecimento a partir da situação 
temporária do próprio ato de exposições. As exposições são para Arnold, exercícios de classificação e 

taxonomia que também ressoam algo da fantástica atração do ato de um “mágico”, tirando do chapéu 

 Kaniari, A. (2014). Curatorial Style and Art Historical Thinking: Exhibitions as Objects of Knowledge. 107

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, (pp.446-452). p.451.
 De Lorenzo, C., Mendelssohn, J., & Speck, C. (2011). 1968-2008: Curated exhibitions and Australian art 108

history. p. 2.  
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“bens estranhos”. No caso de uma exposição temporária de um museu que ele discute, por exemplo, 

objetos previamente inacessíveis e invisível para o público são muitas vezes retirados de armazéns e 
coleções particulares para formar uma singular, se pelo menos temporária, experiência visual. O 
processo curadorial é um ato de “conjuração” que atribui não só visibilidade, mas também novos 

significados para “bens” materiais, Arnold conclui. Para Arnold, a criação de uma exposição é acima 
de tudo um processo de criação de conhecimento.  109

 
O ex-Diretor da National Museum of Australia, Andrew Sayers escreve, ao explanar  a 

sua visão pessoal sobre alguns desafios centrais aos curadores no âmbito da história da arte 

australiana, que:  

 
In making art history the curator has to take account of 3 constraints – wall space, the associated 

physical limitation of label size – and attention span. Each one of these necessitates art historical 
generalisation. 
In terms of label-writing curators have the capacity to be both specific and general. The specifics of 
artist’s name, dates, the accurate title and dating of the work and a summary of its provenance - the 
simple conciseness of these facts presented on a label can belie the laboriousness and time-consuming 

processes involved in getting these things right. This is almost the most important work a curator 
undertakes. 
It is perhaps even more difficult getting the generalisations right when it comes to introductory wall 
texts – the texts that introduce an exhibition, a room or a theme. The National Gallery of Victoria is 
exemplary in this regard; an example from the NGV’s Modern Britain exhibition: 

Any cursory examination of portraiture over a period of half a century or more will reveal, in 
subtle ways, the prevailing stylistic influences and cultural paradigms that characterise 

particular periods. But it is the portrait’s paradoxical qualities of timelessness and deadness, 
wherein the subject is given a kind of false eternity, which lies at the heart of the continuing 
popular fascination with the genre. 

Here we have a wall text perfectly pitched in tone and content, verging on the philosophical. Yet too 
often texts are confused as to whether they are marketing tools – intended to ‘sell’ an artist or an 

exhibition to the visitor – or intended to answer the simple questions that a visitor needs answered as 
she approaches the exhibition.  110

 Kaniari, A., & Giannakopoulos, G. A. (2009). Cultural Management as Innovation: What is innovatory about 109

the Universal Leonardo project? (p. 596-97). Department of the History of Art, University of Oxford and 
Department of Library Management and Information Science, TEI Athens (pp. 596-602). p.79 e 78.

 Sayers, A. (2011). Curators and Australian art history: a personal view (pp. 1-10). Journal of Art 110

Historiography (4). p.4-5  
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Nesse contexto, os aspetos mercadológicos e os objetos mediadores textuais assumem 

um papel fundamental na contextualização. Nessa perspetiva, escreve o mesmo autor, 

 
The corollary is this: curators need to have confidence that art historical ideas will grow out of the work 
of researching collections. In patiently seeking answers to the questions that arise in the course of that 

work, new insights and new avenues will open up. (...) This basic work of cataloguing gave rise to a 
broader set of questions of relationship between works, and context.  111

 
Assim, é importante ter em mente que os processos de interpretação, a documentação 

das obras, o conhecimento e estudo das colecções, realizada de forma sistemática e com 

critérios. Certamente, 

 
Another essential curatorial discipline is tracing provenance. Curators are not exclusively interested in 
the circumstances surrounding the creation of a work but become engaged in the subsequent lives of the 
object. This may point to a fundamental difference in the way curators add to art historical knowledge. 
It also highlights different frames of interest in art galleries and museums – something that interests me 

a great deal at the moment.  112

 
Naturalmente, fica evidenciada a questão inevitável e pertinente, para efeitos de 

definição e compreensão do papel desempenhado pelos curadores no que tange aos cânones. 

 
I want to turn now to look at a question that is pertinent to the subject of curators and art history: To 
what extent do the judgements of curators create art historical canons? Of course there is no simple 

answer to this question. The relationship between the art market, the apparently confirming judgements 
of curators, the creation of value in the secondary market and the action of readjustment for individual 
enthusiasms or blind-spots – this knotted fabric of relationships is hard to untangle. Yet, clearly, 
curatorial consensus can have a significant effect in elevating the work of particular artists.  113

 Sayers, A. (2011). Curators and Australian art history: a personal view (pp. 1-10). Journal of Art 111

Historiography (4). p. 6
 Sayers, A. (2011). Curators and Australian art history: a personal view (pp. 1-10). Journal of Art 112

Historiography (4). p. 7
 Sayers, A. (2011). Curators and Australian art history: a personal view (pp. 1-10). Journal of Art 113

Historiography (4). p. 8  
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 Levando isto em consideração, a figura do curador que assume o design de exposições 

evidencia um papel de agente cultural no contexto da história da arte. Por esta razão, 

 
The proposal that exhibitions have been generative, even constitutive (...), of disciplinary insights 
within art history, does not ignore complex arguments centred on exhibitions and the art museums that 

host them, and on the ideas in art history that lead to exhibitions and vice versa. (...) Exhibitions 
therefore share some common attributes with other narratives of art history in that they include some 
text in the form of labels, interpretive panels, catalogues, etc., but differ in that they are in essence 

visual and performative events. The combination of images and text in space generates meanings that, 
along with interpretive exhibition catalogues, create a particularly active and public form of art history. 
Within the exhibition space Michael Baxandall has noted three constitutive elements: the maker (ie 
artist), the exhibitor (ie curator and institution) and the viewer .  114 115

 
Para Baxandall, o que está por detrás da criação de novas perceções nos visitantes é a 

eficácia das exposições, o projeto expográfico, porque: 

 
Desta forma, o curador assume particular importância no contexto da liberdade de 

criação, no tratamento expositivo e na composição espacial. Por este motivo, 

 
At its best, the materiality of an exhibition manifested via the medium of space is akin to experiencing 

performance art. It is not possible in an historic study to research the casual viewer, however it is 
possible to retrieve contemporary commentary, both from the perspective of the institution and from 
specialised viewers such as  art critics and art historians, both of whom are engaged, according to 

Preziosi, in the discursive practice of 'museography' .  116 117

 

 Baxandall, M. (1991). Exhibiting intention: Some preconditions of the visual display of culturally purposeful 114

objects (pp. 33-41). In Exhibiting cultures: The poetics and politics of museum display. Ivan Karp, Steven D. 
Lavine (eds.). Washington, DC: Smithsonian Institution Press. p. 36

 De Lorenzo, C., Mendelssohn, J., & Speck, C. (2011). 1968-2008: Curated exhibitions and Australian art 115

history. p. 6.
 Preziosi, D. (1998). The art of art history: a critical anthology. Oxford: Oxford University Press. p. 507116

 De Lorenzo, C., Mendelssohn, J., & Speck, C. (2011). 1968-2008: Curated exhibitions and Australian art 117

history. p. 7.  
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Como colocaram os autores citados, centram-se no curador o processo educativo, os 

critérios interpretativos e os processos de receção estética. É oportuno frisar que 

 
Baxandall’s observation suggests that the broadly educative role of curated exhibitions in informing the 
wider public of key ideas is happening within and outside academic art history. Implicit within these 

comments is the idea of curated exhibition as agency, not just for the viewing public but within the 
discipline of art history.  118

 
Para Un-Chol Shin, a epistemologia Polanyi e a iconografia de Panofsky têm fortes 

parecenças pois, efetivamente, os níveis mais elevados de significado de Panofsky exigem 

uma maior participação do sujeito, o mesmo acontece com a epistemologia de Polanyi . 119

Neste contexto, no desenvolvimento de uma interpretação da essência de uma obra de arte, 

enquanto manifestação visual, importa constatar que 

 
o significado intrínseco é o mais alto nível de significado na iconografia de Panofsky. As imagens em 
obras de arte têm maiores "valores simbólicos" no significado intrínseco, e a descoberta e interpretação 

desses valores simbólicos exigem um estudo mais intensivo. A este estudo para a interpretação de 
valores simbólicos Panofsky chama de 'iconografia num sentido mais profundo' (...) Os mundos que 
correspondem aos três níveis de significado na iconografia de Panofsky são identificáveis como o 
sensível, o inteligível, e o intuitivo, respectivamente. O movimento do sensível ao intuitiva é muito 

parecido com a progressão nos três tipos de significado na epistemologia de Polanyi. Aliás, Polanyi 
também usa o termo "intrínseco" para explicar o significado, e o mais alto grau de qualidade intrínseca 
designa também o mais alto nível de significado.  120

 
Diante dessas considerações, torna-se imprescindível abordar a prática curadorial 

como fonte epistémica geradora de conhecimento. Indubitavelmente, o conhecimento pode 

significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Entre as suas três formas—objetual, 

 De Lorenzo, C., Mendelssohn, J., & Speck, C. (2011). 1968-2008: Curated exhibitions and Australian art 118

history. p. 10
 Shin, U. (1990). Panofsky, Polanyi, and Intrinsic Meaning. Journal of Aesthetic Education, 24(4). p. 21119

 Shin, U. (1990). Panofsky, Polanyi, and Intrinsic Meaning. Journal of Aesthetic Education, 24(4). p. 19-21120
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prático e proposicional — a epistemologia presta uma atenção especial ao conhecimento 121

proposicional porque foca-se numa verdade objetiva. Esta visão monolítica é contestada, por 

exemplo, por Michael Polanyi que introduziu uma nova epistemologia que possui dois 

conhecimentos justapostos, os conhecimentos explicito e tácito, de outro modo, o intelectual 

(“saber que”, “knowing that”) e o prático (“saber como”, “knowing how”). Esta etimologia 

está em contraciclo com o "positivismo feliz" de Foucault, onde todo o conhecimento 

científico é um conhecimento formal, explícito e articulável. Para Polanyi, o conhecimento 

tácito (do latim "tacitus", silencioso), possuidor dos elementos proximal (subsidiário, 

adquirido tacitamente) e distal (focal, apreendido), é um conhecimento inarticulado que não 

se consegue exprimir plenamente por palavras ou proposições mas requer uma acção para 

ser transmitido . Segundo Polanyi, 122

 
Cada vez que adquirimos conhecimento estamos a ampliar o mundo, o mundo do homem, com algo que 

ainda não está incorporado no objecto do conhecimento que detemos e, nesse sentido, um 
conhecimento compreensivo do homem aparece como impossível. O significado que atribuo a esta 
estranha lógica tornar-se-á mais aparente na solução que sugiro. A solução parece encontrar-se no 

facto do conhecimento humano ser de dois tipos. Aquilo que é geralmente descrito como conhecimento, 
tal como exposto em palavras escritas, ou em mapas, ou em fórmulas matemáticas, é apenas um dos 
tipos de conhecimento; enquanto que o conhecimento não formulado, tal como o que temos de algo que 
estamos a executar, é outra forma de conhecimento. Se chamarmos explícito ao primeiro tipo de 

conhecimento, e conhecimento tácito ao segundo, podemos dizer que é sempre tacitamente que 
sabemos que estamos a considerar o nosso conhecimento explícito como verdadeiro.  123

 
Certamente, os indivíduos são ativos na construção de conhecimento, porém, segundo 

a epistemologia de Polanyi, independente da objetividade científica, "sabemos mais do que 

somos capazes de expressar" e a inferência tácita ou "o conhecer tácito é de facto o princípio 

 Klinke, H. (Ed.). (2014). Art theory as visual epistemology. Cambridge Scholars Publishing. p. 12121

 Polanyi, M. (2010). Michael Polanyi (1959): O estudo do homem (tradução de Eduardo Beira) (Das ciências 122

da natureza à história, através do conhecimento pessoal). Disponível em http://www3.dsi.uminho.pt/ebeira/wps/
WP90estudodohomem.pdf. p. 5.

 Polanyi, M. (2010). Michael Polanyi (1959): O estudo do homem (tradução de Eduardo Beira) (Lição Um: 123

Compreender-se a si próprio). Disponível em http://www3.dsi.uminho.pt/ebeira/wps/WP90estudodohomem.pdf 
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dominante de todo o conhecimento, e que a sua rejeição envolveria automaticamente a 

rejeição de todo o conhecimento, seja ele qual for". A compreensão de uma entidade 

abrangente externa ao sujeito é facilitada pelos elementos subsidiários, que fazem com que tal 

entidade abrangente finalmente se revele. 

 
Isto torna-se fundamental para a materialização da vertente da produção de 

conhecimento deste projeto de investigação, dado que uma exposição é, sobretudo, um espaço 

promotor e desencadeador de processos de construção de conhecimento, pois em virtude da 

investigação nas artes criativas ser muitas vezes motivada por preocupações emocionais, 

pessoais e subjetivas, ela atua não só com base no conhecimento explícito e exata, mas 

também naquela do conhecimento tácito . As atividades educativas e demais atividades 124

paralelas às exposições fundamentam-se na utilização dessa mesma informação para a 

promoção da aprendizagem e do conhecimento, através da sua manipulação, visando 

descobrir novos significados. Para Leonor Cardoso e Pedro Cardoso, 

 
ao postular que o conhecimento não é privado, mas sim social, Polanyi pretende enfatizar que este é 
socialmente construído e se funde com a experiência pessoal da realidade ou, dito de outra forma, só é 

possível adquirir conhecimento quando o indivíduo se encontra em contacto directo com situações que 
propiciam novas experiências, que são sempre assimiladas através dos conceitos de que o indivíduo 
dispõe—que são, por natureza, tácitos—, herdados dos utilizadores prévios de uma mesma linguagem. 

A experiência individual permite adaptar esses conceitos e reinterpretar a linguagem utilizada. Quando 
novas palavras ou conceitos são inseridos num sistema de linguagem previamente existente, eles 
influenciam-se mutuamente, na medida em que o próprio sistema enriquece os novos conceitos 
introduzidos. É assim que todo o conhecimento se funda numa dimensão tácita . 125

 

 Barrett, E. (2010). Foucault's 'What is an author': Towards a critical discourse of practice as research. In 124

Estelle Barrett and Barbara Bolt (Eds.) Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry. London: 
I.B.Tauris. ISBN 9781848853010. p. 143

 Cardoso, L., & Cardoso, P. (2007). Para uma revisão da teoria do conhecimento de Michael Polanyi. Revista 125

portuguesa de pedagogia, (ano 41-1), (pp.41-54). p. 44.  
!   69

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



Enquanto atores implicados na produção e construção de conhecimento, a sua partilha 

e armazenamento/arquivamento, tornam-se conveniente os pressupostos epistemológicos de 

Polanyi, todo o conhecimento que um indivíduo possui é tácito, tornando-se explícito apenas 

quando é por ele expressado de forma verbal, oral ou escrita . Tendo em conta esta 126

estrutura hierárquica do nosso conhecimento, conhecimento tácito que desemboca no 

conhecimento explícito e entendimento que o conhecimento tácito não se encontra 

materializado em qualquer dispositivo de armazenamento ou arquivamento, é uma pedra de 

toque desta epistemologia a propriedade que o conhecimento explícito tem de poder ser 

recolhido, organizado arquivisticamente, estudado, difundido e atualizado, dentro do âmbito 

das ciências da documentação e da informação arquivística, tendo em conta que, segundo a 

sua definição, um arquivo é um 

 
conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e suporte material, 

produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou colectiva, ou por um organismo público 
ou privado, no exercício da sua actividade e conservados a título de prova ou informação . 127

 
Levando tudo isso em consideração, dado que a finalidade de todo o trabalho de 

arquivo é preservar os documentos de forma a torná-los acessíveis , todos os documentos 128

resultantes deste projeto de investigação são levados ao conhecimento, mediante a anexação 

ao presente documento, levando em consideração aspetos como a compreensão desses 

conhecimentos e a sua aplicação prática. A exposição levada a cabo em San Mamede de 

Infesta foi acompanhada de um catálogo que levou em conta que, 

 
The exhibition catalogue as a literary genre is a crash course in the outline of art history, its 

personalities, and monuments. Its text assumes a high factual density and extrapolations therefrom, 
with each element - descriptive, bio-bibliographical, technical, critical - a research problem in itself. 

  Cardoso, L., & Cardoso, P. (2007). Para uma revisão da teoria do conhecimento de Michael Polanyi. Revista 126

portuguesa de pedagogia, (ano 41-1), (pp.41-54). p. 48.
 Alves, I. (1993). Dicionário de terminologia arquivística. Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. 127

p. 7
 Schellenberg, T. R. (2006). Arquivos modernos: princípios e técnicas. Rio de Janeiro: FGV Editora. p. 83.128
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The catalogue attempts to bring all these elements together in com- pact form through some particular 

focus achieved by various criteria of selection. 
Beyond this, the exhibition catalogue is characterized by: 

1. how many works are catalogued and to what level; 

2. the amount of work previously done, whether within or without the organizing institution; 

3. the degree to which the catalogue is independent of or correlated with literature (whose, what 
level, and how far?); 

4. the thoughtful restriction of goals (what can be accomplished well in a given time with 
available technical and organizational resources and personnel). 

The feasibility of the concept and ability to co-ordinate at all levels is shown in all these things, 
although the result may be different depend- ing upon whether there is rigorous selection or a casually 

anthological ap- proach to the work of one artist, period, or tendency. (...) Once a catalogue physically 
exists, it may be cited in footnotes or form part of a bibliography.  129

 
O curador Harald Szeemann ao revistar e interpretar o “The Large Glass / Le Grand 

Verre” de Marcel Duchamp, escreveu no prefácio do catálogo da sua exposição  “The 

Bachelor Machines / Le Macchine Celibi” que, 

 
Este catálogo é um instrumento inestimável para apreender os vários pontos de vista oferecidos pela 

mitologia, filosofia, teologia, psicologia, sociologia e sexologia, o celibatário e o seu mito, bem como a 
unidade de energia produzida pela máquina celibatária. A exposição pode ser vivenciada a vários 
níveis: como uma tentativa de pôr a exposição como um meio de expressão e de comunicação ao 

serviço da visualização das representações e circuitos mentalmente fechados - as modalidades de 
recusa e, como tal, indiretamente subversiva. Além disso, a exposição deve mostrar que o 
comportamento e as intenções são o que importa, e não o produto acabado . 130

 
Indubitavelmente, neste contexto, um catálogo bem estruturado, devido à sua maior 

longevidade do que a exposição, reveste-se da maior importância, enquanto repositório das 

pesquisas feitas e das ideias críticas criadas  aquando da instalação e vigência da 131

exposição. Assim, faz-se necessário constar que 

 Johnson, W. M. (1990). Art History: Its use and abuse. University of Toronto Press. p. 200-201129

 Szeemann, H. (1975). Junggesellemaschinen - Les Machines Célibataires. Veneza: Alfieri. pp. 8-9.130

 Greenberg, R., Ferguson, B. W., & Nairne, S. (1996). Thinking about exhibitions. Psychology Press. p. 227131
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com o advento das exposição temporárias, o catálogo encontrou um outro papel importante. O 

catálogo da exposição é uma celebração de um evento específico, a montagem de uma exposição 
dentro das paredes de uma galeria, a concepção conjunta de obras de arte de diversas fontes com o 
objetivo de aumentar o conhecimento sobre estas obras, os seus criadores e o seu contexto, assim, 

proporcionando uma oportunidade única aos visitantes a experimentar uma combinação e justaposição 
única de imagens. O catálogo marca a conclusão e a justificação do exercício do julgamento 
curadorial: ele oferece a oportunidade para o organizador (curador) da exposição para compartilhar 
os seus insights críticos sobre as obras expostas e as suas inter-relações. É uma oportunidade para 

apresentar alguns aspectos académicos sobre o assunto; se ilustrado, ele serve como um arquivo visual 
das obras selecionadas para a exposição; serve, também, como um veículo para o reconhecimento do 
artista contemporâneo e faz o seu trabalho mais conhecido fora da esfera da sua comunidade mais 

imediata.  132

 
O impacto da curadoria de exposições na historiografia da arte australiana tem sido 

uma preocupação disciplinar e alguma investigação académica no âmbito da história da arte 

aborda a questão importância dos catálogos na disseminação de conhecimentos: 

 
The last forty years has seen the growth of exhibition catalogues as both a crucial mode of publication 
of more complex histories and as the 'memory' of the ephemeral exhibition. Scholarly catalogues have a 

significance that outlasts the critiques in the popular and specialist media. They are often where 
collaborations between applied and theoretical art history become most fruitful. These publications 
have articulated the incorporation of Aboriginal art into the mainstream of Australian visual narrative, 

extended the concept of 'art' to include photography and works once relegated as 'craft', brought 
minorities into the cultural fold, and noted that there were indeed two genders contributing to the visual 
and material cultures of Australia. Without the enduring advocacy of their ca talogues the ongoing 
impact of exhibitions would have been diminished.  133

 
Ainda, no que diz respeito à importância da aquisição, fruição e difusão de 

conhecimentos, não seria despiciendo recordar que o catálogo é o único registo impresso que 

fica da exposição após a sua desmontagem. Fatualmente, 

 
 Bell, M. (1979). Canadian Galleries and Their Catalogues. Queen's Quarterly. p. 254.132

 De Lorenzo, C., Mendelssohn, J., & Speck, C. (2011). 1968-2008: Curated exhibitions and Australian art 133

history. p. 14  
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temporary displays of objects have arguably endured as the most important form for communication 

and commodification in "the art world" since the birth of their modern incarnation in the seventeenth 
century. Nevertheless, exhibitions, whose ephemeral natures make them difficult to historicize, receive 
far less theoretical and historical attention than their more permanent cousins, museums. This dearth of 

study is especially true in the sphere where they matter most—art history.  134

 
Torna-se evidente que a catalogação é um ato histórico . Sendo indiscutível a 135

importância da aquisição, fruição e difusão de conhecimentos, tal é complementada, pelo 

reconhecimento de contextos diferentes, o acesso uma variedade de informação textual e 

multimédia (áudio, vídeo e imagens) pode ser feita através de consultas ao sítio Web. Assim, 

como era de se esperar, as novas tecnologias e as potencialidades de arquivamento e 

disseminação, e as suas possibilidades de criação de comunidades de interesse não foram 

ignoradas, pois é um facto inegável que textos, vídeos e ilustrações podem multiplicar-se com 

facilidade, rapidez e gratuitamente, com o advento da Web 2.0 e as suas ferramentas. Assim, 

emprega-se uma plataforma digital como um procedimento estratégico para a documentação, 

apoio à divulgação e apresentação de artistas e suas obras, preservação da memória das obras 

de arte, divulgação de informações, criação de conexões e promoção das iniciativas 

empreendidas dentro do seu quadro, para todas as partes interessadas e qualificadas. Ao 

analisar o papel dos recursos online fornecidos por museus como meio de difusão e de 

chegada a novos públicos, Wilson afiança que a observação de objetos digitais e as questões 

mais amplas do património digital devem necessariamente fundamentar-se na tecnologia 

utilizada para fornecer e entregar esses recursos  e, neste contexto, Joan-Isidre Badell 136

inferiu que na Catalunha, 

 
o Facebook tende a ser a principal plataforma para a publicação de notícias sobre actividades, 
exposições e outros eventos, ou relacionadas com exposições e coleções no centro. Em menor grau, os 

 Floyd, K. M. (2010). Salon to Biennial—Exhibitions That Made Art History, Volume I: 1863–1959 (review). 134

Modernism/modernity 17(1), 262-264. The Johns Hopkins University Press. Retrieved September 7, 2013, from 
Project MUSE database. p. 262

 Johnson, W. M. (1990). Art History: Its use and abuse. University of Toronto Press. p. 227135

 Wilson, R. J. (2011). Behind the scenes of the museum website. Museum Management and Curatorship, 136

26(4), 373-389. p. 386  
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museus oferecem informações sobre as atividades nos seus arredores, cidade ou bairro. As atualizações 

e divulgação de comunicados são publicados alguns dias antes de um evento, na véspera, no dia do 
evento e, apenas em alguns casos, são divulgadas notícias após o evento. O Museu Picasso, que tem o 
maior número de seguidores, está apenas publicando duas a três mensagens por semana, uma vez que 

considera que uma maior frequência nas publicações seria intrusiva".  137

 
Fundamentado nesses dados, o sítio Web "Conceito Itinerante"  e as suas valências 138

na Web 2.0 são empregues como um elemento conglutinador das experiências curadoriais e 

postos ao serviço da exploração de áreas que seriam impossíveis no ambiente físico  dos 139

espaços expositivos preconizados, tendo o cuidado de que temos que ser capazes de visitar 

exposições virtuais que não sejam meras reproduções das suas homólogas físicas.  140

Efetivamente, funciona como um polo expositivo, apoiado parcialmente no modelo 

hipermédia , e onde se exploraram as qualidades do meio digital, não como um laboratório 141

para o teste de novas ideias, mas um instrumento no processo de difusão científica, fruição e 

divulgação de informações sobre o projeto. 

 
Uma componente integrante do projeto é um conjunto diversificado, programado e 

integrado de atividades educativas para a juventude, identificados como indiferentes ao que 

museus e galerias têm para oferecer , de acordo com Vasiliki Tzibazi. Conforme o autor, a 142

Pesquisa Participativa Ativa oferece uma estrutura fundamental para o envolvimento da 

comunidade no património cultural. Ainda, segundo este investigador, os resultados 

evidenciam que 

 Joan-Isidre Badell (2015) Museums and social media: Catalonia as a case study, Museum Management and 137

Curatorship, 30:3, (pp.244-263), DOI: 10.1080/09647775.2015.1042512. p.254.
 Endereço web: http://www.conceitoitinerante.net138

 Schweibenz, W. (1998). The" Virtual Museum": New Perspectives For Museums to Present Objects and 139

Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System. In ISI (pp. 185-200).
 Gràcia., V., J., García, A., J., F., & Vinyeta P., M., D. (2010). Del zoo victoriano al ecosistema electrónico: la 140

digitalización del patrimonio en una sociedad digital. Revista de patrimonio cultural de España, 4, (pp.129-145). 
p. 144.

 Mateos-Rusillo, S. M., & Gifreu-Castells, A. (2016). Museums and online exhibitions: A model for analysing 141

and charting existing types. Museum Management and Curatorship, 1-10. doi:10.1080/09647775.2015.1118644
 Vasiliki Tzibazi (2013) Participatory Action Research with young people in museums, Museum Management 142

and Curatorship, 28:2, (pp. 153-171), DOI: 10.1080/09647775.2013.776800. p. 156 
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se os museus querem criar uma cultura participativa onde os jovens são co-criadores de experiências 

no museu, eles têm que confiar na capacidade dos participantes em se envolver num diálogo profícuo e 
incentivar a participação genuína e uma praxis transformadora para todas as partes interessadas e 
envolvidas em tais projetos.  143

 
Diante dessas considerações, ficou evidenciado a pertinência dos “desencadeadores de 

experiências transformadoras”, estudados por Barbara Soren na sua abordagem às formas 

como os museus mudam profundamente os seus visitantes através dos objetos, coleções, 

exposições, programas abertos ao públicos e sítios Web.  Assim, a conceção das atividades 144

educativas deste projeto deu um enfoque na implementação das conclusões alcançadas por 

esta autora, sobretudo, onde pontifica a constatação de que 

 
os participantes adquiriram habilidades em fazer, criar e apresentar obras de arte, bem como observar, 
responder e falar sobre as artes. Também descobriram formas comuns em como as artes desenvolvem 
competências essenciais ao longo da vida, tais como a assunção de riscos, resolução de problemas, 
pensamento crítico, comunicação e colaboração.  145

 
Conclui-se daí que, do ponto de vista pedagógico, não é de somenos importância 

implementar uma aproximação assente na ideia de que a prática artística é, portanto, 

construída como um processo experimental de investigação conceitual que abarca 

inspiração, olhar, questionar, fabricação, pensamento reflexivo e a construção de 

significados.  146

 

 Vasiliki Tzibazi (2013) Participatory Action Research with young people in museums, Museum Management 143

and Curatorship, 28:2, (pp. 153-171), DOI: 10.1080/09647775.2013.776800 p. 167
 Soren, B. J. (2009). Museum experiences that change visitors. Museum Management and Curatorship, 24(3),  144

(pp. 233-251). DOI:10.1080/09647770903073060. p. 233
 Soren, B. J. (2009). Museum experiences that change visitors. Museum Management and Curatorship, 24(3), 145

(pp. 233-251). DOI:10.1080/09647770903073060. p. 233
 Pringle, E. (2009), The Artist-Led Pedagogic Process in the Contemporary Art Gallery: Developing a 146

Meaning Making Framework. International Journal of Art & Design Education, 28, (pp. 174–182). DOI:
10.1111/j.1476-8070.2009.01604.x. p. 174  
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Segundo Bourdieu, o habitus, um "sistema de disposições" adquirido num 

determinado meio familiar, sob determinadas condições objetivas, comumente funciona como 

estratégias de reprodução : 147

 
produces strategies which, even if they are not produced by consciously aiming at explicitly formulated 

goals... turn out to be objectively adjusted to the situation. Action guided by a ‘feel for the game’ has all 
the appearances of the rational action that an impartial observer... would deduce. And yet it is not 
based on reason. You need only think of the impulsive decision made by the tennis player who runs up 

to the net, to understand that it has nothing to do with the learned construction that the coach, after 
analysis, draws up... The conditions of rational calculation are practically never given in practice: time 
is limited, information is restricted, etc.  148

 
Face ao exposto, em suma, considera-se que foi alcançado um dos pré-requisitos para 

a consecução dos objetivos deste projeto e que é a compreensão funcional da implementação 

de um processo curadorial de exposições de arte moderna e contemporânea, decorrente da 

aplicação de procedimentos, por vezes, conscientes de tentativa e erro, ao abrigo da noção de 

connoisseurship apresentada por Polanyi e que está assente na ideia de que o conhecimento 

tácito envolvido na aquisição de conhecimentos e capacidades está intimamente ligado à 

familiarização que advém da prática de construir uma exposição, neste caso, embora tal não 

seja necessariamente exprimível ou transmissível. Certamente, este contacto com os 

procedimentos curadoriais confere a especialização que permite que, de agora em diante, 

tomar decisões no que tange a curadoria de exposições de arte moderna e contemporânea, sem 

formular explicitamente os seus fundamentos. 

 

 Monteiro, S. A. I., Ribeiro, R., de Souza Lemes, S., & Muzzeti, L. R. (2011).Educações na 147

contemporaneidade: reflexão e pesquisa. Pedro & João Editores. p. 202
 Bourdieu, P. (1990). In other words: Essays towards a reflexive sociology. Stanford University Press. p. 11.148
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1 - Conceito Itinerante — Ancoragem do Projeto: Referências, 

Reflexões. 

 
A visão crítica construtiva de Davidson e Leticia Castellanos sobre o significado e as 

consequências dos encontros interculturais em exposições internacionais é pertinente. As 

exposições internacionais funcionam como ‘zonas de contacto móveis’ que fornecem várias 

formas de encontros entre pessoas, práticas, objetos e histórias de contextos institucionais, 

culturais e políticos contrastantes.  De acordo com a investigação de Clara Riso, os 149

obstáculos intransponíveis que os agentes culturais portugueses enfrentam são: 

 
a inexistência de uma política cultural ajustada à realidade e às necessidades específicas do setor; 

fragilidade do sistema de apoios (à criação, ao funcionamento, à circulação); e carência de uma rede 
nacional de programação e itinerância que viabilize o aumento de visibilidade das criações e o devido 
aproveitamento dos recursos implicados.  150

 
A autora notabiliza-se por deixar sugestões de medidas destinadas a uma redução dos 

obstáculos: 

 
apoiar prolongada e consistentemente a criação artística; impulsionar os projetos que já têm 

representação no circuito internacional; abrir um programa de apoio a viagens; e desenvolver sistemas 
de provisão e difusão da informação (Ponto de Contacto Cultural, equipa de agentes, construção de 
uma base de dados sobre criação contemporânea portuguesa).  151

 

 Davidson, L. & L. Pérez Castellanos (2015). Los Aztecas en Oceanía. Una investigación sobre encuentros 149

interculturales en exposiciones internacionales. Intervención, Revista Internacional de Conservación, 
Restauración y Museología [Journal of La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, 
M é x i c o ] , N ú m e r o 1 2 , j u l i o - d i c i e m b r e , 2 0 1 5 , p p . 2 5 - 3 8 . D i s p o n í v e l e m :  h t t p s : / /
leedavidsonresearch.files.wordpress.com/2015/10/5117-11572-1-pb.pdf.

 Riso, Clara A. (2012). Mobilidade artística transnacional: o caso português visto a partir da experiência 150

prática de um leitorado (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível 
em: http://hdl.handle.net/10216/70731, p. 98

 Idem, ibidem, p. 98151
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A propósito, o relatório “Mobilidade Internacional de Artistas e Outros Profissionais 

da Cultura” do extinto Observatório das Atividades Culturais aponta que as instituições e 

agentes culturais portugueses apresentam um grau de internacionalização fraco , 152

demonstrado pelos parâmetros recursos humanos, recursos financeiros e circuitos 

internacionais. Este relatório complementa, 

 
na grande maioria dos casos, instituições e agentes culturais não têm informação específica e 
sistematizada sobre a sua própria actividade de internacionalização. O preenchimento desta lacuna 
passará pela realização de estudos mais detalhados, mas depende fundamentalmente da iniciativa 

dessas mesmas instituições e agentes, seja através da assunção deste tema em relatórios de actividade, 
bancos de dados e outra documentação, seja através de associações formais ou informais 
representativas do meio – o que aliás sucede em outros países europeus. Neste aspecto é ainda 

relevante o papel dos organismos públicos com competências na área, designadamente dos Ministérios 
da Cultura e dos Negócios Estrangeiros, como também se verifica noutros países europeus. 

 
Nessa perspetiva, Joana Martins Rodrigues, na sua dissertação intitulada “A 

Internacionalização de Instituições Museológicas: O Caso Português” , analisou o Museu de 153

Aveiro, a Fundação Berardo e a Fundação de Serralves e concluiu que 

 
salvo raras excepções, a actuação das instituições portuguesas nos mercados internacionais fica 

aquém das exigências do mercado actual. Algumas instituições afirmam que existe carência de 
incentivos por parte das entidades governamentais. (...) Os museus continuam muito fechados na sua 
comunidade local e por isso começam a sentir sérias dificuldades de subsistência. 

 
Ainda, a estratégia mais comum para penetrar no mercado internacional procura o 

intercâmbio, sobretudo através do empréstimo e acolhimento de peças/coleções, nos mercados 

espanhol, francês e inglês, ignorando o espaço lusófono nessa estratégia. 

 Gomes, R. (2010). Mobilidade Internacional de Artistas e Outros Profissionais da Cultura. Disponível em: 152

http://www.gepac.gov.pt/gepac-dsepac/estudos-e-estatisticas/estudos/03-mobilidade-internacional-de-artistas-e-
outros-profissionais-da-cultura-relatorio-final-pdf.aspx, p. 7

 Rodrigues, J. (2009). Internacionalização de instituições museológicas : O caso português (Dissertação de 153

Mestrado). Universidade de Aveiro. Disponível em: http://hdl.handle.net/10773/2831. 
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O trabalho de Lee Davidson e Leticia Castellanos sobre encontros interculturais em 

exposições internacionais, neste caso entre os países Nova Zelândia e México, e culturas 

maori e azteca, está assente numa iniciativa no âmbito de uma diplomacia cultural, 

instrumento que é politicamente considerado uma pedra angular no relacionamento entre as 

nações, sobretudo de continentes diferentes, aquando da criação de confiança, relações 

duradouras e aplicação do denominado soft power (“poder suave” ou poder de influência). A 

investigação de Yunci Cai , a própósito destas interações interculturais, no âmbito das 154

relações entre Singapura e França que levou a exposição “Obras-primas Gregas do Louvre” 

no Museu Nacional de Singapura, indica que 

 
o estudo demonstrou que os intercâmbios transculturais entre museus poderiam facilitar a 
compreensão intercultural entre governos, museus e pessoas de ambas as nações. Ao nível do governo, 
a exposição foi significativa na oferta de oportunidades de interconexão tanto a nível político como a 

nível empresarial. A nível dos museus, estas trocas facilitaram a compreensão mútua e o cultivo do 
“poder suave” entre os profissionais de museus de diferentes culturas, embora tal não esteve isenta de 
problemas. O respeito mútuo, profissionalismo e relações de trabalho directas entre museus poderão 

contribuir para uma colaboração bem-sucedida. A nível social, houve trocas interpessoais, melhor 
exemplificadas pela exposição do público singapurense às culturas francesas e gregas decorrentes da 
colaboração.  155

 
Torna-se evidente a necessária abertura a sensibilidades parecidas com outras latitudes 

e o caso emblemático da "La Casa Encendida", sita em Madrid, em si própria, preconiza a 

sucesso de tais entroncamentos e confluências. Esse centro cultural contemporâneo oferece a 

oportunidade de exploração de potenciais indicações para modelos emergentes que procurem 

abraçar múltiplas vozes através de práticas participativas inclusivas, como aponta Michelle 

Moore no seu artigo "Creating Discursive Space for Intercultural Encounters: La Casa 

Encendida, Madrid". Tanto é assim que Moore descreve o espaço como 

 
 Investigadora em património cultural indígena na University College London.154

 Cai, Y. (2013). The art of museum diplomacy: The Singapore–France cultural collaboration in perspective. 155

International Journal of Politics, Culture, and Society, 26(2), 127-144. 
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aquele onde funcionários, colaboradores, artistas e visitantes são estimulados a debater atitudes 

sociais e culturais profundamente arraigadas, como suposições sobre "alta" e "baixa" cultura, artistas 
estabelecidos e emergentes, espanhóis e latinoamericanos, "habilidade artística" e "deficiência", e 
muito mais.  156

 
A autora sumariza o delineamento do caminho para intercâmbios interculturais bem-

sucedidos: envolver profissionais provenientes de diferentes disciplinas no início do processo; 

criar padrões inclusivos de ocupação do espaço; e almejar alto.  157

 
Diante dessa realidade, a proposição defendida por Paul Basu, Professor honorário no 

Instituto de Arqueologia da University College London, na sua apresentação "Intervenções 

Museológicas, Provocações Museológicas" feita no "Seminário de Investigação Internacional 

- Processos de Musealização", organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

ganha terreno. Certamente, 

 
os museus podem ser instituições desesperadamente conservadoras, relutantes em envolver-se em 

questões controversas, avessos a explorar a complexidade por medo de serem acusados de 
intelectualismo. Defendo que os museus precisam de recuperar a sua confiança e assumir riscos 
maiores, intervindo nos debates públicos, desafiando o público e inspirando a criatividade e novo 

pensamento. O potencial dos museus para fazer tais contribuições encontra-se, em última análise, nas 
suas coleções e no modo como elas são usadas. Sugiro que os profissionais de museus devem ser mais 
experimentais na sua prática curatorial e de exposições.  158

 
Alicerçadas na crença de que a arte contemporânea tem o potencial de desempenhar 

um papel integrante na sociedade, abrindo espaços no qual indivíduos podem reexaminar as 

 Moore, M. (2015). Creating Discursive Space for Intercultural Encounters: La Casa Encendida. Madrid: 156

Curator, 58: 100–116. doi:10.1111/cura.12101
 idem, ibidem157

 Babu, P. (2014, novembro). Intervenções Museológicas, Provocações Museológicas. Apresentado no 158

Seminário de Investigação Internacional - Processos de Musealização, Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. Disponível em http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1470&sum=sim 
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suas próprias vidas e a sua relação com o mundo , as ideias e aspirações catalisadoras da 159

realização do presente projeto estão assentes em diálogos críticos à volta da Identidade e das 

complexas interdependências entre a experiência do espaço (não-discursivo) e a exposição 

(discursivo). Não é por acaso que este projeto curadorial deitou mãos à opção pela arte 

contemporânea embalada num modelo de exposição itinerante. Tudo começou durante a 

vigência da exposição itinerante "Linguagem e Experiência", sob a curadoria de Pedro Lapa. 

O evento, patente no Museu de Aveiro, de 11 de dezembro a 13 de fevereiro de 2011, mostrou 

obras de artistas como Paula Rego, Pedro Cabrita Reis, Pedro Casqueiro, Ana Jotta, Álvaro 

Lapa, Jorge Queiroz, Julião Sarmento e Francisco Tropa, constantes da Coleção da Caixa 

Geral de Depósitos. Partindo de uma posição singular que permitiu examinar o processo 

constitutivo de instalação de uma exposição de arte contemporânea no seu conjunto, a 

participação  da autora da presente dissertação, enquanto mediadora cultural, elaboradora e 

dinamizadora de atividades educativas para públicos específicos da exposição, aguçou o 

apetite por uma proposição heterodoxa, com conteúdo, contexto e estrutura marcadamente 

singulares, e que ao invés de estabelecer um autêntico diálogo de surdos com a alvura 

tradicional do “cubo branco”, tenha o firme propósito de estabelecer intensos diálogos com a 

arquitetura envolvente. Obviamente, uma exposição é sempre projetada para um lugar 

específico e cada apresentação em diferente lugar implica novo projecto. Só aparentemente 

uma exposição é a mesma no curso de uma itinerância , sentenciou o curador. 160

 
Porém, cabe ressaltar que esta tipologia expositiva é usada sobretudo para aumentar a 

reputação da instituição e/ou dar um alcance tão vasto quanto possível as exposiçao . Por 161

outro lado, Rickie Solinger relata no seu artigo nominado “Interrupted Life: Incarcerated 

 Valerie Cassel (2000). Beyond Boundaries: Rethinking Contemporary Art Exhibitions, Art Journal, 59:1, 4-7, 159

p. 4. DOI: 10.1080/00043249.2000.10791973 (tradução nossa).
 Lapa, P. (2010). Linguagem e experiência: Obras da colecção da Caixa Geral de Depósitos. ISBN 160

9789727690800. Culturgest (Lisboa) p.17.
 Dew C. (2016). Economics of Touring Exhibitions Survey Report - An Analysis Of Touring Exhibitions 161

Practice In The UK. Touring Exhibitions Group (TEG). Disponível em: http://www.museumsandheritage.com/
show/images/2016/talk_presentations/10_00_-_10_40_TEG_Touring_Exhibitions_Survey_results.pdf 
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Mothers in the United States: A Traveling Public Art Exhibition” que constatou que as suas 

exposições itinerantes foram mais úteis quando galerias e professores concebiam programas 

para ‘interromper o currículo’ ou criar ‘intervenções pedagógicas’ associadas com o tema da 

mostra . Assim, no que tange aos aspetos transfronteiriços de uma exposição itinerante, este 162

projeto pretendeu itinerar por espaço de heterotopias, transportando um conceito de porto a 

porto, de espaço a espaço, por espaços absolutamente outros, representado na metáfora de 

Foucault: 

 
Brothels and colonies are two extreme types of heterotopia, and if we think, after all, that the boat is a 

floating piece of space, a place without a place, that exists by itself, that is closed in on itself and at the 
same time is given over to the infinity of the sea and that, from port to port, from tack to tack, from 
brothel to brothel, it goes as far as the colonies in search of the most precious treasures they conceal in 

their gardens, you will understand why the boat has not only been for our civilization, from the 
sixteenth century until the present, the great instrument of economic development (...), but has been 
simultaneously the greatest reserve of the imagination. The ship is the heterotopia par excellence. In 
civilizations without boats, dreams dry up, espionage takes the place of adventure, and the police take 

the place of pirates . 163

 
O discurso curadorial empregue neste projeto integra a materialidade contingente do 

lugar (ao invés da sua geometria), (...) [e] usa a metáfora do navio para introduzir a 

mobilidade (e os encontros materiais resultantes) nas nossas concepções de lugar. O 

conhecimento é fabricado através desse movimento . Intervalado por recortes do tempo, 164

espaços de encontros e relações, paradoxalmente separados, acolhem um conceito capaz de 

justapor num único lugar real vários espaços, vários sítios que são em si incompatíveis . 165

 
Evidentemente, as exposições itinerantes são morosas e onerosas, tanto do ponto de 

vista dos recursos financeiros, como materiais e humanos. Não é de somenos importância o 

 Solinger, R. (2007). Interrupted Life: Incarcerated Mothers in the United States: A Traveling Public Art 162

Exhibition. Meridians, 7(2), 63-70. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/40314246
 Foucault, M., & Miskowiec, J. (1986). Of other spaces. Diacritics, 16(1), 22-27. p. 27163

 Grewcock, D. (2013). Doing Museology Differently. New York, NY: Routledge. p. 201164

  Foucault, M., & Miskowiec, J. (1986). Of other spaces. Diacritics, 16(1), 22-27. p. 25165
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facto de a Fundação de Serralves possuir um programa de exposições itinerantes, à la carte, 

que contém um conjunto de exposições especialmente concebidas para serem apresentadas 

em espaços fora do Museu pertencentes a Câmaras Municipais.  Levando isto em 166

consideração, definiu-se como vetor indissociável a este projeto a fuga aos moldes 

conceptualizados de exposições itinerantes de chave-na-mão, fixos e, de certa forma, atolados 

numa temática. Especialmente perante a oportunidade de capitalizar a propriedade que o 

formato de exposição itinerante tem de acumular significado quando em conflito com o seu 

conteúdo, ao invés de simplesmente ser um recipiente onde o conteúdo é apresentado.  167

 
Merece ressaltar esta abordagem conceptual clara e consciente que se tornou numa 

convicção partilhada de que enquanto alguns museus tendem a apoiar uma formação pós-

moderna da identidade, em que um ethos nacional não é mais propagado, outros são 

inspirados pela ideia de criar um ethos uniforme.  A conveniente existência de partes 168

constituintes essenciais de um quadro institucional único que se expressam em uníssono é de 

primordial importância para certas estruturas uniformes, homogéneas e monolíticas. Em certo 

sentido, as exposições continuam a ser declarações importantes dos valores e da política do 

mundo contemporâneo, e refletem os processos mais amplos da globalização, nacionalismo e 

transnacionalismo.  Neste contexto, é sintomático, entre outros, o facto de que os “museus 169

na China contemporânea são oficialmente designados como ‘bases para a educação 

patriótica’  e, quase em contraciclo, a censura da arte contemporânea não desapareceu 170

totalmente e, ocasionalmente, pode-se ainda ver a mão das autoridades estatais a intervir em 

 Municípios. (Fundação de Serralves). Retrieved August 20, 2013, Disponível em:  http://www.serralves.pt/pt/166

fundacao/fundadores-mecenas-e-apoios/municipios/
 McCulloch, S., & Williams-Wynn, C. (2015, July 25). Conflicts between context and content in William 167

Kentridge: Five Themes: A case study of the Melbourne exhibition. Museum Management and Curatorship, 
30(4), 364-378.

 Haan, R. B. (2006). Re-staging Histories and Identities. A Companion to Museum Studies, 186-197, p. 197. 168

doi:10.1002/9780470996836.ch12
 Young, L., Whitelaw, A., & Beier-de Haan, R. (2015). Museum Exhibition Practice: Recent Developments in 169

Europe, Canada, and Australia. MCCARTHY, C. (2015) (ed). The International Handbooks of Museum Studies, 
S.L.: John Wiley & Sons, Ltd.,  p. 406. DOI: 10.1002/9781118829059.wbihms218

 Vickers, E. (2007). Museums and nationalism in contemporary China. Compare, 37(3), 365-382. p. 365170
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exposições de arte contemporânea  e o incumprimento dos dogmas oficiais criou um 171

movimento avant-garde “não oficial” que recorria ao 

 
uso de meios de comunicação contemporâneos não sancionados oficialmente, onde se inclui instalação, 
vídeo e performance, e que predestinou que eles não podiam obter um espaço de público de exibição 

para a sua arte; e a fim de evitar a interferência das autoridades, nem podiam divulgar abertamente as 
suas exposições. Então, esses artistas levavam a cabo exposições experimentais, de curto prazo e muito 
provisórias em alguns lugares não convencionais, incluindo estúdios de artistas, apartamentos 

privados, armazéns e oficinas nas áreas fronteiriças entre distritos urbanos e suburbanos.  172

 
Neste sentido e pensando numa problemática específica presente no nosso projeto na 

exposição Identidades: Circunstâncias Transversais, remetemos para as considerações de 

Hung Wu, Professor de História da Arte, Línguas e Civilizações do Sudeste Asiático na 

Universidade de Chicago, especialista em arte antiga e contemporânea chinesa, escritor e 

curador: 

 
uma exposição realizada num espaço comercial muitas vezes envolve uma negociação diferenciada 
entre o curador e o proprietário ou gerente do espaço. Só porque este último vê benefícios da exposição 
proposta - a perspectiva de trazer mais clientes ou ganhar a imagem de ser um homem de negócios 
'culto' - poderia levar a negociação a bom porto. Por parte do curador, no entanto, essa negociação é 

abordada como uma componente integral da experiência, porque só através deste processo pode um 
espaço comercial ser transformado num espaço expositivo público. Chamei esses espetáculos de 
'exposições experimentais' porque o seu foco de experimentação deslocou-se do conteúdo da exposição 

para a própria exposição: o seu ambiente, forma e função.  173

 
Hoje concebem-se, cada vez mais, espaços de exposição versáteis e informais, non-

exhibition places, que se expandem de forma a absorver novas tendências que vão surgindo 

 Wang, M. (2009, November/December). Everyone Curates: From Global Avant-garde to Local Reality. Yishu, 171

8(4-6), 20-31.
 Wang, M. (2007). Confrontation and complicity: Rethinking official art in contemporary China (Tese de 172

Doutoramento). State University of New York at Binghamton. p. 7, 10
 Hung Wu. (2001), Reinventing exhibition spaces in China. Museum International, 53: 19–25. doi:173

10.1111/1468-0033.00320  
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na cena artística internacional, nomeadamente no que se refere a fenómenos que promovem a 

deliberada adaptação ao local de exposições de uma ideia artística, mediante as mais variadas 

combinações possíveis de novos meios híbridos de comunicação e obras efémeras como a 

instalação, o site-specific, a experimental exhibition, a land art  e earthworks, o video art, as 

artes performativas (performance) e demais manifestações de carácter experimental-

laboratorial. Através da ocupação do espaço público, que ocorrem predominantemente em 

ambientes que, de uma forma ou de outra, pedem ações tangíveis e, nesse contexto, o centro 

de gravidade da arte desloca-se por ação de determinados agentes culturais que interferem no 

meio artístico, tornando-a cada vez mais politizada, intersectorial e transdisciplinar: 

 
as 'exposições site-specific' (...) servem dois propósitos inter-relacionados: levam a arte experimental 
ao público numa forma dinâmica e de guerrilha e, ao fazê-lo, transformam os espaços não-expositivos 
em espaços de exposições públicos.  174

 
Naturalmente, a ilimitada exploração do potencial inerente às mais variegadas 

disciplinas artísticas abrem espaço à constatação de que não muito tempo atrás, os artistas 

tinham uma muito boa ideia de onde eles poderiam apresentar arte e as pessoas sabiam onde 

poderiam encontrá-la   e começa a tomar forma, e promove-se, a ideia de que a China 175

parece ser um centro de experimentação institucional que pode criar novos modelos para a 

conceptualização e manutenção de instituições de arte contemporânea em outras partes do 

mundo .  176

 
 Do ponto de vista da curadoria contemporânea, enquanto uma formulação ampla e 

discursiva, é fundamental acrescentar significados à exposição mediante a criação de 

instrumentos/meios de conhecimentos passíveis de serem utilizados e transformados pelos 

 Hung, W. (2001). Reinventing exhibition spaces in China. Museum International, 53(3), 19-25. p. 174

 Lingwood, J., Foster, T. and Harvey, J. (1987) Introduction, TSWA 3D . Bristol: Taylor Bros, p. 5.175

 Chinnery, C. S. (2015). Institutional Fever In China. In Decolonising Museums (pp. 152-158). 176

L'Internationale Online . Disponível online: http://www.internationaleonline.org/media/files/
decolonisingmuseums_pdf-final.pdf. p. 158.  
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visitantes. Tal pode ser conseguido através da distribuição espacial das obras ou, ainda, 

através da promoção da interação com os objetos artísticos. Por isso, é natural que se possa 

constatar que 

 
Ao longo dos últimos dez anos, coisas bastante surpreendentes passaram a ser chamadas de escultura: 

corredores estreitos com monitores de TV nas suas extremidades; grandes fotografias que documentam 
caminhadas pelo campo; espelhos colocados em ângulos estranhos em salas comuns; linhas 
temporárias cortam o chão do deserto. Nada, ao que parece, poderia ter dado lugar a um esforço tão 

heterogéneo de reivindicar qualquer coisa que pode se encaixar na categoria de escultura. A não ser, 
isto é, a categoria seja transformada em algo quase infinitamente maleável.  177

 
A propósito, nota a curadora e estudiosa da curadoria Kate Fowle que se substituirmos 

a palavra 'escultura' por 'exposições', isto [a assertiva supra] poderia igualmente ser lido 

como um comentário sobre as recentes formas de prática curatorial.  Pode-se inferir um 178

certo reposicionamento em novos nichos capazes de levantar ou outras questões. Certamente, 

 
a noção de que um grupo especial de obras exemplifica as características estilísticas normativas para 
toda a arte não é mais convincente. As categorias elitistas tradicionais de artes plásticas expandiram-
se para as artes folclórica e popular, a arte primitiva e a do Terceiro Mundo, a arte das mulheres, arte 
comercial, artesanato, artes menores, e, de fato, qualquer coisa que alguém diz ser arte.  179

 
Num contexto de “experimentalismo expositivo”, onde o conceito de “meta-

exposição” ou uma de “exposição que explora a natureza de expor”, Basu e Macdonald 

argumentam que 

 
as práticas expositivas contemporâneas não podem ser concebidas apenas como um meio para expor e 
disseminar existentes e pré-formulados conhecimentos (o modelo aristotélico rejeitado por 

 Krauss, R. (1998). Sculpture in the Expanded Field. In The Anti-Aesthetic: Essays on Post-modern Culture 177

(ed. Hal Foster). New York: New Press. p. 31-42
 Fowle, K. (2007). Who Cares? Understanding the Role of the Curator Today. Cautionary tales: Critical 178

curating, 26-35.
 Kraft, S. (1989). Interdisciplinarity and the canon of art history. Issues in Integrative Studies (7). p. 65179
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experimentalistas científicos). Argumentando que a prática expositiva contemporânea é, ou deveria ser, 

também uma prática experimental (...)  e também, um espaço para a geração ao invés da reprodução 
de conhecimento e experiência.  180

 
Neste território contextualizador, parte das definições e conceitos, naturalmente, 

assumem que a mobilidade é parte integrante do evento temporário que assume 

características itinerantes e efémeras. Ele tem um papel fundamental na difusão de 

experiências relacionadas com a cultura na sociedade contemporânea , perante uma visão 181

prospectiva das mutações que se estribam numa ideia de um mundo da arte transnacional, 

interligado e integrado  indissociavelmente interligadas a movimentos e circuitos 182

consolidados das bienais, trienais, quinquenais, feiras e similares, instituídos como autênticos 

mostruários globais da arte contemporânea. Merece ressaltar a distinção que Susan Buck-

Morss faz no “The Dialectics of Seeing”: 

 
o modernismo e pós-modernismo não são eras cronológicas, mas posições políticas na luta secular 
entre arte e tecnologia. Se o modernismo expressa um desejo utópico na antecipação da reconciliação 

da função social e da forma estética, o pós-modernismo reconhece a sua não-identidade e mantém a 
fantasia viva.  183

 
Fica patente uma dicotomia baseada num conflito discursivo em reação a uma noção 

de que tudo gira em torno de algo, numa relação dominante vs. dependente, centro vs. 

periferia. Neste aspeto, é importante destacar as cem milhões de sementes de porcelana 

espalhadas na Turbine Hall da Tate Modern por Ai Weiwei. Com a exposição “Sunflower 

Seeds”, segundo Simone Hancox, o artista chinês  pretendeu reforçar a imaginação ocidental 

da Alteridade ao retratar binários de (i) cidadãos chineses enquanto produtores e cidadãos 

 Basu, P., & Macdonald, S. (2007). Introduction: experiments in exhibition, ethnography, art, and science. 180

Exhibition experiments (pp. 1-24). p. 2
 Fassi, D. (2010). The design of the temporary and sustainable mobility. In Sustainable mobility (pp. 27-36), p. 181

28. Maggioli Editore.
 Carroll, N. (2007). Art and globalization: Then and now. The Journal of aesthetics and art criticism (pp. 182

131-143), 65(1). p. 132
 Buck-Morss, S. (1991). The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Mit Press. p. 359183
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ocidentais enquanto consumidores e (ii) governo chinês autoritário e governo ocidental 

democrático , como ponte para 184

 
apontar para os graus relativos de hipocrisia e contradição que também são praticados no Ocidente: 
por um lado, condenando a opressão política dos cidadãos chineses pelo Estado chinês e, por outro, 

permitindo a opressão económica de cidadãos chineses pelo neoliberalismo de economias 
ocidentais.  185

 
No que tange à fruição cultural e à abordagem estética, certamente, as implicações e 

perturbações do pensamento crítico da era pós-moderna, com os seus segmentos e 

questionamentos quanto à linearidade aplicativa de certos contextos, experiências e escolhas, 

amplificar-se-ão quando também se combina o desconstrutivismo e a ironia, enquanto fatores 

desequilibrantes. Diante dessas considerações e a propósito de espaços expositivos, os 

critérios de seleção utilizados no âmbito deste projeto de investigação, num quadro 

diferenciado que atenda às premissas, restrições, limitações e expetativas, começou-se por 

priorizar espaços não-expositivos versáteis capazes de viabilizar o significado, em parte, 

através da relação entre a implantação física do espaço expositivo e as associações 

históricas, políticas e sociais do local de exposição.  Dando sequência a esta ideia, 186

pretendeu-se também atuar nas adjacências de tais espaços e a tipologia casa-museu apresenta 

particularidades interessantes no que tange às reivindicações identitárias. No seu livro 

“Historic House Museums”, Sherry Butcher-Younghans aborda a génese do fenómeno de 

restauração de património, criação de núcleos museológicos, e a sua subsequente 

disponibilização ao público: 

 
O entusiasmo do público pelo conhecimento do seu passado cultural tinha aumentado 
significativamente à medida que os americanos redefiniram o seu apego à história, especialmente nos 

 Hancox, S. (2011). Art, activism and the geopolitical imagination: Ai Weiwei's "Sunflower Seeds", Journal of 184

Media Practice 12:3, pp. 279–290, doi: 10.1386/jmpr.12.3.279_1
 idem, ibidem185

 Papastergiadis, Nikos. 2006. Spatial Aesthetics: Art, Place and the Everyday. Londres: Rivers Oram Press.186
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níveis pessoal e local. Começaram a frequentar as históricas casas-museu em grande número, na 

esperança de capturar um pouco da essência do passado da América. Tornou-se importante saber qual 
é a casa mais antiga na cidade e onde morava o imigrante pobre que fundou uma indústria local bem-
sucedida. Tais museus são simbólicos e são testemunhas de quem somos e de onde viemos.  187

 
Entre os autores consultados no âmbito da pesquisa que realizámos sobre as casas-

museu para contextualização do terceiro caso de estudo desta investigação, lembramos a 

afirmação de  Malcolm Miles 

 
enquanto casa-museu, o Freud Museum funciona como uma espécie de espaço público concedendo 
acesso físico aos artefactos associados a Freud e à psicanálise. O museu na qualidade de local de 
importância na cultura ocidental, desde o início da década de 1990, tem sido cada vez mais utilizado 

por artistas como local de intervenção. Enquanto locais de arte, museus existem à margem e estão 
separados do "cubo branco" e das chamadas galerias isentas de juízos de valor.  188

 
Subjacente a tudo isto está a ideia de uma concomitância entre os conceitos de 

separação e unificação. Dada a relevância de se ter uma visão prospectiva dos efeitos 

sinergéticos que Pedro Lapa sublinha , importa tirar partido dos seus benefícios. 189

Certamente, o futuro é sempre algo que está por construir e a amplitude dos padrões da 

inovação técnica tem implicações que vão para além da mera fruição artística, feita no 

presente. Os atuais sistemas de arquivamento permitem que as reverberações de uma ação 

artística continuem, abrindo espaço a novos integradores de desenvolvimento, no futuro. 

Jacques Derrida e Eric Prenowitz procuraram chamar a atenção, no seu livro "Archive Fever: 

A Freudian Impression", para que 

 

 Butcher-Younghans, S. (1996). Historic House Museums: A practical handbook for their care, preservation, 187

and management. Oxford University Press. p. 3, 4.
 Rugg Judith. Sophie Calle´s Appointment at the Freud Musum: intervention or irony?. In Miles, M. (2005) 188

(Ed.). New practices new pedagogies a reader. London/New York: Routledge, Taylor & Francis Group, pp.
44-55, p.45.

  Lapa, P. (2010). Linguagem e experiência: Obras da colecção da Caixa Geral de Depósitos. ISBN 189

9789727690800. Lisboa: Culturgest,  p.17.  
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(...) This should above all remind us that the said archival technology no longer determines, will never 

have determined, merely the moment of the conservational recording, but rather the very institution of 
the archivable event. It conditions not only the form or the structure which prints, but the printed 
content of the printing: the pressure of the printing, the impression, before the division between the 

printed and the printer. This archival technique has commanded that which even in the past instituted 
and constituted whatever there was as anticipation of the future.  190

 
Para os fins desta investigação, centramo-nos no conceito de Identidade, em 

negociação com os vetores "Circunstâncias Transversais", "Âncoras de Passagem" e 

"Variáveis Convergentes", desligados uns dos outros e a par uns dos outros, para 

recontextualizar, reimaginar e reformular os respetivos espaços, um de comércio e de 

consumo (Restaurante-Bar Olá Ria, sito no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro); 

outro, histórico (Convento de São Francisco, Ribeira Grande de Santiago (Cidade Velha), 

Cabo Verde); e outro um espaço museológico (Casa-Museu Abel Salazar, sita em São 

Mamede de Infesta, no Grande Porto). Assim, as características do espaço fazem com que o 

rumo da obra se torne peculiar, já que o espaço pode tornar-se  interventivo através da 

incorporação do lugar na obra ou da ação da obra no lugar, sendo esses fatores determinantes 

a este nível. As obras relacionam-se umas com as outras, criando vínculos com o espaço 

expositivo, transformam a perceção do espaço, adaptam-se e integram-se com o espaço 

envolvente e fazendo com que a forma e os materiais dos elementos expostos questionem o 

lugar. 

 
A prática deste projeto de investigação aborda a curadoria de arte contemporânea, 

função evidentemente diferente do sentido etimológico, estrito e histórico de curadoria 

(cūrāre, em latim), definido como um prestador de cuidados ou alguém que toma algo a seu 

cargo. Segundo o curador Hans Ulrich Obrist, diretor artístico da Serpentine Gallery, 

 
 Derrida, J., Prenowitz, E.. Archive Fever: A Freudian Impression. Diacritics, Vol. 25, No. 2 (Summer, 1995). 190

p p . 9 - 6 3 , p . 1 8 . D i s p o n í v e l e m : h t t p : / / n e w s g r i s t . t y p e p a d . c o m / f i l e s / d e r r i d a -
archive_fever_a_freudian_impression.pdf  
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o papel do curador profissional começou a aglutinar-se em torno de quatro funções. O primeiro destes 

era preservação. Arte tinha vindo a ser entendida como uma parte crucial do património de uma 
nação, um conjunto de artefatos que coletivamente conta a história de um país. Assim, salvaguardar 
este património tornou-se uma das principais responsabilidades do curador. A segunda tarefa foi a 

seleção de uma nova obra. Com o passar do tempo, as coleções de museus devem necessariamente ser 
aumentadas, e o zelador do museu torna-se assim o zelador do legado nacional que o museu 
representa. A terceira é a tarefa de contribuir para a história da arte. A pesquisa académica das obras 
já recolhidas permite que o curador transmita o conhecimento de forma moderna e disciplinar, da 

mesma forma que o professor universitário. Finalmente, existe a tarefa de exibir e arrumar a arte na 
parede e nas galerias: a realização de exposições. Esta é a tarefa que mais tem vindo a definir a 
prática contemporânea. Pode-se até argumentar que um neologismo é necessário, tão completamente 

que o curador-como-Austellungsmacher, ou criador de exposições, afastou-se do papel tradicional de 
guarda.  191

 
Sobre esta crucial mudança de foco, da produção para a seleção, Dorothea von 

Hantelmann, historiadora de arte, elaborou para a revista The Exhibitionist um ensaio  onde 192

discursou sobre a origem desta formulação, artista-curador. Defende a autora que a 

inauguração do curador enquanto produtor de significados remonta ao período Dada, quando 

Marcel Duchamp (1887-1968) clarificou o conceito por detrás dos readymades ao parabolizar 

que 

 
se o Sr. Mutt com suas próprias mãos fez a fonte ou não tem nenhuma importância. Ele ESCOLHEU-o. 
Ele pegou num artigo comum da vida, colocou-o de forma que o seu significado útil desaparecesse sob 

o novo título e ponto de vista - criou um novo pensamento para esse objeto.  193

 

 Obrist, H. U., & Raza, A. (2014). Curating, Exhibitions and the Gesamtkunstwerk. In Ways of Curating (pp. 191

24-25). New York, NY: Faber and Faber. ISBN 10: 0865478198, ISBN 13: 9780865478190
 Hantelmann, D. 2011. The Curatorial Paradigm (pp. 6-12). The Exhibitionist (4). p.11. Journal on Exhibition 192

Making. Disponível em: http://the-exhibitionist.com/wp-content/uploads/2013/09/The-Exhibitionist-issue-4.pdf
 Harrison, C., & Wood, P. (Eds.). (1992). Art in theory, 1900-1990: an anthology of changing ideas (Vol. 3). 193

Oxford, UK & Malden, MA: Blackwell. Consultado a 5 de julho de 2013. Disponível em https://archive.org/
details/ost-art-artintheory1900-1990  
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Neste ponto, não se pode deixar de falar de Harald Szeemann (1933-2005). Segundo 

Sophie Richard , o primeiro emprego institucional do curador suíço foi a direção da 194

Kunsthalle Bern, em 1961, um ano após a conclusão do seu doutoramento em História da 

Arte. Entre 22 de março e 27 de abril de 1969, esteve vigente nessa galeria o seu trabalho 

curadorial de referência, a exposição "Live in Your Head: When Attitudes Become Form 

(Works – Concepts – Processes – Situations – Information)", reverenciada como o seu 

trabalho seminal e um dos mais importantes marcos da história da arte contemporânea e vista 

como a plataforma para a curadoria "moderna". Em certo sentido, uma plataforma, 

literalmente, significa "forma plana" e o dicionário francês Larousse faz a descrição do 

verbete alargando o conceito para uma extensão de terra relativamente plana, localizada em 

altura em relação ao terreno circundante , denotando que o mundo anglófono transmudou 195

esse significado para um "conjunto de ideias que formam a base de uma política ou programa 

de reivindicações". O curador suíço é considerado o pai da ideia do curador como a 

conhecemos hoje e tem a reputação internacional como um dos mais criativos curadores de 

exposição de hoje . Na Documenta V (junho a outubro de 1972) montou uma estrutura "em 196

altura em relação ao terreno circundante" e, posteriormente, Okwui Enwezor intentou o 

mesmo na Documenta 11 (junho a setembro de 2002), o seu projeto fundamental, mediante a 

desterritorialização das fronteiras da exposição, num momento internacional de reavaliação 

do eurocentrismo cultural  como justifica Pedro Lapa o alargamento do espólio artístico da 197

Coleção da Caixa Geral de Depósitos, notando o autor que a equipa curadorial que lhe 

antecedeu “foi particularmente sensível às produções oriundas de outro hemisfério, de língua 

oficial portuguesa”, porém, a navegação por essa metade do globo terrestre assentou na 

convicção de que, por um lado, “as manifestações africanas, pela história recente dos países, 

 Richard, S. (2009). Unconcealed: The International Network of Conceptual Artists, 1967-77: Dealers, 194

Exhibitions and Public Collections. Ridinghouse.
 Larousse (2013). Définitions : plate-forme, plates-formes - Dictionnaire de français Larousse. Consultado a 5 195

de julho de 2013. Disponível em: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plate-forme_plates-formes/
 Bezzola, T., Kurzmeyer, R. (2007). Harald Szeemann - With by Through Because Towards Despite: 196

Catalogue of All Exhibitions 1957-2005. ISBN 3990432524, 9783990432525. Walter De Gruyter Incorporated.
  Lapa, P. (2010). Linguagem e experiência: Obras da colecção da Caixa Geral de Depósitos. ISBN 197

9789727690800. Lisboa: Culturgest,  p.17.  
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são circunscritas” e, por outro, a realidade brasileira é imbuída de uma “profunda 

complexidade assumida desde a modernidade” e, assim, ficou-se pelo quadrante sudoeste. 

 
A organização da Documenta, considerada como a mais importante exposição de arte 

contemporânea da atualidade, afirma que o evento nasceu na sequência e em resposta ao 

fascismo e à ditadura nazi e que deliberadamente propôs-se "conciliar a vida pública alemã 

com a modernidade internacional". Fundada por Arnold Bode, ele próprio o curador da 

primeira edição, em 1955, entre 1955 até 1972 convidou quadrienalmente e, a partir de 1977, 

quinquenalmente, um diretor artístico e a exposição é reinventada durante 100 dias na cidade 

de Kassel. Precedeu-a a Bienal de Veneza (La Biennale di Venezia), considerada a primeira e 

a mais significativa neste segmento de exposições, que aborda a arte contemporânea, 

arquitetura, música, dança, cinema e teatro. Oficialmente tem 112 anos e está na origem de 

dezenas de eventos à escala global. Porém, os entendimentos à volta dos grandes eventos 

artísticos—La Biennale di Venezia, Documenta, The Whitney Biennial, Manifesta, Gwangju 

Biennale etc.—enquanto fenómenos enformantes da cena artística contemporânea a nível 

global têm os seus detratores. Daniel Buren, artista conceptual francês, é crítico da abordagem 

de Harald Szeemann e do seu processo curadorial na Documenta V, contestando a glorificação 

da exposição da exposição como uma obra de arte  e a sua consequente criação do “super-198

curador” independente que age como um curador-artista, pensa como um “guia espiritual” e 

“conduz” os artistas como se de um maestro se tratasse. Na altura das mudanças na sua 

carreira profissional para tornar-se um "curador independente", Harald Szeemann definiu-se 

como uma “Agentur für geistige Gastarbeit”, ou uma Agência para Trabalhadores Espirituais 

Convidados  em tradução livre. A propósito desta dicotomia do artista como curador e o 199

curador como artista e os aparentes extravazamentos no exercício de funções, escreve, 

causticamente, o conceptualista Daniel Buren que a 

 Buren, D., 'Where are the Artists?' in Hoffmann, J. (ed.) The Next Documenta Should Be Curated by an Artist 198

(Frankfurt: Revolver, 2004). p. 24.
 Chon, D. (2016). Harald Szeemann’s Museum of Obsessions: The Legacy of a Mythological Institution. 199

Getty Research Journal, 8(1), pp. 247-256. p. 248  
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Documenta transformou-se num circo (Jan Höet) ou mesmo como uma plataforma para a promoção de 
curadores que lucram com a ocasião a fim de publicar a sua própria tese sob a forma de um ensaio de 

catálogo (Catherine David) ou como uma tribuna em favor do desenvolvimento de um mundo 
politicamente correto (Okwui Enwezor).  200

 
Segundo a organização, a cidade alemã de Kassel recebeu 650.924 visitantes que 

foram apreciar cerca de 450 obras de arte, distribuídas por uma superfície de 13.000 metros 

quadrados, num evento que custou 18.075.420 €.  Estes eventos, de certa forma, 201

constituem-se como uma força centrípeta, puxando a periferia para o centro, ganhando 

visibilidade, valorização e igualdade. No âmbito da Documenta, dois curadores — Okwui 

Enwezor na Documenta 11 e Carolyn Christov-Bakargiev na dOCUMENTA (13) — situaram 

o evento fora da órbita eurocêntrica. Por um lado, Okwui Enwezor, o primeiro e único até à 

data curador não-europeu a assumir o papel de diretor artístico do evento, discursou sobre 

políticas atuais, conflitos tecnológicos e ideológicos, desenvolvimentos e misturas.  Por 202

outro, Carolyn Christov-Bakargiev abordou o trauma da guerra como um fio que ligava 

diferentes épocas e culturas.  203

 
Okwui Enwezor é da opinião de que a arte deve contribui com uma clara afirmação 

política e se posiciona como um adepto de uma “nova avant-garde”, pós-colonialista e pró-

globalismo, que se afasta tanto do modernismo como do pós-modernismo. Em 2008, este 

curador foi novamente nomeado Diretor Artístico de um grande evento e irrompem 

estruturalmente nessa proposta curadorial várias premissas do pós-modernismo, globalista-

itinerante, inclusiva e pluralista. A sétima edição da 

 Buren, D., 'Where are the Artists?' in Hoffmann, J. (ed.) The Next Documenta Should Be Curated by an Artist 200

(Frankfurt: Revolver, 2004). p.26.
 Documenta. Documenta11 8 June - 15 September 2002 Platform 5: Exhibition. Consultado a 23 de novembro 201

de 2015. Disponível em: http://www.documenta.de/en/retrospective/documenta11
  idem, ibidem202

 Old and New Stories - Julieta Gonzalez and Suhanya Raffel in conversation with The Exhibitionist. (2013, 203

October). Retrieved March 5, 2016, Disponíviel em: http://the-exhibitionist.com/wp-content/uploads/2014/11/
ExhibitionistIssue08_FINAL.pdf. p. 36.  
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Bienal de Gwangju, juntamente com uma série de bienais que surgiram na década de 1990, no final do 

século 20, pode legitimamente reivindicar o manto de ser, desde o início, pioneiros de um modelo de 
exposição global, no qual o imperativo curadorial não é estreito mas expansivo, não é regional mas 
global, sempre em observação do tempo atual.  204

 
Na Coreia do Sul, novamente três plataformas foram levantadas: “On the Road” (um 

coletivo de exposições itinerantes); “Position Papers” (experimentações e propostas de 

curadores emergentes); e “Insertions” (criações e eventos site-specific). 

 
O curador nigeriano, igual a ele próprio no que tange á visão perspetiva da 

globalização e do capitalismo, fez uma proposição por novas ideias, desta vez à volta de uma 

narrativa baseada em Karl Mark, paradoxos e contradições, na 56.ª edição da “La Biennale di 

Venezia”, em 2015, precisamente o 120.º aniversário do evento. Segundo o curador, 

 
ao invés de um tema abrangente, 'Todos os Futuros do Mundo' é informado por uma camada de 
'Filtros' intersetados, agindo como parâmetros que circunscrevem várias ideias, que serão abordados 

tanto para imaginar e como para realizar uma diversidade de práticas. Os Filtros que formam a 
exposição são - vivacidade: na duração épica; jardim de desordem; capital: uma leitura ao vivo.  205

 
Assim, consagra-se o regresso do conceitos de plataformas como ferramenta para o 

fomento de ideias, reflexões, criação, aplicação e divulgação do conhecimento. Dan Karlholm 

entende que 

 
o título de Enwezor tem pouco a ver com tais [ideias sobre como o futuro seria, cores brilhantes, 

ângulos agudos, energias místicas e acessórios em geral] ideias pré-concebidas, e é mais provável que 
seja uma chamada à ação, ao invés de uma descrição do conteúdo; uma chamada à percepção e 
construção sobre esses futuros emancipatórios e/ou criativos que estão latentes dentro das variegadas 

presenças conflituosas do mundo. Se o futuro, de fato, não deve ser considerado aqui como um quarto 

 Enwezor, O. (2010). The politics of spectacle: The Gwangju Biennale and the Asian century. Invisible Culture 204

(pp. 12-39). p. 15.
 La Biennale di Venezia - La 56. Esposizione Internazionale d’Arte online. La Biennale di Venezia - All the 205

World’s Futures. Disponível em: http://www.labiennale.org/en/art/archive/56th-exhibition/enwezor/ 
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Filtro, está muito próximo de um ‘tema principal’, dando lugar não a uma certa visão monocular, mas 

a uma multiplicidade de visões.  206

 
Segundo o curador Paul O'Neill, 

 
além das questões específicas de escala, temporalidade e localização, a atividade de curadoria 
manifestada através de tais exposições é articulada como sendo orientada pela identidade; portanto, 
uma práxis abertamente politizada, discursivamente global e fundamentalmente autoral prevalece, 

apesar das muitas formas variáveis que assumiram.  207

 
Levando tudo isto em consideração, Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três 

Experiências: Laboratório de História da Arte emprega as plataformas Aveiro, Cidade 

Velha e São Mamede de Infesta como constelações de domínios discursivos, circuitos de 

produção artística e de conhecimento, e módulos de pesquisa , indo de encontro a Holert 208

quando reconhece que o curador nigeriano, na Documenta 11, fez uma solicitação por 'novas 

redes multilaterais de produção de conhecimento' e a reorientação em direção a uma visão 

da 'prática da arte na rede mais ampla de produção de conhecimento' num mundo 

global(izado) de pós-colonialidades.  É aqui, com efeito, que nasce o "Conceito Itinerante", 209

um projeto de investigação curadorial, cuja questão de fundo é a busca de possíveis 

linguagens inovadoras e o aprofundamento conceptual de exposições itinerantes. Antes de 

tudo, implementa um quadro eficiente, sustentável e financeiramente acessível através de um 

modelo inovador e diferenciado. Tal é conseguido através de uma mudança de configurações 

e a implementação de três exposições itinerantes com a peculiaridade desta itinerância 

 Dan Karlholm (2015) Filtering Futures La Biennale di Venezia. 56th International Art Exhibition, 2015. All 206

the World's Futures. Artistic director and curator: Okwui Enwezor, Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art 
History, 84(4), pp.248-251, DOI: 10.1080/00233609.2015.1115428

 O’Neill, P. (2007). “The curatorial turn: From practice to discourse” (pp. 13-28). Issues in curating 207

contemporary art and performance. p. 17. Chicago, IL: Intellect Books, The University of Chicago Press. ISBN 
978-1-84150-162-8/EISBN 978-1-84150-215-1

 Enwezor, O. (2002). The Black Box, Documenta 11, Platform 5: Exhibition. Alemanha: Hatje Cantz.208

 Holert, T. (2010, Winter). “Looking for Agency in the Knowledge-based Institution” p.43 e 44. MaHKUzine. 209

Journal for Artistic Research, pp. 38-45. Retrieved January 25, 2012, Disponível em: http://www.mahku.nl/
download/maHKUzine08_web.pdf  
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descartar a deslocação física das obras e transpor um conceito. Por outro lado, servindo-se 

dessa deslocação do contexto habitual das obras, as exposições desenvolvidas no contexto do 

projeto "Conceito Itinerante" têm uma trave-mestra suportada no estudo das ressonâncias e 

confluências à volta das questões levantadas pela "Identidade". Nesse sentido, estuda-se a 

preponderância do intercâmbio artístico através da internacionalização da Arte 

Contemporânea de cariz lusófona, reavivando a memória histórica de lugares distintos, a 

identidade da língua portuguesa metamorfoseada em diversos lugares e culturas, e as 

perceções espaciais e históricas dos artistas. 
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2 - Os Artistas 

Neste segundo ponto, será elaborada a apresentação no que concerne à investigação 

dos artistas envolvidos nas três exposições: Aveiro 2013, Cabo Verde 2014 e São Mamede de 

Infesta 2015-16. Foram levadas a cabo diversas recolhas de informação que pretenderam 

solidificar a busca de dados a proferir e apresentar inéditas informações. 

 
Devido à extensão quantitativa dos artistas envolvidos, neste segundo ponto, 

dedicamos a atenção ao contexto biográfico de cada artista. Pretende-se apresentar e dar a 

conhecer os aspetos latos da biografia e momentos referenciais do percurso artístico de cada 

um dos dezassete artistas convidados.  

 
Pretendemos destacar alguns aspetos no que toca à preservação da memória dos 

artistas. As recolhas de informação objetivam contribuir, cautelar e salvaguardar o património 

contemporâneo, através do levantamento, juntamente com a fase de seleção e edição, criando 

um arquivo de comunicações inéditas utilizadas para análise da tese e contribuição para o 

estudo. 

 
Na apresentação deste leque de dezassete artistas que apresentamos, coexiste uma 

disparidade de informações e/ou de depoimentos. Esta disparidade deve-se às circunstâncias 

envolventes do lugar ou, por vezes, ao embaraço do artista perante o aparelho de gravação. 

 
As informações recolhidas no trabalho de campo, e aqui apresentadas, foram 

acompanhadas através de várias pesquisas, convivências e reflexões que se vivenciaram com 

os dezassete artistas e com as comunidades que envolvemos nas atividades. A maioria das 

informações foram encaradas como um diário de recolha interpessoal. Ainda assim, os 

conteúdos pertinentes para o contributo para a investigação da tese foram elaborados e 

integrados em contexto de apresentação de cada artista. 
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As referências áudio que se editaram e se renderam públicas na web do projeto foram 

transcritas textualmente (estas estão todas disponíveis no Registo Documental). As 

informações áudio/vídeo não editadas publicamente não foram transcritas textualmente no 

Registo Documental, sendo que parte destas informações respeitantes ao texto deste Volume I 

foi inserida como citação no corpo do texto. As referências originais destas informações 

inéditas, citadas no Volume I, estão todas no Volume IV, Registo Documental Multimédia. 
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2.1. Panorama do trabalho dos artistas participantes nas exposições. Fundamentos da 

obra. Pesquisas plásticas. Expressões. 

 
 2.1.1 Alex da Silva 

 
É um artista de raízes cabo-verdianas, nascido no dia 16 de abril de 1974 em Luanda. 

Viveu a sua adolescência nas ilhas de Cabo Verde e, motivado pela exigência de conhecer e 

explorar o mundo, foi para Roterdão onde se formou com distinção em 1999 na "Willem de 

Kooning Academy of Art and Architecture". Também estudou na "Facultad de Bellas Artes 

Alonso Cano" da "Universidad de Granada", no âmbito do programa de intercâmbio 

"Socrates/Erasmus". Em sequência, regressou aos Países Baixos, em 2000, para concluir a sua 

pós-graduação na "Minerva Academy", em Groningen . 210

 
As experiências realizadas no âmbito da pintura nos meados dos anos noventa podem 

ser interpretadas como os primeiros exercícios de reencontro pictórico. Como exemplo de 

análise, consideramos a obra intitulada, Psyche II, de 1996, realizada em óleo sobre tela, 

Figura AdS-01 . O artista Alex da Silva produziu, na maioria das suas obras, a utilização de 211

tons escuros e baços, colocados em planos semi-homogéneos. A linha mais vincada delineia 

os contornos das figuras. Estes, bem delineados, permitem enquadrar os aspetos cénicos da 

pintura. As aplicações de colagens, ao contrário de hoje, eram ainda uma experiência tímida e 

pouco habitual nas suas obras. 

 
A obra Sem Título, Figura AdS-02, datada de 1990, realizada em acrílico e pastel 

sobre lona, de medida 40 x 50 cm, é uma verdadeira controvérsia em relação às obras 

realizadas até hoje. Podemos notar nesta pintura a pequena dimensão da obra, a presença da 

 Alex da Silva - Consultado dia 9 de junho de 2016. “Curriculum Viate”  http://www.xakuka.com/cv.htm.210

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 10.211
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assinatura marcante, assumida quase como se fosse um elemento decorativo da composição, o 

traço rígido e a pincelada pouco fluída, a ausência de cores vivas e das colagens. Estes 

conjuntos de elementos elencados, hoje não são características que predominam na obra do 

artista. 

!  

 
Figura AdS-02 - Sem título, 1990. 
Acrílico e pastel na lona, 40 x 50 cm. 
Disponível em: http://www.xakuka.com/paintings.90.95.09.htm (Silva). 
 
 Hoje, Alex da Silva utiliza cores fortes e intensas, as suas pinceladas na superfície 

bidimensional têm a intenção de transpor as concordâncias e divergências das vicissitudes da 

vida para a perceção do observador, fundindo-se ali. A sua arte distingue-se por ressoar o seu 

olhar minucioso, analítico e audaz, com elevado grau de tonalidade e subtis harmonias.  

 
 Durante o seu processo criativo, ao longo dos anos, as suas pinturas experienciaram 

um diálogo de cores e texturas. Este binómio está sempre presente nas suas criações 

pictóricas.  
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 O díptico, realizado em 2000 e intitulado Bringing the news, é um óleo sobre tela e 

possui as seguintes medidas: 140 x 170 (x2) cm. Esta obra é um nítido exemplo de evolução e 

de entrega à liberdade de expressão. 

!  

Figura AdS-03 - Bringing the news, 2000. 
Óleo sobre tela, 140 x 170 (x 2) cm. 
Disponível em: http://www.xakuka.com/paintings.00.05.04.htm   
 
 O percurso expositivo começou com uma exposição coletiva, em 1992, no Centro 

Cultural de Mindelo, em Cabo Verde, e prosseguiu por diversos países, desde Alemanha, 

Países Baixos, Luxemburgo, e cidades como Porto, Lisboa e Dakar. Em 1997, na Tambu 

Gallery, em Rotterdam, foi organizada a primeira exposição individual e, a partir de então, 

diversos lugares albergaram a sua obra. Desde 2003, em Appelboom, La Pommerie, Saint 

Setiers, em França, foi a primeira residência artística realizada pelo artista, e, desde então, 

foram diversas as cidades onde realizou residências artísticas, desde Sintra a Dubai até 

Bergen, na Noruega, em 2012. Para além destes diversos percursos, o artista Alex da Silva, 

experienciou o campo da curadoria, desde 2005, com a exposição ‘Monsters’ em Rotterdam, 

que marcou o seu início neste contexto artístico-interventivo. 
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 A sua experiência artística vai para além da realização pictórica, e vimo-lo em 2013 

inaugurar um monumento, Figura AdS-04, em memória da Escravatura, em Roterdão. 

 
[…] Quatro estatuetas de cinco metros de altura, forjadas em metal galvanizado, sobre uma base de 
nove metros de cumprimento de metal enferrujado – que simboliza os barcos do tráfico de escravos 

entre o Novo Mundo e o Velho Continente - deverá ser inaugurada pela rainha da Holanda, a 1 de Julho 
de 2013, dia em a monarquia holandesa assinala os 150 anos da abolição da escravatura. […] Afinal, 
será a primeira vez que um cabo-verdiano terá as suas esculturas a partilhar a cidade com as esculturas 

de Ossip Zadkine, Auguste Rodin, Henry Moore, Willem de Kooning, Karel Appel, Picasso e outros 
ícones mundiais das artes plásticas. "Faço parte de Roterdão. Ali estudei e vivo parte dos meus dias. Ser 
considerado um artista da cidade dá-me um sentimento de grande felicidade. Retribuirei com o melhor 
de mim, a minha arte", confessa Alex Silva . (Fortes, 2012). 212

 

!  

Figura AdS-04 - Bringing the news, Inaugurada no dia 1 de julho de 2013. 
Metal galvanizado, quatro figuras, 5 metros de altura, a base, 9 metros de comprimento metal enferrujado.  
Figura cedida pelo artista.   

 Cf. Fortes Teresa Sofia, jornal “A Semana” - http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article77655&ak=1 212

Consultado dia 14 de junho de 2016.  
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 Alex da Silva é um artista peculiar na ausência, que é a essência de quem presencia no 

vazio aparente a própria exuberância, o artista das cores vivas e das vibrantes texturas 

cromáticas. Durante o seu processo criativo, as obras passam pela conciliação de diversas 

superfícies, posteriormente preenchidas com materiais e cores, concita o gesto que dá ânimo à 

obra. A sensibilidade cromática e a autonomia expressiva das cores plasmam-se, intersetam-se 

e criam imagens e conteúdos que, intercalados, conferem um grafismo cicatrizante, grafando 

uma mensagem e instando uma reflexão. 

Alex da Silva é um artista que trabalha inspirando-se em temas e em vicissitudes, e o tema do 

boxe foi muito explorado nas suas obras. A pintura Emptiness, Figura AdS-05 , pertence a 213

uma longa série sobre este tema, a composição pictórica é muitas vezes recriada através do 

uso de layers de pintura, ou mesmo da reutilização de telas previamente utilizadas. Este é um 

processo recorrente do artista. 

 
 O primor da vasta produção artística realizada em 2012 veio complementar o percurso, 

ainda tremido, dos anos anteriores, onde a linha ainda conserva aquela rigidez inicial. 

Podemos observar, como exemplo, a pintura Can emptiness be filled, Figura AdS-06 . As 214

novas sincronias das colagens com a pintura começam a ser mais presenciais. Surge a 

experiência de enquadrar a pintura em outros formatos, Inspired by my imaginary, Figura 

AdS-07 . A narrativa da composição começa a ser criada com a associação de duas ou três 215

pinturas, criando composições de bípticos ou trípticos, Lost in translation, Figura AdS-08 . 216

A reinterpretação das pinturas começa a ser uma recorrência nas obras do artista, também por 

que a composição da sua obra é quase sempre feita por destruição e recriação de pinturas 

realizadas, aspeto cíclico, metamórfico, de destruição e construção que tanto o define. 

 

 Cf. Volume II, Registo Iconogáfico p. 11.213

 Cf. Volume II, Registo Iconogáfico p. 12.214

 Cf. Volume II, Registo Iconogáfico p. 14.215

 Cf. Volume II, Registo Iconogáfico p. 14.216
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 Parte destas pinturas de maior robustez e maturidade artística, começou com a 

produção realizada na experiência da residência artística, executada em Dubai. Para o 

percurso do artista foi um período profícuo, no qual a produção artística sofreu uma 

verdadeira explosão de cores e de força, revelando uma grande maturidade no que concerne à 

composição das formas e dos planos pictóricos. As obras empreendidas neste período 

expressam uma forte vivacidade de cores e é reforçada a introdução de colagens, desta vez de 

imagens de grande dimensão, sendo a presença destas aplicações ainda mais vincada. As 

colagens possuem a obra, onde se fundem e se rendem as protagonistas de forma cénica da 

composição pictórica. A obra Todos os dias, Figura AdS-09, realizada em 2012, em óleo sobre 

tela, técnica mista, é uma das obras que confirma este período de evolução.  

 

!  

Figura AdS-09 - Todos dos dias, 2012. 
Óleo sobre tela, técnica mista, 179 x 149 cm. 
Disponível em: Terra Incognita - Unmapped Identities. In T. M. Gallery (Ed.).  
PowerPrint: 2012. 
 
 A utilização das costuras na pintura Inspired by my imaginary, Figura AdS-07 , 217

encaradas de forma cénica na obra, é uma intervenção rara nas pinturas do artista, enquanto a 

 Cf. Volume II, Registo Iconogáfico p. 13.217
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intervenção intensa das diversas texturas cromáticas, as intervenções escritas com textos e ou 

palavras, como na pintura Can I be forgiven, Figura AdS-14 , são aspetos habitualmente 218

presentes na obra de Alex da Silva, mas que se vieram a apurar de forma mais concordante e 

mais incisiva a partir de 2012.  

 Por vezes, o uso da escrita, nas suas obras, é realizada de forma livre e instintiva 

através do pincel, outras vezes, o uso do grafite, como na pintura Can I be forgiven, Figura 

AdS-14 , aludindo a um simples apontamento, um texto partilhado em coesão com a obra 219

pictórica. Paralelamente, recorre à escrita, como é o caso da obra The Show, Figura AdS-10, 

de 2012, através do auxílio de um pochoir. Esta incisão, aparentemente datilografada, onde as 

palavras se fundem com a composição, é marcante e contraria as outras do grafite ou do 

pincel. Desta vez, a presença da escrita possui um carácter pouco intimista, mas sim 

mecanizada, que se homogeneíza com todo o resto, assumida desta vez, como um carimbo 

detentor de sentido. 

!  

Figura AdS-10 - The Show, 2012. 
Óleo sobre tela, técnica mista, 160 x 150 cm. 
Disponível em: Terra Incognita - Unmapped Identities. In T. M. Gallery (Ed.).  
PowerPrint: 2012.(AA.VV.) 

 Cf. Volume II, Registo Iconogáfico p. 16.218

 Ibidem.219
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 Neste último período, o artista Alex da Silva permanece engajado nas suas criações 

artísticas e na gestão da sua galeria "Zero Point Art", um espaço de experimentação pessoal, 

sito no Mindelo e na cidade da Praia. Este último espaço foi inaugurado em fevereiro de 2016, 

onde também é marchand e curador. 
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 2.1.2 Alexandra de Pinho 

 
 Nasceu a 21 de setembro de 1976. De 1992 a 1994 frequentou o Centro de Artes de S. 

João da Madeira, nos cursos de fotografia e desenho. Em 1993 começou a frequentar o curso 

de licenciatura em Artes Plásticas-Pintura, na Faculdade de Belas Artes do Porto, que 

concluiu em 1999. Os primeiros contactos com a aprendizagem pictórica foi com o Professor 

de pintura Domingos Pinho. Ao longo dos anos de experiência no mundo artístico, Alexandra 

de Pinho foi aluna do Professor Artur Moreira, do Professor Francisco Laranjo e do Professor 

Aníbal Lemos, que a nível nacional e internacional são uma referência e fizeram com que a 

preparação da Alexandra de Pinho fosse bem-sucedida e sólida. Em 2003, frequentou um 

curso de pós-graduação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona, sobre o 

tema "Homeless Beauty" – O Espaço da Arte no início do 3º Milénio  , no âmbito do qual 220

participou numa publicação como o mesmo título. A publicação possui textos e imagens, dos 

diferentes grupos de alunos, sendo que a publicação de Alexandra de Pinho questiona os 

processos criativos, a intenção e as preocupações do seu processo criativo. 

 
 Em 2006, obtém o Diploma de Estudos Avançados na Faculdade de Belas Artes de 

Pontevedra, depois de concluir a componente curricular referente a este Programa de 

Doutoramento, é hoje coordenadora e Programadora de Artes Visuais do Centro de Criação 

para o Teatro e Artes de Rua, desde 2008, em Santa Maria da Feira, onde vive e trabalha no 

seu atelier  (Pinho). 221

 
 A primeira exposição individual foi em 1998, na Galeria Municipal de Arouca, "A 

humana figura Pintura e Desenho" e a segunda foi em 2005, na Galeria Municipal de Santa 

Maria da Feira, "Fragmentos de Corpo". Em 2008 realizou três exposições a solo, a primeira 

 Cf. Volume III, Registo Documental p.19.220

 Alexandra de Pinho - http://www.alexandradepinho.com/#!portfolio/c1h02 Consultado dia 14 de junho de 221

2016. Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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na Igreja Castelo de Moura e a segunda na Galeria Morgados da Pedricosa, em Aveiro, ambas 

denominadas “Luminescências", a terceira foi no Café-concerto no Teatro Municipal da 

Guarda, chamada "Omphaloskepsis. Um (re)desenho umbilical". Em 2009 expôs na Galeria 

“Ao Quadrado”, em Santa Maria da Feira, com a exposição intitulada "Axis Mundi". Em 

2010, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, com a exposição chamada "Narrativa 

de Fugas”, e, em 2012, foram realizadas duas exposições individuais na Galeria do Teatro-

Cine de Pombal e na Galeria Ao Quadrado, em Santa Maria da Feira. As duas exposições 

foram denominadas "Discursos (Ex)cêntricos”. Em 2013, mais duas exposições na Casa da 

Cultura de Estarreja e na agência “We Art”, em Aveiro, no Business Center. As duas 

exposições  intitulavam-se "(des)escrita".  

 
 O caminho das exposições coletivas, percorrido pela Alexandra de Pinho, começou em 

1994, quando participou na "Colectiva de Fotografia”, no Centro de Artes em São João da 

Madeira, e a segunda no Centro de Artes S. João da Madeira da Pousada, em Beja. A artista 

participou em bienais e realizou diversas exposições coletivas nacionais e internacionais 

Ganhou diversas Menções Honrosas e prémios. (Alexandra de Pinho).    222

  

 Nas suas obras, a representação pictórica é pontuada por colagem de fragmentos de 

roupas e linhas cosidas que resgatam a fisicalidade do traço. 

O processo criativo e a marca identitária da artista teve início e foi explorada no seu percurso 

artístico, 

(...) A partir do 4.º ano, foi, acho que foi a partir desse ano, porque já nos foi exigido a apresentação 
de um projeto específico, e acho que foi aí que começamos, eu e os meus colegas, começamos todos já 

a pensar num processo, uma linguagem própria, em algo que não nos era tão imposto ou desafiado, 

mas que já viria no seguimento das nossas ansiedades e desejos em termos criativos […] . 223

 Alexandra de Pinho - http://www.alexandradepinho.com/#!biography-alexandra-de-pinho/cb92 Consultado 222

dia 14 de junho de 2016. 
 Cf. VolumeIV - Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-01] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 223

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 0:19) - Registo do dia 05/maio/2013 - Aveiro. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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 Nas primeiras experiências, a preocupação de escalas, as conjugações de 

sobreposições e dimensões distintas, a insatisfação de utilização das técnicas no sentido 

tradicional, fizeram com que as experiências, as tentativas-erro, dessem coragem a Alexandra 

para escolher e se envolver em determinados caminhos mais experimentais. O Prof. Manuel 

Dias direcionou a caminhada que fez despertar e incentivar este caráter mais empírico, de 

criar sem ter a preocupação de ter uma apresentação final. Foi neste período que começou a 

integrar os tecidos na pintura. A passagem não foi linear, como Alexandra de Pinho refere, 

mas foi um processo que foi progredindo, também porque no meio da envolvência 

experimental dos materiais, contrastava-se com a exigência de entregar os trabalhos 

académicos para as avaliações curriculares: e foi a partir destas abordagens académicas que 

ocorreram as primeiras interações de tecidos, conforme a artista expressa na entrevista.  

Sobre o período da formação académica, Alexandra de Pinho declara: (...) Não considero que 

tenha saído da faculdade com uma maturidade criativa excecional, mas foram os primeiros passos nesse 

sentido. […] . 224

 
 As obras de Alexandra de Pinho tiveram uma dualidade de relações teóricas e práticas. 

Os pensamentos, as vicissitudes da vida fizeram com que se repercutissem na realização 

artística e nos materiais utilizados. Nas primeiras pinturas, Alexandra de Pinho utiliza as 

resinas: é o elemento chave das representações. O resultado final de transparência, própria da 

resina, inspirou a exploração desta característica física do material. Alexandra de Pinho, fazia 

com que o processo de criação fosse aproveitado ao máximo para potencializar as suas 

representações. 

 Os 27 desenhos realizados entre 2000 e 2001, de dimensões pequenas, são 

denominados Sucessão de outros, Figura AdP-01, e recapitulam uma fase transitória e 

determinante na vida pessoal e artística de Alexandra de Pinho.  

Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-01] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 224

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 2:09) - Registo do dia 05/maio/2013 - Aveiro. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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!  

Figura AdP-01 - Os Outros, 2000. 
Tecidos e desenhos imersos em resina e poliéster, 19 x 19 cm. 
Disponível em http://www.alexandradepinho.com/#!portfolio/c1h02 . 
 
 Nos desenhos em série, Sucessão de Outros, a figura humana torna-se a personagem 

principal e a preocupação é engendrada em (…) sermos uma sucessão contínua de outros, que 

se enriquecem na complexidade de trajectos. Um conjunto de vários tempos. De facto, 

ninguém é mais do que uma cópia real ou mental . 225

 
 Esta cópia do outro, este conjunto de vários tempos, conjugam-se no trabalho técnico 

realizado através dos vários layouts que, imersos na resina, aglutinaram formas e pensamentos 

e, com a inclusão matérica dos diversos elementos e tecidos, são caracterizados e 

embrenhados pela magia da transparência que lhes confere uma aura  de mistério, 

autenticidade e pertinência teórica. 

 

 Alexandra de Pinho. Consultado dia 14 de junho de 2016 Disponível em: http://www.alexandradepinho.com/225

#!portfolio/c1h02.  
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A figura humana era uma constante também no meu trabalho e a sobreposição de escalas, portanto, 

havia ali quase uma procura de reduzir uma série de dimensões. (...) Da pintura propriamente dita, em 
termos de textura, já tinha explorado várias coisas e não estava satisfeita, não estava satisfeita nem 
com o óleo, nem com a pintura acrílica no sentido convencional, e comecei a fazer algumas 

experiências. (...) E foi na altura que comecei a integrar os tecidos na pintura, comecei a utilizar a 
resina acrílica. Portanto, no meu 5.º ano, já de uma forma mais assumida, os meus trabalhos, do meu 
projeto de pintura, a resina acrílica era a base. E os meus trabalhos eram basicamente tecidos. (...) 
Explorava as texturas e as cores que estavam presentes nos próprios tecidos, adicionava-lhes alguns 

elementos aglutinadores, que neste caso era o desenho que os configurava. (...) A transparência dos 
tecidos fosse potenciada. (...) Fiz projetos muito interessantes, aliás, e produzi imenso, tudo à base de 
trabalhos de pequeno formato, depois fiz imensas composições. (...) Não considero que tenha saído da 

faculdade com uma maturidade criativa excecional, mas foram os primeiros passos nesse sentido. (...) 
Continuei sempre com as resinas, provavelmente até o ano de 2000. Gostava, e tirava mesmo partido 
do trabalho que realizava, e satisfazia-me na altura, mas entretanto, não sei se sabem, mas as resinas 
acrílicas são muito tóxicas e entretanto tive uma boa surpresa na vida, fiquei grávida, (...) seria um 

período de interrupção, mas acabou por permanecer, portanto, agora faço muita pouca coisa com 
resina, só algo muito, algo que acho que não possa resolver de outra forma, é que recorro novamente 

à resina. (…) . 226

 
 Agrada à artista a ideia dos recortes e as seleções das peças ou retalhos de peças de 

roupa que vai escolhendo no seu processo de criação. Embora seja um processo fragmentado, 

conferem uma nova vida criativa a peças que a priori já têm uma identidade, trazendo e 

proporcionando ao espectador um novo sentido. É o espectador que identifica os fragmentos 

como peças de uma indumentária específica, mas consegue distanciar-se do objeto em si, 

conferindo-lhe uma nova vida, que Alexandra de Pinho cria nas suas obras. Este binómio 

fragmento/reinterpretação é um elemento criativo e singular nas obras da artista. 

 Os desenhos adquiriram outro tipo de orgânica, o próprio movimento da linha de 

costura não deixa de ser um movimento linear e gráfico, e tudo isto faz com que o próprio 

desenho não se torne estático, mas mantém-se desenho, conferindo uma certa 

bidimensionalidade à linha. 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-01] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 226

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 0:49) - Registo do dia 05/maio/2013 - Aveiro. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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 Evidenciar-se-á que nos diversos processos criativos Alexandra de Pinho trabalha os 

desenhos, as obras da série Sucessão de outros da mesma forma como trabalha as obras de 

pintura, sustentando pela coerência o nível da estrutura da composição e de relação matéria/

imagem. 

 Podemos definir os desenhos como a fase transitória do processo criativo, quando 

começa a coser o simples papel, até chegar à experiência de coser o papel de papiro, que 

levou a artista a partir do ano de 2001 a começar a trabalhar o tema sobre o ventre e o 

umbigo. Tema bastante explorado, esta nova fase balizou as singularidades artísticas que 

sucederam o seu processo criativo. 

 Nos estudos sobre as expressões da face, os retratos, as expressões das mãos que 

evidenciam diversos estados de ânimo nas diversas obras, Alexandra de Pinho explora-os nas 

diversas séries realizadas entre 2003 e 2005: Rostos, de 2003, inclui uma série de sete 

trabalhos, como a obra intitulada Olhares II, Figura AdP-02 , que apresentamos como 227

exemplo desta série; sucessivamente em 2004, temos a série de dez trabalhos In Memoriam, 

onde a maioria das obras possui o mesmo título, Figura AdP-03 ; ainda em 2004, mais uma 228

série de três trabalhos intitulados Expressões, Figura AdP-03 . Alexandra de Pinho em 2005 229

realiza duas séries, a primeira é realizada por oito obras, chamada: Secretos Registos, Figura 

AdP-05 ; a segunda é formada por trinta e quatro obras, intituladas Fragmentos, Figura 230

AdP-06 . Ainda em 2005, realiza uma obra intitulada Contra-corpo que não foi enquadrada 231

em nenhuma série, Figura AdP-07 . Neste período de grande produção, o tema vigente nas 232

obras de Alexandra de Pinho é a imagem-identidade. 

Não possuo pois um só rosto, mas múltiplos rostos. Porque o rosto não é nem uma figura objectiva 
desenhada na pele, nem a expressão pura e incondicionada de um interior. Mas é um sistema de 

equilíbrio, que se fixa esporadicamente, numa figura ou outra da subjectividade. Porque o poder, e os 

 Volume II, Registo Iconográfico p. 17.227

 Volume II, Registo Iconográfico p. 18.228

 Ibidem229

 Volume II, Registo Iconográfico p. 20.230

 Volume II, Registo Iconográfico p. 21.231

 Volume II, Registo Iconográfico p. 22.232
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seus diversos sistemas de signos, têm necessidade de produzir certos tipos adequados de subjetivação, 

e assim de rostos (Metamorfoses do Corpo de José Gil)   233

 
 Alexandra de Pinho trabalha diversas identidades, desde a do material à do interior do 

ser humano, transportado na representação gráfica destas seis séries. As secções pessoais são 

transportadas e/ou revistas numa dimensão mais abrangente sobre o outro e as memórias que 

respeitam o seu interior. Estes estudos levaram à composição plástica da série de quatro obras, 

todas intituladas Elogio da Máscara, desenvolvidas em 2005, Figura AdP-08 . Todas as 234

quatro máscaras são realizadas com tecidos e resina de poliéster sobre gesso.  

 A partir de 2006, com a série realizada por seis obras intituladas Omphaloskepsis, 

Figura AdP-08 , as preocupações da artista vertem-se por outros horizontes, as relações do 235

umbigo, o cordão umbilical, as agulhas, as fichas, as tomadas, as fechaduras, as chaves, as 

relações com o corpo. 

 A partir de 2009, com as séries de quatro trabalhos, intitulados Repetição, Figura 

AdP-10 , a série Axis Mundi, composta por quatro obras, Figura AdP-11 , e juntamente a 236 237

série Eruptio, formada por nove obras, Figura AdP-12 , denota-se o abandono do tema tão 238

recorrente como o umbigo, que acompanhou a artista ao longo de alguns anos. Neste período, 

as preocupações de Alexandra de Pinho seriam direcionadas mais para as representações 

ligadas aos elementos elétricos, as máquinas de escrever, os livros, as lâmpadas, objetos-tema 

recorrentes nesta fase de criação. As dimensões dos trabalhos também começam a ser 

exploradas: os diversos formatos/medidas dos quadros são como conquistas, assim como o 

domínio da técnica, que a artista adquire e domina com a experiência.  

 Conforme a artista declara nas conversas realizadas ao longo do presente projeto, as 

mudanças e as evoluções no percurso artístico não são muitas vezes tão lineares, mas, sim, 

 Alexandra de Pinho "Metamorfoses do Corpo de José Gil" - http://www.alexandradepinho.com/#!portfolio/233

c1h02 Consultado dia 1 de junho de 2016.
 Volume II, Registo Iconográfico p. 23.234

 Ibidem235

 Volume II, Registo Iconofráfico p. 25.236

 Volume II, Registo Iconofráfico p. 26.237

 Volume II, Registo Iconofráfico p. 27.238
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parte de um oscilar de experiências. A obra Transferência, Figura AdP-13, representa a leveza 

das páginas e da intromissão entre uma página e outra de dois livros abertos e pousados. O 

plano de apoio é bordado, criando uma dimensão em perspetiva que está imersa na 

monocromia do fundo azul. Esta pintura, Transferência, Figura AdP-13, realizada em 2012, 

sobre tecidos, linha e tinta acrílica sobre tela, de 80 x 160 cm de dimensão, pode-se defini-la 

como a obra que simbolicamente representa o ápice de mais uma passagem de conteúdos 

elaborados pela artista Alexandra de Pinho. 

 

!  
Figura AdP-13 - Transferência (da série "Dualidade") 2012. 
Tecidos, linhas e tinta acrílica sobre tela, 80 x 160 cm.  
Disponível em http://www.alexandradepinho.com/#!Transferência/zoom/c1h02/imageu5 
 
 As cinco séries Narrativa de Fugas é composta por duas obras datadas de 2010, 

Figura AdP-14 , a série Discursos(Ex)cêntricos, realizada em quatro trabalhos de 2012, 239

Figura AdP-15 , a série chamada Série (Des)escrita agrupa quatro trabalhos de 2012/13, 240

Figura AdP-16 , a série Literalmente cosidos, integra quatro obras de 2013 Figura 241

AdP-17 , e a última série, Cartas, Figura AdP-18, junta catorze trabalhos realizados desde o 242

ano 2014, 2015 e até ao ano de 2016. 

 Volume II, Registo Iconográfico p. 28. 239

 Volume II, Registo Iconográfico p. 29.240

 Volume II, Registo Iconográfico p. 30.241

 Volume II, Registo Iconográfico p. 31.242
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!  

Figura AdP-18 -  Carta para a Avó Angelina (da série "Cartas"), 2016. 
Aquarela, tecidos e linhas cozidas em papel, 24 x 32 cm. 
Disponível em http://www.alexandradepinho.com/#!#11 Carta portuguesa/zoom/c1h02/i8i20 
 
 Estas últimas cinco séries permitem decodificar, de forma intimista, um processo 

expressivo fulcral onde a artista se dedica ao estudo minucioso do dualismo teórico-narrativo. 

A representação gráfica dos livros, da escrita e das máquinas de escrever permite-nos ler na 

obra de Alexandra de Pinho, em moldes singulares, o material empregado como uma 

ferramenta substancial da artista e que coexiste em todas as suas séries realizadas. 
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 2.1.3. Ana Vieira 

 
 Ana Vieira nasceu no dia 2 de agosto de 1940, em Coimbra, e deixou-nos no dia 29 de 

fevereiro de 2016, em Lisboa. 

 Por raiz paterna, cresceu na Ilha de S. Miguel, nos Açores, e este período marcou-a 

particularmente, na realização de muitas suas obras, onde transparece esta vivência. Ana 

Vieira viveu e trabalhou em Lisboa. 

 Frequentou a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, terminando o curso de pintura 

em 1965. 

 Foi casada com o pintor Eduardo Nery, e tiveram dois filhos, Paula e Miguel Nery.  

Ana Vieira expôs desde 1965 e a sua primeira exposição individual foi em 1968, na Galeria 

Quadrante, em Lisboa. 

 
 As suas obras foram expostas em diversas cidades portuguesas; a obra de Ana Vieira 

viajou por várias cidades do mundo como Paris, Madrid, Belgrado, Milão, Palermo, São 

Paulo e Tóquio. As suas obras estão em diversas coleções na CAM – Fundação Calouste 

Gulbenkian, em Lisboa, na Fundação de Serralves, no Porto, no Museu Colecção Berardo, em 

Lisboa, no Musée Cantonal de Beaux-Arts, em Lausanne, nos Açores na Fundação Carmona e 

Costa e na Fundação EDP Fundação PLMJ, Portugal Telecom . 243

 Ana Vieira, artista única no seu género, marca presença perene no panorama artístico 

nacional.  

 A instalação , com o título Casa Desabitada, 244

 

 Ana Vieira Curriculum Vitae. Disponível em: http://anavieira.com/documents/anavieira_curriculo.pdf  243

Consultado dia 7 de junho de 2016. 
 Realizada na, Rua Ivens, nº 56, 3º Lisboa, de 7 de Maio até 6 de Junho de 2004. E seguidamente na Cidade 244

do Porto: Rua Nossa Srª Fátima nº 384 - de 11 de março a 3 de abril de 2005 (em colaboração com a Galeria 
Graça Brandão).  

!   119
Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 

 Volume I | Marzia Bruno 



(...) Foi em 2004, eu fui a uma exposição que me surpreendeu a mim própria. (...) a tempo inteiro, que 

é raro, […] uma casa desabitada mesmo, há um vídeo (...) Marzia Bruno: Era look, não é! Ana Vieira: 
Look e depois espelhava num outro que estava no ângulo certo, e fazia kool (Marzia Bruno: que giro!) 
com a ausência, mas com a presença de imagens, que nunca eram dadas diretamente, eram dadas 

numa parede, depois tinha uma pessoa que me estudava os ângulos, para se espelhar parcialmente no 
espelho, e foi uma descoberta, digo-te, lindíssima… porque para mim foi sempre um espanto… quero 
dizer, surpreendeu-me a mim própria. Marzia Bruno: Que lindo! Ana Vieira: E tenho um texto muito 

bonito, eu tenho aqui muito poucos catálogos. […] . 245

 
 A instalação da Casa Desabitada, Figura AV-05 , conforme a artista declara, é uma 246

obra que conseguiu balizar temas e aspetos maturados e abordados pela artista ao longo da 

sua carreira. 

 
(...)Esta casa mobiliza a nossa compreensão desse facto em reenvios sucessivos de um nível para 
outro dessa demonstração. Ver apenas começa sempre por nos excluir do território do que é visto, 

onde só entramos por vontade agida e consciente. Esta vontade, por sua vez, demonstra-nos que não 
havia porque sentir culpa, que não há cena primitiva a não ser na naturalidade da nossa exclusão e 
que a vida só é nossa a partir dessa exclusão. Sair da casa é um alívio, apesar de termos sempre 
desejado, diante das obras de Ana Vieira, não ficar sistematicamente excluídos. Sabemos agora que 

tinha razão em deixar-nos de fora, e que nos concedeu desta vez entrar para que percebamos que a 
entrada na obra não é física, que a vida alheia é um ecrã e quando muito um espelho diante da 
nossa, que ver tem que ser uma forma de inteligência para não ser apenas uma forma de 

sobrevivência .  247

 
 Na intervenção da Casa Desabitada estavam em diálogo os elementos da arquitetura 

da casa, tema muito elaborado por Ana Vieira. Recordamos as obras de 1970 Casa/Ambiente, 

Figura AV-01 . O design de interior, desde sempre elemento de estudo e de análise, como as 248

 Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AV-RDM-01] - Conceito Itinerante - Ana Vieira - (Minuto 245

0:13) - Registo do dia 15/outubro/2015 - Lisboa. Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/
porto/ana-vieira/

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 36.246

 Leonor Nazaré, Casa Desabitada e Outros Espectros. “Dardo Magazine”, nº 8 junho - setembro de 247

2008.Disponível em: h t tp : / /www.por ta33.com/exposicoes /content_exposicoes /ana_vie i ra /
ana_vieira_casa_desabitada.html  Consultado día 9 de novembro de 2016. 

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 32.248
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cadeiras, as mesas e as portas, Figura AV-02 , as paredes arquitetónicas, vistas como 249

limiares de encontros e desencontros, entre presença e ausência foram contextualizadas e 

manipuladas em contexto plástico-artístico, Figura AV-12 . O percurso académico, com 250

alicerces na pintura, não fez com que Ana Vieira vinculasse a realização das obras, mas esses 

elementos de designer encarados e apresentados sempre de forma cénica e teatral, onde o 

olhar do espetador empenhado, inicialmente de forma impessoal, por sua vez, como fruidores 

da obra, acabam por ser o seu protagonista.  

 
 Ana Vieira uma mulher adorável e uma artista inesquecível criou obras com uma visão 

que para além do tradicional, apresentando uma coesão entre a instalação e a construção 

plástica e pictórica. Ana Vieira é uma artista da sensibilidade extrema, onde os véus, as 

transparências, as nuances da intimidade são entre expostos. Em várias instalações, a obra A 

Casa / Ambiente, de 1971 consegue ser um excelente exemplo, Figura AV-01 .  251

Os objetos ou pormenores de elementos utilitários do interior das casas, como janelas, paredes 

ou portas, são recontextualizados e reinterpretados. Recordamos uma sua obra de 1975, 

intitulada Objecto – Porta, como excelente ponto de referência Figura AV-02 . A 252

ambiguidade da presença e da ausência de figuras é quase sempre sugerida, sussurrada, 

através da criação de formas que aludem à ausência/presença de um ser. Ana Vieira, nas suas 

obras, realça quase sempre a importância do âmago do indivíduo e na obra de 2001, 

Pronomes, Figura AV-03 , podemos descobrir estes aspetos. 253

 No leque das obras deixadas por Ana Vieira, podemos notar como a memória de 

lugares vivenciados pela artista foram emolduradas em contextos cénicos, representando e 

reportando elementos naturais dos espaços externos para lugares de habitação interna. Na 

instalação de 1982, intitulada Estendal, Texturas, Ciclo, Percurso, Figura AV-04 , podemos 254

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 33.249

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 37.250

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 32.251

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 33.252

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 34.253

 Cf. Voume II, Registo Iconográfico p. 35.254
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bem observar como é transmitida por Ana Vieira a poesia de uma paisagem, que é realizada 

através um invólucro transparente, onde um barco amarelo está a navegar em cima de um 

belíssimo mar azul. Este “escorço” da paisagem é amarrado e suspenso por um fio 

pertencente ao estendal e a roupa, que deveria tradicionalmente estar estendida no fio do 

estendal, na obra de Ana Vieira, é representada com elementos naturais, como pedra ou 

madeira e estendida no chão, a assumir-se, não como roupa, mas sim como elementos de uma 

paisagem. 

 Destacamos os silhuetas, Figura AV-06, uma série de seis trabalhos, de recortes e 

medidas diversas, em madeira e pintadas de esmalte branco, realizadas durante o ano de 1968. 

 

!  

Figura AV-06 - Sem Título (da série silhuetas), 1968. 
Madeira e pintura de esmalte, 173 x 112,5 x 18 cm. 
Disponível em: http://anavieira.com/obra/1960-1970/sem-titulo-7/  
 A sensualidade, o ser feminino e o papel da mulher na história, foram uma constante 

nos seus trabalhos. Enquanto artista, mulher de extrema sensibilidade e delicadeza misteriosa, 

Ana Vieira captava e representava cada ínfima parte ao seu redor, que passava inobservado a 

qualquer um.  
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 Amante do belo, é uma artista que nos deixa o seu legado artístico com o intuito de 

podermos entender a sua obra como forma lúdica. As suas obras ensinam-nos a não ver 

somente com os olhos, mas a ver e sentir através do corpo, utilizando a alma.  

 O corpo e o seu movimento sempre foram elementos de elo; para entendermos as 

obras de Ana Vieira será necessário interagirmos com elas, criar o diálogo, entre nós e a obra. 

Foi uma artista de espírito livre, que sempre conseguiu ver para além da pintura, para além do 

seu redor.  

 Neste seu último período artístico, Ana Vieira realizou uma série de obras 

apresentadas na exposição de 2014, intitulada Inquietação, Figura AV-07.  

  

!  

Figura AV-07 - O desenho da menina a fugir do seu suporte, 2014. 
Vista da exposição Inquietação, Galeria Graça Brandão, obra vídeo em loop. 
Disponível em: http://anavieira.com/obra/2011-2016/o-desenho-da-menina-a-fugir-do-seu-suporte-174/ 
 
 A sua última obra inédita, intitulada A Arte da Fuga, foi preparada e apresentada para  

ARCO Madrid de 2016, Figura AV-08. 
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!  

Figura AV-08 - A Arte da Fuga, 2016. 
Vista da instalação da Feira ARCO Madrid 2016. Dimensões variáveis.  
Disponível em: http://www.sabado.pt/cultura_gps/artes_plasticas/detalhe/morreu_ana_vieira.html 
 
 Neste último período de vida da artista é notório, nas suas obras, o seu estado de 

reflexão e de preocupação perante a sociedade e os acontecimentos atuais. Esta inquietação 

(termo que a artista utilizava quando falava das suas últimas obras) dos acontecimentos 

“desastrosos” que nos acompanham diariamente, estas incertezas e esta falta de visão do ser 

humano, este capa de mofo que o ser humano tem (expressão utilizada várias vezes nos 

nossos encontros), esta correria do dia-a-dia, esta obrigação de "fugir" à procura de dignidade, 

são realidades da nossa vida terrena e que Ana Vieira equacionava através da expressão 

artística. 
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 2.1.4. André Alves  

 
 André Alves nasceu no dia 3 maio de 1981, natural de Lever, uma zona de Vila Nova 

de Gaia. Lever foi lugar que influenciou e despertou ao artista o olhar atento perante a 

natureza e as suas evoluções.  

 
 André Alves concluiu em 2005 a Licenciatura nas Belas Artes da Universidade do 

Porto e em 2009 concluiu o Mestrado em Ensino das Artes Visuais pela Universidade do 

Porto. Em 2011, realizou o Mestrado em Desenho pela University of Cincinnati; em 2015 é 

Doutorando em Artistic Research- University of the Arts Helsinki; André Alves é investigador 

em Artistic Practice– University of Gothenburg .  255

 
 Desde 2004 que o artista André Alves realiza exposições coletivas em diversas cidades 

portuguesas e países do mundo como Estados Unidos da América, Espanha, Países Baixos, 

Síria, Damasco e no Reino Unido. Desde 2006 que André Alves apresenta as suas obras em 

exposições a solo e as cidades e os países que viram as suas obras expostas são já numerosos, 

desde os Estados Unidos a várias cidades na Europa . 256

 
 A pesquisa de André Alves explora a observação direcionada para espaços, objetos e 

situações onde conceitos de instabilidade se aproximam formas visuais e textuais.  

O seu trabalho materializa-se em instalações, desenhos em obras que incluem o texto, 

desenhos aplicados em vários suportes, como por exemplo os murais de grande escala, 

trabalhando com instalações sonoras ou vídeos. 

 Paulo Moreira Lopes, Sete perguntas a André Alves. “Correio do Porto” - 13 de dezembro de 2015. 255

Consultado dia 9 de novembro de 2016. Disponível em: http://www.correiodoporto.pt/7-perguntas/sete-
perguntas-a-andre-alves. 

 André Alves, Curriculum Vitae. Consultado dia 9 de novembro de 2016. Disponível em: http://256

www.theandrealves.com/index.php?/statment--cv-1/  
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 O Trabalho de André Alves é marcado pela efemeridade dos materiais, sendo que, por 

vezes, as suas instalações requerem uma elevada envolvência e esforço físico. Considere-se 

como exemplo referência uma das performances efectuada em 2011, intitulada, After 10, 

poetry, Figura AA-13 , realizada nos Estados Unidos de America, ocupou o espaço público 257

da Universidade “Cincinnati”. 

 
(...) Este desempenho multi-ação consistiu em parasitar o parque público enterrando livros e assentos 
em determinados pontos como se o ato de ler fosse percebido como uma atividade ilegal e ameaçando 

a manutenção da ordem pública .  258

 
 Diversificada é a sua expressão artística, que em 2015 apresenta uma publicação 

inédita intitulada Dito não-aristotélico do dia, Figura AA-01. 

 

 

Figura AA-01 - Dito não-aristotélico do dia, 2015. 
Editor: Edições do Tédio, edição de 100 livros de artista. 
Disponível em: http://www.theandrealves.com/index.php?/curatorial/dito-nao-aristotelico-do-dia/  
 

(...) Fui crescendo, depois começam as vias profissionais aqui… eu queria ser ,estava muito confuso, 
queria ser tudo e, na verdade, eu estava a estudar ciências e era muito bom a desenhar células e 
depois decidi que tinha mudar para as artes. (...) Eu gosto de processos onde se nota insistência. 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico pg. 46.257

 André Alves, Consultado dia 9 de novembro de 2016. After 10, poetry. Disponível em: http://258

www.theandrealves.com/index.php?/works/after-10-poetry/.  
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Insistência, repetição, gestos que possam ser pequenos, mas que, pela sua repetição, se tornam 

gigantescos (…) . 259

 
 Em 2015, publica a sua primeira monografia . Vejam-se as execuções artísticas de 260

André Alves, que variam no seu suporte, desde as obras vídeo, Figura AA-02 , intitulada 261

Cedo se faz o tarde sentir, realizada em 2007, onde ele também entra na peça, realizada em 

vídeo. Ademais, destacam-se as intervenções site-sepcific, como por exemplo a intervenção 

realizada na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, com o título Paused Readings, realizado em 

2013, Figura AA-03 . Nesta intervenção, André Alves introduziu nas cúpulas provérbios 262

portugueses que incluem a palavra “Palavra". Essencialmente sobre a génese das palavras, 

tratava-se de um jogo da arquitetura que se interligavam com as géneses do lugar. 

 
 Um outro trabalho, realizado através do desenho em grafite, onde André Alves dialoga 

com a interação espacial do lugar e com a performance e a presença corporal no ato da 

criação, foi o da Bienal da Maia em 2015. 

 
“Inquietude” dá nome a um desenho de larga escala feito sobre parede. Nele, veem-se representadas 

placas tumulares e outras placas identificativas, preenchidas com frases retiradas de alguns filmes de 
Manoel de Oliveira, da obra literária de Agustina Bessa Luís, e palavras relacionadas com as ideias 
de transição, passagem, incerteza e instabilidade. “Inquietude” funciona como uma espécie de 

memento mori e um elogio à transitoriedade e instabilidade, sublinhando a função da inquietude como 

algo que nos aproxima ao mais elementar, ao mais fundamental . 263

 
 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AA-RDM-01] - Conceito Itinerante - André Alves - 259

(Minuto 0:07) - Registo do dia 23/outubro/2015 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/andre-alves/

 André Alves. Arame farpado/dinamite: o poder da circulação livre.Texto de Sandra Vieira Jürgens. Editor: 260

Documenta Year, 2015. ISBN: 9789898834003
 Volume II, Registo Iconográfico pg. 38.261

 Volume II, Registo Iconográfico pg. 39.262

 André Alves, Inquietude.. Disponível em: http://www.theandrealves.com/index.php?/works/inquietude/. 263

Consultado dia 9 de novembro de 2016.  
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!  

Figura AA-04 - Inquietude, 2015. 
Grafite, plumbagina e lápis de cor sobre parede, dimensões aproximadas: 200 x 845 cm. 
Disponível em: http://www.theandrealves.com/index.php?/works/inquietude/ 
 
 André Alves, na intervenção realizada na galeria Alkovi, em Helsinki intitulada 

Forming the Line, Figura AA-05 , criou um desenho em grande escala, realizado entre o 264

mês de dezembro 2015 e janeiro 2016, uma espécie de um estudo de caso sobre os gestos 

repetitivos no processo de desenho e os gestos triviais da nossa vida quotidiana .  265

 André Alves é um artista de múltiplas intervenções. Uma característica que define a 

sua obra é o desenho, a presença da linha vincada e decisiva é o “fio”, guia dos pensamentos 

teórico-artísticos. A obra Pular a cerca, Figura AA-14, estava albergada na exposição 

realizada na Fundação Carmona e Costa, intitulada Arame farpado/dinamite: o poder da 

circulação livre: 

(...), apresento parte do trabalho de investigação em torno de espaços, objetos e situações definidas 

pela transição, assim como a renegociação de conceitos ligados à ideia de orientação e instabilidade. 
A ideia de instabilidade contemporânea é herdeira de um paradoxo moderno: a ordenação/pacificação 
de território e aceleração da produção são afins. O arame farpado e a dinamite - que encabeçam o 

título desta exposição - aparecem como espécimes dos dispositivos necessários à implementação desse 
programa. A partir dessa sensibilidade histórica, apresento uma série de trabalhos - sobretudo 
desenhos – que abordam a estranha relação entre liberdade e restrição, assim como a contemporânea 
explosão de orientação e imersão oferecida pela expansão de tecnologias digitais. Nesta instalação, 

 Volume II, Registo Iconográfico pg. 40.264

 André Alves. Disponível em: http://www.theandrealves.com/index.php?/works/forming-the-line/Consultado 265

dia 9 de novembro de 2016.  
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combinam-se formas visuais e textos, jogos subtis de deslocamento material e sugestões de ilusões de 

óptica, sobretudo através do formato de desenho .  266

 

!  
Figura AA-14 - Pular a cerca, 2015. 
Grafite sobre papel, 90 x 68 cm (x 3). 
Disponível em: http://www.theandrealves.com/index.php?/works/the-power-of-free-circulation/ 
 
 O uso vincado e repetitivo da linha, explorado na inscrição do desenho é uma prática 

expressiva que define o artista. Ademais, recordamos um dos seus desenhos realizados no 

suporte tradicional do papel e grafite, intitulado: Período de Nojo, realizado em 2012, Figura 

AA-06 , que nos revela que apesar do transcorrer dos anos, e das experiências vivenciadas e 267

realizadas em outros suportes, a importância do gesto e a ação do desenho, repetida no gesto 

que gera a composição contínua, da obra, está presente nas criações. A criação artística é 

operada como um ritual, uma alquimia do gesto que origina obra. 

 

 André Alves, Arame farpado/dinamite: o poder da circulação livre.. Disponível em: http://266

www.theandrealves.com/index.php?/works/the-power-of-free-circulation/ Consultado dia 9 de novembro de 
2016.

 Volume II, Registo Iconográfico pg. 41.267
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 2.1.5. Glória Mendes 

 
 Nasceu em Lisboa em 28 de abril de 1976, frequentou o Curso de Desenho I da 

Sociedade Nacional de Belas Artes, é licenciada e pós-graduada em Escultura pela Faculdade 

de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde se especializou em pedra. Professores como 

Virgínia Fróis e Rui Vásquez foram para Glória Mendes pontos de referência para a 

aprendizagem académica. 

 Em 2004, foi bolseira do programa Sócrates/Erasmus na Accademia di Belle Arti di 

Brera, em Milão, em Itália. Esta experiência fez com que aprofundasse os conhecimentos e as 

técnicas de pontear e fez com que as técnicas de esculpir fossem mais exaustivas. 

 
 Olho para as minhas mãos, que me captam o espírito e o estimula. […] São elas que movem o bloco, 

que lhe impõem uma forma […]. Serão escravas? Talvez, mas dotadas de um espírito enérgico e livre, 

de uma fisionomia – faces sem olhos e sem voz, mas que podem ver e falar. – (Henri Focillon) . 268

 
 No percurso artístico,Glória Mendes experienciou diversos materiais, a moldagem do 

barro, a cerâmica, os moldes de gesso, a madeira, a experiência dos metais e as técnicas de 

assemblagens, que originaram várias criações. A obra Eu guio, Figura GM-01, de 2000, é 

uma luva (de tamanho real) com a introdução de elementos elétricos. Esta foi pensada e 

integrada numa outra obra chamada Eu guio (dentro), Figura GM-10  realizada também em 269

2000. No percurso de Glória Mendes poderemos notar que os materiais não orgânicos são 

pouco utilizados pela artista. 

  

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 35.268

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 51.269
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!  

Figura GM-01 - Eu guio, 2000. 
Luva de plástico, luzes e sistema elétrico a pilhas. Medidas variáveis (luva tamanho real). 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/gloria-mendes/. 
 
 Na obra efetuada em 2003, intitulada Auto-retrato Psicológico, Figura GM-02 , 270

realizada em barro e depois cozido, é notória a representação do "eu" e da introspeção 

refletida no auto-retrato. Através da auto-representação dos olhos fechados, a artista procura 

representar-se através a busca da introspeção, esta visão virada para o interior, a qual o 

espetador está privado de contemplar; o espetador não tem a possibilidade de enxergar a olho 

nu. A boca plasmada melancolicamente entreaberta induz-nos  à ligação à alma. 

 Os exercícios dos autorretratos são típicos e normalmente habituais para o estudo 

artístico lecionado nas Belas Artes. É um exercício que objetiva o despertar de uma epifania 

artística, pretende ser uma trajetória, uma linha que se começa através do conhecimento do 

próprio "eu" artístico, até se conseguir alcançar uma própria linha autêntica e expressiva no 

campo das artes. 

 As obras realizadas nos meados de 2000 recorrem todas, de forma geral, a um 

contexto que baliza uma procura do feminino, do sagrado e as linhas curvas, muito sinuosas, 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 47.270
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são um timbre da artista. A obra intitulada, Afrodite, realizada em 2001, em barro Figura 

GM-04 , é uma excelente referência a considerar neste contexto.  271

 É notório neste percurso artístico vivenciado por Glória Mendes a procura e a 

elaboração  no campo da introspeção, sobretudo na obra apresentada como projeto de finalista 

na Faculdade das Belas Artes da Universidade de Lisboa, intitulada: Eu e a minha mãe,  

Figura GM-03 . 272

 
[…]Em que túnica de pedra te encontras ainda presa  

Que pedra os braços te aperta na pedra junto à cabeça  

Ou és tu feita de pedra mas perto de ser de seda  

Ou só atrais quem te perca pra que em pedra te convertas. […]  

(David Mourão-Ferreira) . 273

 
 Glória Mendes é uma artista transversal na arte, mas como a própria declara no vídeo 

da entrevista , passou para um interregno artístico que fez com que o seu percurso virasse 274

para outra etapa. Empreendeu o caminho do designer de criação de roupa, nomeadamente de 

indumentária histórica  ou com inspiração histórica  e em 2008, estas novas experiências 275 276

levaram-na à criação da sua marca artesanal, chamada Umbigo de Vénus. 

 Glória Mendes participou em diversas exposições coletivas. A primeira em que 

participou foi em 2002, ganhando o II Prémio de Escultura City Desk, em Cascais, com a 

obra intitulada Os frutos do outro lado do abismo, 2002, obra realizada em mármore branco e 

calcário, das medidas 48 x 35 x 16 cm, Figura GM-11 . Em 2002, em Sintra, ganhou a 277

Menção Honrosa - VI Edição Prémio de Pintura e Escultura D. Fernando II. 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 49.271

 Volume II, Registo Iconográfico p. 48.272

 Glória Mendes. (6 de setembro de 2012). [Facebook] Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?273

fbid=4656362412143&set=pb.1385835394.-2207520000.1478887627.&type=3&theater. 
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [GM-RDM-01] Conceito Itinerante - Glória Mendes - 274

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 0:50) - Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
 Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/gloria-mendes/

 Ibidem., (Minuto 1:01)275

 Ibidem., (Minuto 1:04)276

 Volume II, Registo Iconográfico p 52.277
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 Não há dúvidas de que um material que possa definir a supremacia artística de Glória 

Mendes é a manipulação e a criação de obras em pedra. Em 2006, foi assistente de escultores 

em cortes e modelação em pedra no Simppetra, no simpósio internacional de escultura nas 

Caldas da Rainha . 278

 
 Participou no simpósio na Bulgaria, em Pazardzhik em 2011, que foi uma etapa 

marcante para a carreira da artista, porque foi a primeira obra pública, Figura GM-05, 

intitulada, Ishtar e representa uma deusa no meio estar . 279

 

!  
Figura GM-05 - Ishtar, 2011. 
Mármore, 24 x 32 cm. 
Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2229963673691&set=a.
1465280437088.2062821.1385835394&type=3&theater 
 
 Glória Mendes declara que tinha a sensação de ter esgotado os temas que a inspiravam 

na realização das suas obras, os temas anteriormente realizados eram muito catárticos, e como 

declara:  

 

 Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/gloria-mendes/278

 Cf.Volume IV, Registo Documental Multimédia: [GM-RDM-01] Conceito Itinerante - Glória Mendes - 279

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 1:41) - Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
 Disponível em:http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/gloria-mendes/ 
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(...) e senti que esgotei e que não tinha mais nada para dizer. E essa deusa surgiu a partir do meu 

contexto da altura, que fazia dança, ,e faço, e faço roupa para a dança, […] . 280

 
 E é este caminho leve de expressão livre do corpo, que hoje substitui, em parte, o tanto 

acarinhado caminho da arte da “pedra”. Através da dança e para a dança, Glória Mendes 

expressa nas suas criações de roupas no Umbigo de Vénus, a sua linha de criação, 

direcionadas também para o teatro, e a obra Ishtar, Figura GM-05 , quis ser uma 281

homenagem à deusa da dança. 

 A criação de indumentária de Glória Mendes faz hoje parte das criações dos figurinos 

para a "Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo (EPAOE)" conhecida como a 

escola de Chapitô de Lisboa.  

!  

Figura GM-06 - Conjunto de indumentária (da série "Umbigo de Vénus"), 2011.  
Disponível em: http://umbigodevenus.blogspot.pt/ 
 
 

 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia: [GM-RDM-01] Conceito Itinerante - Glória Mendes - 280

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 1:54) - Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/gloria-mendes/

 Cf. Volume I, p. 132.281
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 2.1.6 Isaque Pinheiro 

 
 Isaque Pinheiro nasceu no dia 23 de novembro de 1972, em Lisboa. Não terminou os 

estudos nem se formou especificamente em nenhuma área artística, mas desde sempre Isaque 

Pinheiro teve a ideia de que queria ser artista plástico.  

 
(...) comecei naturalmente a estar mais atento a tudo o que estava ligado a esse mundo. Ou seja: fazia 
carrinhos de rolamentos, fazia croché e muitas outras coisas, mas a minha atenção focava-se 
principalmente no desenho. E foi num instante que surgiu a pintura e o mundo das artes plásticas 

(…) . 282

 
 Um artista de espírito livre e romântico, o sentido de aventura, de conhecer e de 

explorar não combinavam com o rigor e as exigências de ficar fechado numa sala de aula, 

pois a vontade de fazer e de criar eram mais fortes. A maestria adquirida ao longo dos anos 

faz dele um excelente artista, dono da sua própria técnica. 

 Isaque Pinheiro, inicialmente, começou a aproximação à arte através da pintura, mas a 

liberdade e o desafio obtido através da tridimensionalidade dos materiais escultóricos não o 

poderiam deixar indiferente.  

 Desde 2000 que a produção artística assume um caráter mais incisivo e maduro, a 

realização das obras possui sempre um carimbo realista aglutinado ao sentido de humor que 

tanto caracteriza o artista e as suas obras. Considerando a obra intitulada Barroco hoje, 

Figura IP-01, realizada em 2012, esta é um dos exemplos dos trabalhos de Isaque Pinheiro 

onde este intervém sobre um objeto de origem de produção industrial, e através da 

manipulação da matéria, cria uma alegoria ao estilo artístico Barroco e ao contexto sócio-

cultural atual.  

 Cf. Isaque Pinheiro, Como quem revela um retrato, 2004. Consultado dia 12 de novembro de 2016. 282

Disponível em:  http://www.isaquepinheiro.com/biografia/ 
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!  
Figura IP-01 - Barroco hoje, 2012.  
Carvalho, latão e aço, 186 x 136 x 80 cm. 
Disponível em: http://www.isaquepinheiro.com/portfolio/barroco-hoje/ 
 
 A sua primeira exposição individual data do ano 2001, no espaço Maus Hábitos, na 

cidade do Porto, intitulada Handle with Care. Desde então, o seu percurso foi progredindo 

para diversos espaços e galerias, alcançando o cenário nacional, espanhol e brasileiro. As 

exposições coletivas também coincidem com o arranque do ano de 2001 em galerias, museus, 

bienais e feiras de arte. É o caso da participação da obra na ARCO Lisboa em 2016, com  

duas obras; a primeira intitulada Branco Sujo, Figura IP-02  e a segunda intitulada 283

Bandeira Branca, Figura IP-03 . Isaque Pinheiro esteve presente em projetos coletivos, 284

como na Biblioteca Municipal de  Santa Maria da Feira em 2011, no Projeto do Museu 

Coleção Berardo para o Centro Colombo, em Lisboa, e em 2014 realizou um projeto para o 

edifício AXA na cidade do Porto. O artista participou na esfera nacional e internacional em 

várias cidades no que diz respeito ao contributo das exposições coletivas.  

 
 Isaque Pinheiro é um artista único no seu género, no que se diz respeito à 

personalidade, ao seu humor e à sua excelência artística. Vimo-lo presente no mundo da arte 

desde 1997 com a sua primeira obra exposta em Braga. No âmbito das criações de arte 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 54.283

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 55.284
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pública, recordamos uma sua obra realizada em 2013, intitulada 5019/3002, Figura IP-04 , 285

e, desde então, espaços públicos de cidades como Belmonte, Montemor-o-Novo, Mariñan (em 

Espanha), Gaia, Maia, Aveiro e Porto possuem uma criação do artista Isaque Pinheiro. 

 
 Diversas Fundações e Centros de Arte Contemporânea de Brasil, Espanha e Portugal 

possuem as suas obras. Isaque Pinheiro é um dos artistas Portugueses com um admirável 

talento técnico, a sua maestria aplicada e interpretada no contexto artístico contemporâneo 

consegue alcançar níveis de importância nacional. A reflexão das vicissitudes da atualidade 

influencia grande parte das criações de Isaque Pinheiro, como é, o caso da obra intitulada: 

Sistema de Posicionamento Global #1, Figura IP-05. 

 

$   
Figura IP-05 - Sistema de Posicionamento Global #1, 2015.  
Mármore Verde Viana gravado e pintado, 38,5 x 73 x 2,5 cm. 
Disponível em http://www.isaquepinheiro.com/portfolio/sistema-de-posicionamento-global-1/ 
 
 Observando as obras de Isaque Pinheiro de imediato, interligamos a simpatia e a ironia 

que ele cria perante o contexto artístico dos ready-made e a relação dos objetos/espaços e a 

diligência aplicada na “manodopera” artística. As suas obras são realizadas através do uso de 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 56.285
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materiais como a pedra, a madeira, o inox e a cerâmica. Estes materiais são o meio de 

transmissão que o artista usa para contextualizar pensamentos, teorias e acontecimentos no 

contexto da sociedade e da arte. Uma das obras realizadas em mármore, onde é clara esta 

alegoria é a obra intitulada Há mas são verdes – 0000001, Figura IP-06. 

$  

Figura IP-06 - Há mas são verdes – 0000001, 2009.  
Mármore verde Viana 50 x 66 x 2 cm. 
Disponível em: http://www.isaquepinheiro.com/portfolio/ha-mas-sao-verdes-0000001/ 

 
 A obra realizada em 2009, Há mas são verdes – 0000001, consegue ser um bom 

exemplo no que diz respeito à ironia do artista no contexto da sociedade, e, ademais, a obra 

que representa o recibo verde, um comprovativo de um pagamento. O quanto é alto o peso do 

percentual fiscal do recibo verde, na obra do Isaque Pinheiro, assim como nos recibos verdes, 

espelha o modelo e os campos de preenchimento. A obra é produzida em série e assinada pelo 

artista. 

 
(...) Não sei se quem me disse, na minha meninice, que eu tinha jeito para o desenho sabia o que estava 
a dizer ou a fazer, mas foi por me terem dito que ainda hoje me dou ao luxo de sonhar! . 286

 Cf. Isaque Pinheiro, Como quem revela um retrato, 2004. Consultado dia 12 de novembro de 2016. 286

Disponível em: http://www.isaquepinheiro.com/biografia/ 
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 2.1.7. José Maria Barreto 

 
 José Maria Barreto é um prestigiado artista cabo-verdiano que nasceu a 21 de maio de 

1957, na Assomada e atualmente reside na Cidade da Praia, (Ilha de Santiago). Em contacto 

com as artes plásticas desde muito novo, acabou o liceu em 1979 e conforme o artista declara: 
na altura desenhava mais do que os meus professores, tinha dezoitos anos e ganhei um cartaz em 1978, no 
"Estádio da Várzea" ganhando 50.000 escudos . 287

 
 Em 1979, com uma bolsa de estudo, licenciou-se em São Petersburgo, na Rússia, com 

o grau de "Master of Fine Art" na Academia de Belas Artes, no curso de Pintura Monumental, 

corria o ano 1985. José Maria Barreto, através da experiência académica num país oposto ao 

seu, conseguiu adquirir um novo conhecimento e uma perceção alargada que proporcionou o 

aperfeiçoamento de uma própria linha de expressão artística.  

 
 Após a experiência académica, regressou à ilha de Santiago onde, entre 1985 até 1988, 

lecionou na sua terra natal Assomada. Após diversos cargos, dirigiu em 1994 o departamento 

da Animação Cultural do Instituto Nacional da Cultura (INAC). No decurso da sua já longa 

carreira artística, José Maria Barreto estagiou em sítios como Géneve, Lisboa e Dar-es-Salam, 

e participou ativamente no desenvolvimento artístico cabo-verdiano, estando ao serviço de 

diversas associações culturais.  

 Em 2012, empreendeu uma nova caminhada enquanto administrador da CI – IPICV 

(Comissão Instaladora do Instituto da Propriedade Intelectual de Cabo Verde), onde 

desempenha funções na valorização da dimensão artística e cultural dos cabo-verdianos.  

Participou em diversas exposições em África, Europa e Estados Unidos da América .  288

José Maria Barreto, nas suas obras, exterioriza a linguagem construída ao longo da sua 

caminhada académica. As suas obras apresentam o entrecruzamento de experiências artísticas 

 José Maria Barreto. Volume IV, Registo Multimédia "Informação Não Editada" [JMB-RDAInP-01] - (min 287

12:34) - Registo do dia 28 de maio 2013 - Praia, Cabo Verde.
 Cf. Volume III, Registo Documental. Curriculum Vitae, p. 55. 288
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como a inspiração dos ícones da Igreja Ortodoxa Russa, juntamente com o encruzamento de 

temas como o homem e a vida ou elementos histórico-narrativos da identidade cabo-verdiana. 

 A obra com o título Triunfo da Independência Nacional, Figura JMB-01 , realizada 289

em 1985, é dos primeiros trabalhos desenvolvidos e inspirados em temas de identidade 

nacional. 

 
 José Maria Barreto possui uma notável sensibilidade que reflete nas abordagens das 

questões sociais elaboradas nas suas obras. É um artista em três dimensões: influente, afável e 

cordial. Detentor de um furacão artístico interior, é impaciente com as circunstâncias da vida 

que vinculam, muitas das vezes, as evoluções artísticas.  

 Nas produções artísticas, o processo de comunicação visual tem rigor e mestria, a 

linha, rígida e firme, é plasmada através da alternância das cores, nuances quentes e frias, 

doadas através da utilização dos pigmentos naturais.  

 Algumas obras do artista José Maria Barreto refletem quase sempre, no contexto 

sócio-cultural e identitário de Cabo Verde, a presença do feminino, tema que predomina em 

quase todas as suas obras. 

 
[…]A primeira tela [Figura JMB-15] mostra uma mulher desolada por ter apenas peixes para 
alimentar seus sete filhos. Tal imagem dialoga com o poema de Dina Salústio, no qual a personagem 
feminina tenta sobreviver, apesar da fome e da morte que rodeiam sua vida e sua família. Sem saber o 
que fazer, a mulher na tela olha para o alimento e põe a mão à cabeça em busca de uma solução .  290

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 61.289

 SOARES Pereira, G., P., C., RIBEIRO Francisco, L.,. Revista África e -( Ano I - n. 2 – agosto. 2008) 290

Erotismo e consciência social na poesia e na pintura caboverdianas de Dina Salústio e José Maria Barreto. 
Revista África e Africanidades ISSN 1983-2354. Disponível em: http://www.africaeafricanidades.com.br/
documentos/Erotismo_e_consciencia_social_na_poesia_e_pintura_de_Dina_Salustio_e_Jose_Maria_Barreto.pdf 
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!  

Figura JMB-15 
Disponível em: http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/
Erotismo_e_consciencia_social_na_poesia_e_pintura_de_Dina_Salustio_e_Jose_Maria_Barreto.pdf   
 

(...) A segunda tela, [Figura JMB-02], focaliza uma mulher grávida com um olhar bastante distante. 

Esta mulher não sorri, está encostada à parede como se esta fosse seu único sustento. Ao seu lado, a 
figura do Minotauro metaforiza o labirinto de sua própria vida, a falta de perspectivas tanto para ela, 
quanto para o filho que carrega no ventre. Esta figura feminina lembra a mulher que não mais sorri, 

no poema de Dina Salústio […] . 291

 

 SOARES Pereira, G., P., C., RIBEIRO Francisco, L.,. Revista África e -( Ano I - n. 2 – agosto. 2008) 291

Erotismo e consciência social na poesia e na pintura caboverdianas de Dina Salústio e José Maria Barreto. 
Revista África e Africanidades ISSN 1983-2354. Disponível em: http://www.africaeafricanidades.com.br/
documentos/Erotismo_e_consciencia_social_na_poesia_e_pintura_de_Dina_Salustio_e_Jose_Maria_Barreto.pdf 
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!  

Figura JMB-02 
Óleo sobre tela, 29,5 x 79,5 cm. 
Disponível em: http://www.festival7sois.eu/wp-content/uploads/2013/06/catalogo46_BARRETO.pdf  

 
 A técnica adotada por José Maria Barreto, ao longo do percurso artístico, foi encarada 

como uma verdadeira alquimia. Mergulha-nos num entrelaçamento neorrealista da sabedoria 

medieval russa, mesclada com as vivências das raízes crioulas. 

 O diálogo coloquial, a racionalidade compositiva que transmite nas criações 

apresentadas e a força sugestiva da representação remete-nos para a história, percurso e 

tradição da criação do povo cabo-verdiano, retratando cenas do quotidiano cuja figura da 

atuante e indómita mulher e mãe cabo-verdiana é uma constante. Figura JMB-03  e Figura 292

JMB-04. 

 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 62292
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!  

Figura JMB-04 
Grafite sobre papel, 77 x 56 cm.  
Disponível em: http://www.festival7sois.eu/wp-content/uploads/2013/06/catalogo46_BARRETO.pdf  
 

(…) Artista de fina sensibilidade, J.M.B. consegue imprimir uma dinâmica e uma dialéctica inusitadas 
aos seus quadros utilizando com mestria as técnicas de jogo de luz e de sombra e do claro – escuro, 

através dos seus traços e esbatidos que se multiplicam, ao mesmo tempo que se contêm e se conjugam, 
criando toda uma de perspectiva, de contornos e de tonalidades que fazem determinadas expressões e 
movimentos adquirem um significado próprio e uma determinada força sugestiva. Presente-se, lá no 

fundo, toda uma palpitação latente, mensageira, impulsiva que acaba de ser domada, controlada e 
equilibrada, em nuances bicromáticas sobre um fundo multi-cromático de um universo a preto e 
branco  (…). 293

 

 AA.VV. Triunfo da Indipendência Nacional (Cabo Verde) - José Maria Barreto. In P. Ponte de Sor (Alentejo, 293

Centrum Sete Sóis Sete Luas (Ed.), (Vol. Cátalogo Nº46): Bandecchi & Vivaldi, Pontedera, p.10. Disponível em: 
http://www.festival7sois.eu/wp-content/uploads/2013/06/catalogo46_BARRETO.pdf 
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 2.1.8. Madalena Metelo  

 
 Madalena Metelo nasceu em Lisboa no dia 19 de maio de 1981, cresceu num ambiente 

artístico no contexto familiar, (…) isso fez com que eu encarasse a arte de uma maneira muito 

construtivista, no sentido de que a arte aborda várias disciplinas que funcionam em conjunto 

(…) . 294

 Formada em escultura pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, tomou especial 

interesse pelas técnicas do trabalho tradicional português e percebeu que a escultura poderia 

levá-la para um caminho de descoberta diferente do da pintura. Especializou-se em Escultura 

em Pedra (…) e foi também no final do curso que eu percebi o que estava ali a fazer. (…) . 295

 
 Desde 2003, vimo-la participar na XIII Bienal do Avante, sucessivamente em 2004, 

participou na exposição Porta 1.20, uma coletiva de Escultura na Galeria da Cisterna da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa; ao longo dos anos, a artista teve várias 

experiências expositivas no âmbito nacional. As suas obras estão na coleção da Câmara 

Municipal de Mafra, como a peça de ourivesaria contemporânea, comemorativa do primeiro 

aniversário do Atelier Vera Nogueira Borrego. Participou em 1998 numa intervenção com o 

vitral no interior do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, realizou 

encomendas como o Troféu Gala de Desporto da Universidade de Lisboa, em 2006 e o Troféu 

1º Torneio Santander Universidades – Futebol de 7 Organizado pelo Gabinete de Desporto da 

Universidade de Lisboa em 2007 . – Recorrentemente, os trabalhos realizado por Madalena 296

Metelo são identificados com o nome artístico de Nena Metelo. 

 Cf. Volume IV, Registo Multimédia: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - Bio.mp4. 294

"Biografia" - (Minuto 0:16) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: 
http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/

 Cf. Volume IV, Registo Multimédia: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - Bio.mp4. 295

"Biografia" - (Minuto 1:29) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em 
http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/

 Cf. Metelo Madalena Curriculum Vitae. http://media.wix.com/ugd/296

d541d6_40456e8104cc47d485fdc787ded4dbbf.pdf. Consultado no dia 9 de julho de 2016. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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 Nas várias experiências académicas, realizadas na Faculdade das Belas Artes de 

Lisboa, nos diversos cursos, o laboratório de pedra e de medalhística, foram das experiências 

mais inspiradoras para a artista. Das suas duas obras, a primeira intitulada a Origem, Figura 

MM-01, foi realizada com calcário da Ataíja na parte superior, e na parte inferior realizada 

com a pedra chamada de Trigaches, enquanto a segunda obra, de medalhística, intitulada Oito, 

Figura MM-02, foi realizada em gesso. Em ambas as obras apresentadas, notar-se-á que 

persiste esta procura e o estudo das texturas encaixadas com um estudo atencioso da harmonia 

das formas e da linha.  

 

!  
Figura MM-01 - Origem, 2003. 
Calcário da Ataíja e Trigaches (Portugal), 10 x 20 x 30 cm.  
Disponível em: https://sites.google.com/site/nenametelo/home422 
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!  

Figura MM-02 - Oito, 2005. 
Gesso, 1,3 x 6,7 x 9 cm. 
Disponível em: https://sites.google.com/site/nenametelo/home422 
 
 Notar-se-á que na obra Oito, Figura MM-02, o significado da incisão da frase, de 

acordo com a explicação de Madalena Metelo, é de Santo Agostinho. A medalha possui dois 

exemplares existentes, dos quais um pertence a uma coleção particular. (…) para mim, a 

escultura era, mais do que tudo, retrato, o retrato da pessoa, o retrato da alma. Consegui 

transmitir o que somos, o que eu sou,  (…). 297

 Mais tarde, estudou cerâmica e descobriu uma profunda paixão pela roda de oleiro, 

que serviu como meio para a realização de diversas esculturas.  

E como a artista declara, a cerâmica  

 
(…) tem aquele lado muito terreno, tal como a pedra. Tudo isso vem da terra. A terra dá-nos nós 

próprios e dá-nos tudo o que é necessário para sermos, para crescermos. Sempre fui uma pessoa 
muito espiritual e a geometria religiosa, que é uma coisa mais científica e que também está muito 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 297

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 1:42) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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presente em mim pela maneira como fui criada, porque a minha mãe é dessa área, tudo isto se uniu de 

uma maneira quase… mística, num trabalho de escultura que era muito matérico (…) .  298

 

!  
Figura MM-03 - Pirilampo, 2007. 
Taças em grés feitas à roda de oleiro e decoradas com banho de óxido e vidrado; varão inox; chapa acrílico; leds 
intermitentes, 24 x 24 x 38 cm. 
Disponível em: https://sites.google.com/site/nenametelo/home422  
 
 No obra chamada Pirilampo, Figura MM-03, realizada na roda de oleiro, a artista 

realizou uma composição introduzindo outros materiais, como o inox e a chapa de acrílico, 

aludindo à forma ovoidal e comprida do pirilampo. Os significados e as referências ao mundo 

natural e as suas energias místicas, os seus símbolos e analogias, são para Madalena Metelo 

elementos de análise nas suas obras. 

 
[…] Comecei a estudar mais a questão do espírito, a questão da geometria religiosa na arte, a utilizá-
la na roda de oleiro, para fazer escultura, aquela sensação da espiral que nos envolve é uma coisa… é 

Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 298

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 2:10) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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uma hipnose que se cria ali, ou aliás, é sempre uma hipnose, quando se está a esculpir é sempre uma 

hipnose. 

Na roda do oleiro temos ainda mais esse efeito da espiral, estamos a subir uma coisa em espiral, é 
indescritível. (...) A roda de oleiro na escultura fez-me todo o sentido nessa altura, e fiz algumas 
peças  […]. 299

 
 A paixão pela olaria e pela escultura levou-a a realizar um estágio com o Artista e 

Escultor José Aurélio, em 2007, no Armazém das Artes e com o apoio das Cerâmicas São 

Bernardo, em Portugal. No mesmo ano, no estrangeiro, a experiência do estágio realizado 

através do programa “Leonardo da Vinci” na Zespól Szkól Plastycznych im Jacka 

Malczewskiego na Polónia, proporcionou à artista aspetos mais incisivos nas suas obras e na 

sua vida pessoal. A experiência na Polónia foi para Madalena Metelo um período marcante 

para percurso artístico, uma viagem de introspeção, e, conforme a artista declara, esta 

experiência (…) me fez sentir tanto as minhas raízes (…) . 300

 
 A importância do trabalho na olaria e a envolvência com a roda de oleiro como objeto 

e meio de criação, para Madalena Metelo, foi uma experiência libertadora porque (…) foi 

nessa altura do meu percurso artístico que eu percebi o quanto as artes tradicionais eram 

importantes no meu trabalho conceptual da arte  (…) . 301

 
 É indispensável salvaguardar a informação que, antes das Artes Plásticas, Madalena 

Metelo estudou música clássica em escolas particulares e no Conservatório durante onze anos, 

uma caminhada que teve início aos seis anos de idade. Em 2006, empreendeu um novo 

Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia:: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 299

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 3:49) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/

 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 300

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 4:50) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 301

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 3:22) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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caminho e é hoje também terapeuta e Mestre de Reiki. Estes cruzamentos de experiências e de 

vivências fizeram com que a artista adquirisse uma pluri-sensibilidade no domínio dos temas 

e que proporcionaram uma apuração criativa. 

 Em 2011, criou as Oficinas de Expressão e Criatividade onde orientou atividades na 

área da sua formação – Música, Artes Plásticas, Cerâmica, Olaria, Educação pela Arte e 

Terapias Alternativas em associação com a Arte. Atualmente dedica-se também a um projeto 

de Arts & Crafts, onde desenvolve trabalhos em áreas ancestrais do artesanato e com 

materiais Íntimamente portugueses. Figura MM-04  - 302

 Os têxteis, lanifícios, a cortiça, o tricot, o crochet e o bordado marcam uma presença 

forte na sua pesquisa e na sua linha de criação. O projeto chamado Íntima começou por ser 

desenvolvido neste laboratório chamado meNENices.  

 
Para Madalena Metelo a Arte deve fazer sentir; cria essa ressonância esculpindo materiais que nos 

devolvem à origem natural e que nos unem enquanto seres vivos, seres emocionais, mentais e 
espirituais. A formação especializada em escultura em Pedra e Cerâmica levaram-na às artes 
tradicionais da cantaria, olaria e lanifícios . 303

(…) dei uma pausa neste trabalho de escultura, porque a parte espiritual enriqueceu e eu tive uma 
oportunidade (...) e isso mudou um bocadinho a minha perspetiva, a minha forma de encarar a vida, e 

neste momento que voltei a esculpir as peças são muito mais minhas, e acho isso muito mais 
interessante, esta mudança que houve na forma de encarar a arte, mais descontraída, mais confortável 
e mais genuína (…) . 304

 
 
 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 71.302

 Cf. Volume III, Registo Documental p.66. Registo de envio do dia 06/junho/2013.303

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-01] Itinerante - Madalena Metelo - Bio.mp4. 304

"Biografia" - (Minuto 5:21) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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 2.1.9. Manuel Figueira 

 
 Manuel Figueira, um dos nomes do panorama artístico cabo-verdiano. Nasceu no dia 1 

de novembro de 1938 e reside na sua cidade natal, Mindelo. Em 1960 cursou na 

Complementar de Pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Foi o primeiro Cabo-

verdiano a cursar Belas Artes, encorajado naquele período pelo escritor cabo-verdiano 

Baltasar Lopes da Silva, que o incentivou a entreprender os estudos em Lisboa, para depois 

regressar para Cabo Verde e vir retratar a história do povo cabo-verdiano. E assim foi, Manuel 

Figueira, artista de extrema excelência cabo-verdiana, explorou as suas capacidade artísticas 

cumprindo este dom que tinha desde criança.  

 Realizou diversas exposições em vários países antes de regressar definitivamente à sua 

terra natal, antes da independência do país, em 5 de janeiro de 1975. Regressou com o intuito 

de colaborar com a revitalização da cultura popular. 

 Co-fundador da primeira galeria mindelense, Azul+Azul=Verde, dedicou-se 

ativamente à revitalização da cultura popular, onde deposita a sua convicção. Fundou a 

Cooperativa Resistência, em 1976, coadjuvado por colegas e pela sua esposa Luísa Queirós, 

com o intuito de preservar a tecelagem tradicional, tapeçaria e tingidura. Manuel Figueira 

realizou diversas obras-primas em tecelagem, como a obra Figura MF-01 , Homenagem à 305

Praia Da Matiota, ou a obra intitulada: Jogadores de uril em Mindelo, Figura MF-10 . A 306

maioria das suas obras narram de forma gráfica vicissitudes, experiências, lendas ou histórias 

da cultura crioula, como por exemplo a obra intitulada Capitão Ambrósio, Figura MF-09, 

realizada por oito bandas verticais, com lã de Cabo Verde, cardada, fiada e tingida, inspirada 

num poema de Gabriel Mariano. A obra de Manuel Figueira possui o mesmo título que o 

poema:  

(...) Vai na frente o Ambrózio 

 Mulato Ambrózio guiando 

 Volume II, Registo Iconográfico p.76.305

 Volume II, Registo Iconográfico p.80.306
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Leva nas mãos a bandeira.  

Pesada e fria é a noite 

Injusta e amarga é a fome  

Mas vai na frente o Ambrózio  

E há promessas de luz  

Para além da negra bandeira  

Novos caminhos de amor  

De trás da negra bandeira  

Caminhos novos sorrindo  

Florindo novos destinos  

Certos Perfeitos  

Abertos  

Em olhos famintos abrindo  

Destinos claros na frente  (...) 307

!  
Figura MF-09 - Capitão Ambrósio. 
Tecelagem: lã de Cabo Verde, cardada, fiada e tingida, 230 x 138 cm. 
Di spon íve l em: h t t p s : / /www. facebook .com/pho to .php? fb id=213688988790187&se t=pb .
100004472619915.-2207520000.1479143222.&type=3&theater 
 

 Cf. Manuel Figueira (7 de agosto de 2013). [Facebook] Disponível em: https://www.facebook.com/307

photo.php?fbid=213688988790187&set=pb.100004472619915.-2207520000.1479143222.&type=3&theater 
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 Preponderante na emancipação das artes plásticas cabo-verdianas, enquanto artista 

dirigiu o Centro Nacional do Artesanato entre janeiro de 1978 e março de 1989, onde realizou 

a maioria das suas obras de tecelagem.  

 As obras do artista transitaram para diversos países, desde 1989, nos Estados Unidos 

da América, em 1991, na Bélgica, em 1992, em Espanha, em 1995, no Brasil, em 2007 

Alemanha, Angola, Luxemburgo e Moçambique. As exposições realizadas em Cabo Verde e 

Portugal são inúmeras, devido a esta forte ligação académica e afetiva-sentimental . 308

 O artista Manuel Figueira continua na sua cidade natal com a sua criação e elaboração 

artística, fortemente marcadas pelos poderosos símbolos do imaginário popular e pela 

observação da realidade cabo-verdiana, com olho crítico e pensamento profundo. A sua obra 

pictórica continua a ser a narrativa do contemporâneo cruzado com lembranças e saberes do 

passado. Recordamos ás obras: Ti Ganga -O Ovo-E - Ti Lobe  Figura MF-02 , e a Pétalaflor 309

desta varanda Praia-Mar, Figura MF-03 . 310

 As suas obras são verdadeiras narrações do contexto sócio-cultural Cabo-verdiano. Os 

corpos das personagens retratados moldam o espaço e compõem as pinturas, existindo sempre 

uma harmonia e um equilíbrio das cores, mesmo contrastadas pelos tons quentes e frios. A 

linha suave delimitadora de rostos, corpos e detalhes é, por sua vez, fundida e plasmada 

magicamente através do domínio das técnicas e das cores.  

 

Cf. Volume III, Registo Documental Manuel Figueira – Desdobrável I, Manuel Figueira, p.67.308

 Volume II, Registo Iconográfico p.77.309

 Volume II, Registo Iconográfico p.78.310
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!  
Figura MF-04 - Nhô Fula, 2004. 
Acrílico sobre tela, 120x120 cm. 
Disponível em: Volume III, Registo Documental p. 76. 
 
 As pinturas de Manuel Figueira são um verdadeiro encaixe de formas e de narração. A 

obras remetem-nos para um mundo transversal entre uma história real versus o imaginário do 

artista. As variações cromáticas conduzem o olhar para as particularidades das formas, das 

cores nítidas e brilhantes, aplicadas com pinceladas delicadas e assertivas, marcantes e 

vigorosas; a cor dispersa na tela como uma explosão cromática de ritmos que nos remete para 

a plástica Fauve atuam nas telas de Manuel Figueira. Este conceito de erupção conceitual que 

acontece nas pinturas do artista é uma verdadeira exploração que contempla o cenário 

artístico, identitário e cultural de Cabo Verde. As obras intituladas: Nhâ Rosa Do Monte 

Verde, Figura MF-05, realizada em 2005, e a Ô lá Quele Hôme de Tchapêu de Panamá, 

realizada em 2003, Figura MF-06 , são excelentes exemplos que consideramos para este 311

contexto.  

 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 79.311
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!  

Figura MF-05 - Nhâ Rosa Do Monte Verde, 2005. 
Acrílico sobre tela, 100 x 100 cm. 
Disponível em: Volume III, Registo Documental, p. 77. 
 
 As vivências atuais induzem Manuel Figueira a uma recusada resignação. Um artista 

de entrega e partilha, um artista amigo, com pinceladas de tons quentes e frescura dos tons 

frios, Manuel Figueira é um artista serenamente apaixonado pela sua arte e pela sua terra 

natal.  

 Na amável companhia do artista, as horas passam, a conversa flui, o encanto das 

histórias contadas são transportadas em linhas figurativas, intersetadas com linhas 

geométricas, letras e símbolos que ele amavelmente nos apresenta. O tudo encaixa-se e 

harmoniza-se numa consonância compositora. 
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 2.1.10. Miguel Leal 

 
 Miguel Leal nasceu no Porto, no dia 14 novembro de 1967, onde vive e trabalha. 

Concluiu em 1991 a licenciatura em Artes Plásticas – Pintura na ESBAP, Porto. Em 1999, 

concluiu o Mestrado em História da Arte em Portugal, pela Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Em 2005, na Universidade Nova de Lisboa, concluiu a Pós-Graduação 

(Curso de Doutoramento, 2005) em Ciências da Linguagem e Comunicação na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas. Regressando à Universidade do Porto, concluiu em 2010 o 

Doutoramento com A imaginação cega: mecanismos de indeterminação na prática artística 

contemporânea, na Faculdade de Belas Artes, onde hoje é professor de Artes Plásticas e 

Multimédia.  

 
 A primeira exposição individual realizada pelo artista Miguel Leal data de 1993, na 

Galeria Vantag, da cidade do Porto, intitulada Com as minhas próprias mãos. Desde então, a 

cidade do Porto foi palco de diversas exposições individuais do artista, porém, outras cidades 

viram albergadas as suas obras: Lisboa em 1994, Coimbra em 1995, Amarante e Guimarães 

em 1998.  

 
 As primeiras exposições coletivas datam de 1993, uma das quais, em Santo Tirso, na 

Galeria A5, intitulada Alegorias de uma crise. No mesmo ano expôs na Croácia na Bienal dos 

Jovens Criadores da Europa do Mediterrâneo, na Moderna Galerija, e, desde então, o 

panorama internacional viu-o participar em Glasgow, em Barcelona e Salamanca, em Boston, 

em Akademie der Künste, em Rotterdam, em Bonn e Berlim, em Maputo, em Ljubljana e em 

São Paulo. As exposições coletivas realizadas em Portugal foram apresentadas em diversas 

cidades do país. As suas obras foram adquiridas por vários colecionadores, como a Fundação 

de Serralves, a Câmara Municipal da Maia, a Coleção Ivo Martins, do Porto, a CAPC –  
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 Centro de Arte Contemporânea em Coimbra, a Portugal Telecom,  a Coleção PMLJ de 

Lisboa e a Fundação Ilídio Pinho, da cidade do Porto .  312

 
 Miguel Leal habitualmente coordena vários workshops, ligados principalmente ao uso 

da tecnologia como ferramenta artística e social.  

 
 Desde as primeiras exposições dos anos noventa, a fotografia e a palavra escrita 

acompanharam e foram a alavanca da evolução artística de Miguel Leal. A obra intitulada 

Desaparecimento da arte, de 1995, Figura ML-01, é uma imagem da instalação realizada na 

Alfândega do Porto e estava patente uma projeção contínua até ao seu desaparecimento, sendo 

o diapositivo de 35mm. Estas relações palavra, imagem, texto, vídeo, são elementos de 

criação que na obra do Miguel Leal se vão compondo com o madurar do tempo.  

 

!  

Figura ML-01 - Desaparecimento da arte, 1995. 
Projeção contínua até ao seu desaparecimento. Imagens da Instalação na Alfândega do Porto, Diapositivo 35 
mm. 
Disponível em: http://ml.virose.pt/desaparecimento-da-arte-1995/ 

 

 Miguel Leal, Virose. Consultado dia 14 de novembro de 2016. 312

Disponível em: http://ml.virose.pt/bio/  
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 Continuando a observar os trabalhos dos anos noventa, Miguel Leal começa a 

relacionar-se de forma mais assumida com as vertentes áudio e vídeo. A aproximação a estes 

meios tecnológicos foi natural e não premeditada, tudo surgindo da exigência de criar, evoluir 

descobrir, ir para além dos limites convencionais dos suportes artísticos. A obra de 1998, 

intitulada Pulsar, Figura ML-02, eram dois vídeos em loops, capturados diretamente de uma 

câmara Hi8 e transferidos para VHS. 

 

 

Figura ML-02 - Pulsar, 1998. 
Prospetiva da exposição Uma visão herética do Mundo no Museu Amadeo de Souza Cardoso. 
Disponível em: http://ml.virose.pt/pulsar-1998/  
 Com o progredir artístico, Miguel Leal elabora diversas instalações, incluindo de 

forma mais vincada e assumindo como médium fulcral a sensibilização sonora, como, por 

exemplo, na Bienal da Maia de 2001, a obra intitulada Words that are strictly true seem to be 

paradoxical (remix), que era realizada por oito caixas em plexiglas colorido, dezasseis 

colunas de som, ferro roscado, quatro CDs áudio; loop sonoro nos quatro canais áudio. Figura 

ML-03 . 313

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 81.313
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 Miguel Leal é um artista singular no seu pensamento e na execução artística das obras. 

Nelas há sempre um olhar analÍtico, contextualizador do conceito, e estatégico Na forma 

como o representa.  

 A maioria das reflexões são centradas nas evoluções e hábitos socioculturais, cruzando 

a arte com os processos da engenharia e da robótica. Surge como meio de contextualização do 

social e das vivências. Recordamos uma das suas obras intitulada A verdadeira Madagáscar, 

Figura ML-04 , que são plantas artificiais com motores e dispositivos electrónicos de tempo 314

real. Este aparelho eletrónico, sincronizado na obra, dá “vida” à planta e faz com que reaja 

para com o espetador no momento da aproximação.  

 
 Os trabalhos de Miguel Leal são verdadeiras experiências no que diz respeito ao 

envolvimento emocional, visual e áudio. Esta sincronia e mergulhar nas sensações, permite-

nos um envolvimento único e singular. Exemplo disso, a exposição individual, na Galeria 

Marta Vidal, no Porto, na 100 ilhas catalépticas + William, Figura ML-05 , por entre a 315

representação das ilhas, recortados e pintadas em MDF, coladas nas paredes, estavam 

embutidos quatro altifalantes com o som em loop. 

 
 Miguel Leal desenvolve conteúdos críticos questionando e contextualizando as suas 

obras nas suas variadas situações. Trata-se de um jogo ambíguo de aproximações e 

divergências que estas nos propõem. 

 
 O interesse em explorar lugares não convencionais para a arte, aglutinar a exigência de 

criar e evoluir, fez com que, desde dezembro de 2005 até janeiro de 2006, na Rua de Ceuta, 

no Porto, Miguel Leal e a artista Cristina Mateus organizassem o projeto chamado Penthouse, 

com a colaboração de oito artistas. Este projeto nasceu da exigência de darem vida e 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 82.314

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 83.315
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incentivarem projetos de cariz autónomo e de questionarem a génese dos lugares artísticos e 

as suas restrições e vivências. Para além da organização, o artista participou com uma 

intervenção intitulada Icebergues Helicoidais, Figura ML-06 . 316

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 84.316
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 2.1.11. Nelson Lobo 

 
 Nelson Lobo, nascido em Cruz de Picos (Santa Catarina de Santiago) em 1952, 

frequentou diversas escolas artísticas na Europa, nomeadamente, a Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa e a "Rijksakademie Van Beeldende Kunsten" em Roterdão, e frequentou 

ainda um curso de artes plásticas em Paris.  

 O seu primeiro contacto com a pintura deu-se ainda antes de ir para o liceu, na escola 

primária, através de uma Professora chamada Dona Celeste, recorda o artista , que um belo 317

dia, colocou um aluno de castigo, no meio sala, e os colegas deveriam ignora-lo. Nelson Lobo 

recorda este episódio como um dia revelador, no que concerne ao despertar artístico. 

Começou, neste dia, o retrato do seu colega, começando pelos pés, chegando até á cabeça, 

conseguindo acabar a composição, e no fim, recorda o artista, o desenho não tinha nenhuma 

semelhança. Antes deste episódio, revelou-nos o artista, na idade entre os quatro e os cinco 

anos, teve a sua primeira sensação de entusiasmo, quando observou uma aguarela, realizada 

pelo irmão, que retratava a casa dos seus pais em Cruz de Picos, ilha de Santiago. 

 Ainda no liceu, a Professora Dona Albertina Figueiredo foi uma das professoras que 

despertou a sensibilidade artística de Nelson Lobo. O interesse começou quando a Professora 

Dona Albertina, que lecionava cadeiras de ciências naturais e geografia, pedia à turma vários 

desenhos para complementarem com os estudos das cadeiras. Outrossim, Nelson Lobo 

recorda também o Professor Mascarenhas que incitava os alunos à produção artística, pedindo 

que levassem para escola um desenho por dia. Foi a partir destes estímulos que o artista 

começou a alcançar amor e dedicação pela arte, começou a ganhar muitos prémios e a 

entender que este era o caminho que queria seguir. 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [NL-RDAInP-01] - Nelson 317

Lobo (min 00:58) - Registo maio/2014 - São Vicente, Cabo Verde. 
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 Com a venda de um quadro  (4.000/4.500 escudos) ao filho da Professora Albertina 318

Figueiredo, Nelson Lobo conseguiu comprar a viagem de barco para Lisboa, que objetivava 

começar os estudos nas Belas Artes de Lisboa.  

Nelson Lobo foi agraciado com a medalha de mérito de 1.ª classe pelo Ministério da Cultura 

cabo-verdiana, já expôs em várias cidades da Europa, nomeadamente Roterdão, Lisboa e 

Paris.  

 Expôs pela primeira vez na Cidade da Praia, em 1969 e, em 1971, realizou a sua 

segunda exposição individual de pintura em São Vicente, na montra da Casa Benvinda, na 

Rua de Lisboa em Mindelo. Ainda em 1971 , na segunda exposição individual, em São 319

Vicente, apresentou uma vintena de peças de escultura feitas com raízes da mandioca. Esta foi 

a sua primeira experimentação no campo da escultura, se bem que, conforme o artista recorda, 

a última exposição de escultura foi em 1975 em Lisboa. Para Nelson Lobo a escultura não 

está posta de lado, tenciona pôr mão à obra para novas criações . 320

 No entanto, a sua individualidade artística começou cedo a ganhar forma, com os seus 

desenhos anticolonialistas, imagens que lhe afogavam o pensamento e demonstravam as suas 

predileções políticas.  

 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [NL-RDAInP-01] - Nelson 318

Lobo (min 06:20) Registo maio/2014 - São Vicente, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [NL-RDAInP-01] - Nelson 319

Lobo (min 08:15) Registo maio/2014 - São Vicente, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [NL-RDAInP-01] - Nelson 320

Lobo (min 09:50) Registo maio/2014 - São Vicente, Cabo Verde. 
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!  

Figura NL-05 
Disponível em: Cabo Verde E As Artes Plásticas Percurso & Perspectiva  321

 
 Nelson Lobo torna evidente na sua obra o seu particular interesse e fascínio pelo corpo 

feminino. Figura ML-01 , Figura ML-02 , Figura ML-03  e Figura ML-04 . As cores 322 323 324 325

equilibradas entre os quentes e os frios, os elementos geométricos, entrelaçam-se com a 

composição e com os corpos. A linha é sempre utilizada como um elemento delineador da 

composição. A cor e a linha são elementos que presenciam desde sempre as criações 

pictóricas de Nelson Lobo.  

 
 Nelson Lobo é um artista que ocupa uma posição eminente no panorama artístico 

cabo-verdiano devido a circunstâncias e as experiências partilhadas ao longo da sua carreira 

artística. Descontraído, instintivo e sensível, define-se e caracteriza-se pela sua forma humilde 

de trabalhar e de partilhar a sua arte.  

As obras possuem uma função de meio interlocutor de conceitos e sensações, filtrado pelos 

olhares atentos e vincados pelas vicissitudes da vida do artista. 

 Spínola, D. (2009 ). Cabo Verde E As Artes Plásticas Percurso & Perspectiva (E. E. d. M. d. Cultura Ed.), 321

2009. p.131.
 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 88.322

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 89.323

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 90.324

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 91.325
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(...) A maior parte deste trabalho (…), é um regresso à origem, portanto, é o ser humano tal qual ele é! 
Acho que isso é o retorno às origens. Nascemos assim, não vejo nenhuma implicação, portanto, fazer 

uma leitura do corpo humano feminino, os seios, mas sobretudo os olhares, daquilo que eu vejo 
(…). 326

 

!  

Figura NL-06 
Disponível em: Cabo Verde E As Artes Plásticas Percurso & Perspectiva  327

 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NL-RDM-01] - Conceito Itinerante - Nelson Lobo.mp4 - 326

(Minuto 1:42) - Registo maio/2014 - São Vicente, Cabo Verde. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/nelson-lobo/

 Spínola, D. (2009 ). Cabo Verde E As Artes Plásticas Percurso & Perspectiva (E. E. d. M. d. Cultura Ed.), 327

2009. p.131.  
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 2.1.12. Nelson Santos 

 
 Nelson Santos nasceu em Lisboa no dia 24 de junho de 1979. Conforme o artista 

habitualmente costuma referir, porque eu acredito tudo é símbolo e analogia , a data de 328

nascimento é um dia significativo para o percurso de cada ser humano. Parece-nos substancial 

referenciar esta informação, quando falamos do artista Nelson Santos, especialmente pela 

importância do rumo artístico que os seus últimos trabalhos manifestam.  

 
Um cabo-verdiano nascido em Portugal. Eis o princípio que me situa, mais precisamente nas origens 

bravenses. Sendo a ilha Brava um dos berços da morna, e sendo o morno o meio tempo entre o quente 
e o frio, muito fica dito a meu respeito. Desde cedo me situei no "entre" – qual "Caminho da Serpente" 
em Pessoa, que por tudo passa, de tudo participa e a nada pertence. Todo o contrário é-o na 
aparência, pois na essência, tudo se complementa. Desta posição se foi traçando um percurso artístico 

votado ao desenho, à escultura e mais recentemente, à palavra pensada e escrita. Um percurso místico 
e filosófico, por vezes hermético, onde o símbolo e o mito, esse "nada que é tudo", assumem um lugar 
preponderante  . 329

 
 O percurso artístico e académico de Nelson Santos começou em 1998, quando se 

matriculou na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, no curso de escultura. O caminho artístico 

foi trilhado por diversas experiências. Desde 1995, em São Brás de Alportel, participou em 

parceria com o artista José Rosário Silva e com a Santa Casa da Misericórdia, realizando o 

painel de azulejos do "Brasão da Vila". Nelson Santos desde então inicia a experiência 

direcionando os estudo e as intervenções sobre a arte pública. 

 A obra intitulada Anjo do Vale ao Monte, Figura NS-01, realizada por encomenda, 

empreendida em 2010, em mármore branco de Estremoz, é uma das obras que Nelson Santos 

esculpiu num único bloco de mármore. A representação é de um anjo alado sentado. O artista 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-01] - Conceito Itinerante - Nelson Santos.mp4- 328

"Biografia" - (Minuto 5:21) - Registo do dia 26/ junho/2014 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: 
http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos/

 Cf. Volume III, Registo Documental p .99. Registo de envio no dia 30/maio/2013. Disponível em: http://329

www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos// 
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confere sinuosidade e simplicidade, transfere na obra a delicadeza e a pureza angélica 

historicamente idealizada perante esta personagem. Observando o Anjo do Vale ao Monte 

retemos a sensação de que a obra fica envolvida na passagem fresca de uma brisa. O artista 

consegue conferir à obra estas sensações e fazer sobressair a essência do candor marmóreo. 

 

!   

Figura NS-01 - Anjo do Vale ao Monte, 2010.  
Mármore branco de Estremoz, 114 x 90 x 80 cm. 
Disponível em: http://nelsonsantos.wix.com/nelson-santos#!portfolio/vstc1=escultura 
 
 A exposição intitulada Re)Criações, que foi albergada na Casa da Cultura dos Olivais 

em Lisboa, em 2011, marca a primeira exposição individual de escultura e desenho do artista. 

Nelson Santos participou em várias exposições coletivas e diligenciou a sua colaboração em 

atividades e trabalhos realizados no âmbito do serviço educativo e oficinas de artes 
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plásticas , o que fez com que a interação e a introspeção artística se direcionasse em vários 330

sentidos e múltiplas direções de aprendizagem.  

 As obras realizadas para os projetos de arte pública são uma das expressões artísticas 

mais reveladas do talento plástico, simbólico e conceptual de Nelson Santos. Estas obras 

possuem um timbre de autenticidade plástica e é notória a envolvência, a entrega, o esforço 

físico e emocional no que diz respeito à realização de cada uma delas.  

 Analisando o percurso artístico de Nelson Santos, antes da obra pública Anjo do Vale 

ao Monte, Figura NS-01, realizou em 2002 a obra pública intitulada Anastásis, Figura 

NS-02 , - a que consideramos como obra referencial, porque devido à pesquisa inerente ao 331

tema que proporcionou o desabrochamento do percurso artístico, desde então, Nelson Santos, 

envolveu-se na pesquisa da geometria sagrada e dos seus significados e começou um novo 

percurso de pesquisa.  

 
[…] foi uma encomenda católica, e que eu, dentro da minha possibilidade, procurei fazer a abordagem 
possível ao tema, que era Morte e Ressurreição de Cristo, então esse trabalho marca totalmente o meu 
percurso, porque a partir daí (…)há um mecanismo que é interno à parte que me morre, sem nunca 

morrer, e continua presente, mas há outra que começa a vir, mas ao de cima, que é exatamente o 
caminho da espiritualidade, da filosofia perene, questões existenciais, mas sempre ligadas a este fio 
condutor, à anima, e pronto, a partir daí tudo foi mudando. Houve também durante um ano e tal que 
estive a trabalhar na Ericeira, nos projetos de escultura, Estas esculturas que fiz nos últimos tempos 

trabalhei-as sempre em mármore, calcário, pedra, os outros projetos que eu fiz lá para baixo, para o 
Algarve, era em pedra e aço corten, (…) não gosto de trabalhar o metal e só fiz o projeto e a parte em 
metal mandei-a fazer.  […] 332

 

 Nélson Santos - Informações sobre o Curriculum Vitae. Consultado dia 13 de julho de 2016 - Disponível em: 330

http://nelsonsantos.wix.com/nelson-santos#!cv  
 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.92.331

 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-01] Conceito Itinerante - Nelson Santos - 332

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 2:09) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos/ 
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 O leque das experiências artísticas, realizadas pelo artista abarcam diversos materiais 

experimentados, mas o desenho desde sempre foi a expressão artística na qual Nelson Santos 

encontra a ligação mais próxima e mais intimista. 

 Não excluindo os desenhos anteriormente realizados, é de relevar que os desenhos que 

realizou no ano de 2006 apresentam uma forte carga simbólica. São narrativas, por vezes 

vicissitudes vivenciadas naquele período, que levaram o artista a analisar e a analisar-se. 

Referenciamos quatro desenhos: Figura NS-03 , Sem Título - Figura NS-05 , Sem Título - 333 334

Argênteo Urgente VI, Figura NS-06  e Figura NS-07 , Sem Título - 335 336

 Esta série de desenhos realizados em 2006 que referimos é denominada Ser Nú. O 

título da série denota este binómio entre a exigência de reclinar para fora sentimentos, e ao 

mesmo tempo, temos uma atenta contemplação virada para a origem da procura do "io" 

interior. Esta catarse de emoções veio a revelar-se e a confirmar-se, hoje, como o caminho que  

Nelson Santos quis seguir e afirmar como seu. 

!  
Figura NS-04 - Sem Título, 2006. 
Tinta da china sobre papel 21 x 14 cm. 
Disponível em: http://nelsonsantos.wix.com/nelson-santos#!portfolio/vstc1=ser-nú 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 93.333

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 94.334

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 95.335

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 96.336
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[…] falar das origens é falar, inevitavelmente, do meu caso, de Cabo Verde e de Portugal. E porque é 

que isso é importante? Porque diz tudo que depois é o meu trabalho e, portanto, escultor de formação, 
(...) Andei por aí a trabalhar também como escultor durante um ano e tal num projeto, no parque dos 
poetas, com o Mestre Francisco Simões. Levei oito anos a fazer o curso, o que foi muito bom, porque só 

no fim é que eu aprendi o que estava lá a fazer(…) E porque eu sempre fui trabalhando o desenho e 
escultura, e o trabalho que aqui trago tem a ver mais com desenho, e não é pintura mas é desenho, tem 
a ver exatamente com a dança, a minha passagem pela dança contemporânea que influenciou tudo o 
que veio a surgir com o desenho, a escultura, a ligação com o espaço, com o corpo, sempre ligado às 

questões do misticismo, então isso, obviamente,  marcou desde o início, assim como a matéria do 
erotismo, da sensualidade através da própria dança e música cabo-verdianas  […]  337

 
 A influência das origens, propriamente, as cabo-verdianas, marcaram Nelson Santos 

no que diz respeito à memória das histórias e aos contos relatados na infância. Esta vivência 

mista entre o misticismo e o sonho alavancou-o nesta busca pela exploração das origens. 

Este trinómio imagem, signo e símbolo é hoje emblema da conceção do projeto chamado MC-

Meio do Céu, um projeto que Nelson Santos empreendeu oficialmente em 2016, pois é um 

percurso de pesquisa que foi maturado ao longo do seu percurso artístico, profissional e 

pessoal.  

 Neste projeto MC-Meio do Céu o artista, através do desenho, realiza um MAP - 

Mandala Astrológico Pessoal - este desenho é o resultado de um estudo astrológico que é 338

realizado por encomenda e sucessivamente a análise astrológica é graficamente interpretada 

pelo artista. 

 A criação dos mapas possui um forte cariz balizado entre um caráter hermético e um 

caráter desprendido. Esta criação provém da longa pesquisa que Nelson Santos desempenhou 

sobre a génese da simbologia, da geometria sagrada e da espiritualidade. O projeto MC-Meio 

do Céu pretende ser um trabalho artístico, inovador e singular na sua conceção e pretende unir 

 Cf. Nelson Santos. Registo Documental Áudio: [NS-RDM-01] Conceito Itinerante - Nelson Santos - 337

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 0:16) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos/

 Nelson Santos MC  - Meio do Céu. Consultado dia 13 de julho de 2016. Disponível em: http://338

nelsonsantos.wix.com/mc-meio-do-ceu  
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dois hemisférios, o primeiro é o matérico, através da representação artística do desenho, e o 

segundo é o da anima, através da análise das ligações ancestrais, espirituais e astrológicas.  

[…] Agora, para onde me estou a dirigir, que isso é importante, e esse trabalho vai buscar exatamente 

isso. Ao longo dos últimos anos, e falando mais precisamente nos últimos nove anos, comecei a 
estabelecer por via daquele trabalho “Anasthases", daquela escultura religiosa, iniciei um trabalho de 
começar a me aproximar à geometria especulativa, geometria sagrada, portanto às propriedades 

simbólicas e mágicas, das figuras geométricas e dos símbolos, e de certa forma eu já segui isso de uma 
outra maneira já segui isso, porque também não gosto (ainda ontem falei disto com umas pessoas), não 
gosto dos rótulos das coisas, se é figurativo, se não é figurativo, se é surrealista, se é simbolista não 
sei… Mas obviamente o meu trabalho não pode ser dissociado jamais da realidade simbólica, porque 

eu acredito que tudo é símbolo e analogia, como diz o Fernando Pessoa  […] 339

 
 

 Cf. Nelson Santos. Registo Documental Áudio: [NS-RDM-01] Conceito Itinerante - Nelson Santos - 339

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 4:11) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos/ 
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 2.1.13. Patrícia Guerra 

 
 Patrícia Guerra nasceu em Aveiro no dia 19 de janeiro de 1989, concluiu em 2011 a 

licenciatura em Artes Banda Desenhada e Ilustração na Escola Superior Artística do Porto em 

Guimarães. 

 No percurso académico de Patrícia Guerra, a Professora Isabel Carvalho marcou 

notavelmente a sua evolução conceptual e artística. A Professora Isabel Carvalho, no último 

ano, foi a orientadora do projeto final de Patrícia Guerra e a artista confirmou em várias 

conversas que admira e revê no seu trabalho afinidades com os temas da Professora Isabel 

Carvalho, sobretudo as ligações de temas relacionados com o feminismo. 

 Durante o segundo semestre do último ano de licenciatura, Patrícia Guerra participou 

no projeto chamado Fiadeira, na antiga Fábrica do Oliva, em Guimarães e expôs com os 

artistas Ana Biscaia, Caroline Sury, Claire Lenkova, Dame Darcy, Jenni Rope, Joana 

Figueiredo, Sílvia Rodrigues, Teresa Câmara Pestana e Ulli Lust. Para a artista foi uma 

experiência significativa que marcou a sua evolução e maturiação artística.  

 Depois do projeto Fiadeira, Patrícia Guerra empreendeu outros projetos como Canto 

do Baú, realizado em 2012, albergado numa loja em Aveiro que proporcionava de venda a 

diversos materiais artísticos e onde se realizaram workshops e oficinas de serigrafia e 

ilustração. Ainda no interior da loja, estavam expostos os trabalhos realizados nos workshops, 

e organizavam-se diversos eventos. Um dos concertos realizados foi com a participação dos 

Stereoboy durante o qual Patrícia Guerra, com a colaboração e parceria de Cláudia Loureiro, 

realizou uma performance, elaborando diversas pinturas até ao fim do concerto. 

 Ainda no período de dezembro e julho de 2014, dinamizou um projeto chamado Casa 

das Artes, em Algoz, concelho de Silves, no Algarve, que envolvia a dinamização da 

comunidade e projetos direcionados para crianças entre os 4 e 16 anos de idade. 
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 O interesse pela banda desenhada e pela ilustração revelou-se uma paixão desde cedo. 

O percurso artístico enquadra-se na sua maioria, em exposições de ilustrações ou trabalhos de 

ilustração para capas. Os temas como a narrativa, a identidade, o corpo e a reflexão, são temas 

influentes e característicos nas obras de Patrícia Guerra. Referimos como exemplo dois 

trabalhos, o primeiro realizado em 2009, da série Printing, Sem Título , Figura PG-01 , e o 340

segundo realizado em 2011, da série Printing, Sem Título, Figura PG-02 . 341

 As aquarelas e os pastéis a óleo são materiais que a artista usa recorrentemente, pelo 

seu cariz prático e por serem tecnicamente versáteis. Estes materiais que produzem manchas 

de cor são o que a artista mais utiliza. O não controlo minucioso do material proporciona uma 

dualidade entre o consciente e o inconsciente. Este binómio está sempre presente no trabalho 

da artista. Esta dualidade do "eu" criativo e o não controlo que torna emotivo este processo 

criativo é o que  propulsiona a criação.  

 A importância da narrativa sempre foi um pilar inspirador para as suas criações. Em 

2010 realizou uma série denominada Ilustração Infantil o Circo, Figura PG-03 - Sem Título, 

tratando-se de uma série de dezoito desenhos. 

$   

Figura PG-03 - Sem Título, 2010. 
Tinta da china sobre papel 21 x 14 cm. 
Disponível em: https://www.behance.net/gallery/5266115/Ilustracao-Infantil-O-Circo. 
 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.103.340

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.104.341
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(...) esta será a primeira vez que estarei com uma exposição, com uma peça, de outra forma, em que 

ocupa um espaço. Se bem que dentro das minhas obras, eu tento sempre não ficar pelo papel, não ficar 
sempre presa no suporte. Mas aqui será a primeira vez em que realmente haverá um percurso, num 
espaço, e isto são tudo coisas também que gerem sempre o meu trabalho, a parte do inconsciente e 

como tu tens essa capacidade de alguma forma de desligares e ligares com o desenho ou outro tipo de 
atividade, seja ela qual for, sempre de uma forma emotiva, porque penso que essa é a chave sempre 
para tu te ligares a uma coisa ,seja o que for, uma pessoa, uma coisa, um espaço, seja o que for…  342

[…] 

 
 É de frisar que a artista, em paralelo com a  sua criação, realiza e ensaia experiências 

musicais. A envolvência criativa e laboral, desempenhada nas atividades pedagógicas com as 

crianças, fizeram com que a Patrícia Guerra apurasse conhecimentos indicadores para o 

seguimento da sua produção artística. 

 
(...) As questões de Guimarães, também, mas Guimarães houve ali, houve uma parte que coincidiu 

bastante na Ilustração, agora já nem tanto. 

Volto outra vez à questão da Arte Contemporânea e isto são duas coisas que também são importantes 

de falar, porque realmente a Ilustração ou a Banda Desenhada, sendo uma coisa mais …tão 
concreta ,mas ao mesmo tempo não é, porque é uma coisa que consegue juntar muito bem a pintura, 
consegue juntar muito bem a escultura, porque tu podes transmiti-la através de uma fotografia, podes 
fazer montagens, podes construir histórias com isso, portanto, talvez aqui também nasça a minha 

necessidade de não só centrar na parte da Ilustração Banda Desenhada, e aumentar para uma atitude 
ou noutra coisa. Importante é que tu arranjas sempre maneira de comunicar, e de sempre de 
conseguires dizer aquilo que queres dizer  (...) 343

 
 Patrícia Guerra conseguiu comunicar por diversos meios e expressões e continua a ser 

um desafio para a artista hoje encarar a composição musical. Patrícia Guerra visa para as 

próximas etapas alcançar a edição de produção musical de sua autoria.  

 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia: [PG-RDM-01] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - 342

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 0:16) - Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/

 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia: [PG-RDM-01] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - 343

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 11:10) - Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/ 
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 2.1.14. Raquel Melgue 

 
 Raquel Melgue nasceu na cidade do Porto, em 1985. Vive e trabalha em Lisboa. Na 

Universidade de Évora, em 2007, terminou a Licenciatura em Artes Visuais - Pintura e 

também na mesma Universidade, em 2012, concluiu o Mestrado em Artes Visuais Intermédia 

Digital pelo Departamento de Artes Visuais e Design.  

 
 A sua primeira exposição individual foi em 2012, na Galeria de Arte em Abrantes, 

intitulada A Hiperteca Akaísta, e a primeira exposição em que participou foi em 2006, no 

Palácio da Inquisição, em Évora, intitulada SAIA/AIAS. No percorrer dos anos, expôs em 

diversas cidades entre Zurique, Lisboa, Porto e Caldas da Rainha, Figura RM-01 . A 344

experiência performática de Raquel Melgue começou em Zurique  com a performance 345

intitulada 24 Hours of Performance. Desde esta experiência, sucederam-se em Lisboa mais 

duas em 2009 e em 2011 . 346

 
 Raquel Melgue é uma jovem artista com um talento singular e característico, as suas 

obras maioritariamente fotográficas são criadas através uma construção cénica previamente 

construída e meticulosamente pensada e enquadrada para a realização das suas fotografias e/

ou performance. Considerando estes aspetos, como exemplo apresentamos dois trabalhos: o 

primeiro é uma série realizada em 2013, composta por três fotografias intitulada: HWNN 

INM002; Figura RM-02 , e a segunda é uma série composta por quinze fotografias 347

intituladas: HWNN ININM00S Figura RM-12 , que foram expostas na exposição A Horse 348

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.110.344

 Vídeo da performance 24 Hours of Performance. Consultado em 2015. Disponível em: http://345

www.raquelmelgue.com/24-hours-of-performance.html
 Raquel Melgue. Curriculum Vitae. Consultado em 2015. Diponível em: http://www.raquelmelgue.com/assets/346

cv-raquelmelgue-pt.pdf
 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.111.347

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.116.348
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With No Name, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, realizada em 2013, Figura 

RM-03  e Figura RM-10 .  349 350

 Na construção dos cenários, muitas vezes a artista recupera ou restaura objetos 

encontrados, outras, tenta recriá-los, querendo no fim enquadrar e encarar o todo como uma 

composição pictórica, registado os vários momentos cénicos através da fotografia.  

 
[…] Como é que começou? Começou na pintura completamente! Eu era pintora, e daí o meu trabalho 

ser tão pictórico e tão… e a composição é sempre muito  pensada em função da pintura, (...) E mesmo 
a própria encenação, as cores, os estudos são muito, são muito, muito de pintora, (...) As minhas 
fotografias são parecidas às minhas pinturas. sou eu que faço de origem, tudo. (Marzia Bruno todas as 

peças?) Todas saem das minhas mãos. É claro que há peças que são recuperadas, que foram 
encontradas, como as cadeiras, mas eram completamente diferentes. Eu desmontei tudo, e depois 
recriei  […]. 351

 
 O trabalho artístico de Raquel Melgue proporciona uma experiência de imersão num 

universo imaginário e ficcional. A memória ancorada nos processos cognitivos, balizada entre 

o real e o irreal, ilustra a passagem entre a transfiguração do mundo real para um mundo 

virtual.  

 
 Nas suas obras de performance, o equilíbrio das cores e das formas é meticulosamente 

ensaiado para podem ser enquadrado através do seu olhar fotográfico. Raquel Melgue nem 

sempre é a personagem das suas obras por vezes ela concebe-as e recorre a modelos para a 

execução da obra. É disto exemplo a obra intitulada Solecismus vitae, realizada em 2010, 

Figura RM-04. 

 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.112. 349

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.115.350

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [RM-RDM-01] Conceito Itinerante - Raquel Melgue - 351

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 0:07) - Registo do dia 08/janeiro/2016 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ 
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!  

Figura RM-04 - Solecismus vitae, 2010. 
3+2PA, lambda print. 50 x 50 cm. 
Disponível em: http://www.raquelmelgue.com/a-hiperteca-aka%C3%ADsta.html 
 
 As fotografias dos cenários e das performance, passam por uma longa seleção, até a 

artista chegar à composição das várias séries fotográficas.  

 Os objetos utilizados pela artista, nos seus trabalhos, são recorrentemente 

recontextualizados e metamorfoseiam-se em consonância com o espaço, a génese da ideia, 

consoante a necessidade cénica ou através da adaptação à ideia a transmitir. Consideramos 

dois exemplos, como a obra JLELN-27, Figura RM-05 , e a obra ME-SPEC#002, Figura 352

RM-06 . Ambas as obras foram enquadradas e recontextualizadas em 2015-16 na exposição 353

coletiva Identidades: Variáveis Convergentes, na Casa-Museu Abel Salazar em São Mamede 

de Infesta.  

 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.113. 352

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.114.353
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 Na sua maioria, as obras são sempre criadas através do agrupamento de séries, os 

títulos das obras de Raquel Melgue são como um código de acesso para o significado da obra 

e são sempre relacionadas com o contexto conceptual da obra. 

 

!  

Figura RM-07 - Tremocismo, 2006. 
7 fotografias, 3+2PA lambda print. 40 x 30 cm. 
Disponível em: http://www.raquelmelgue.com/tremocismo.html 
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 2.1.15. Rodrigo Oliveira 

 
 Rodrigo Oliveira nasceu em 1978 em Sintra. Vive e trabalha no seu atelier em Lisboa. 

Em 2003, concluiu a Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura na Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa. No ano académico de 2002/03 participa no programa Erasmus 

UDK, e vai para Universität der Künste de Berlim. 

Em 2006, em Londres, concluiu o Mestrado no Chelsea College of Art & Design.  

Em 2013, vence a bolsa de estudo da Fundación Botín, Santander, em Madrid, na Espanha. 

 
 Rodrigo Oliveira desde 2003 expõe individualmente em diversas cidades portuguesas, 

no Brasil, na Bélgica, em Londres e nos Estados Unidos de América.  

 
 O seu trabalho encontra-se presente em diversas coleções públicas, tais como: 

Fundação EDP, Portugal; Museu do Chiado, Lisboa; Fundação PLMJ, Lisboa; Fundação Leal 

Rios, Lisboa; Coleção PCR, Lisboa; Coleção António Cachola, Elvas, Portugal; Peggy 

Guggenheim Museum, de Veneza . 354

 
 

 Rodrigo Olivera. Curriculum Vitae. Consultado em 2015. Disponível em: http://rodrigooliveira.com/files/354

bio_cv_textos_completo.pdf  
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!  

Figura RO-01 - Directório Espacial (Diego Rivera and Frida Kahlo House and Studio, Mexico city, 
Mexico,1930-32 | Juan O’Gornan), 2012. 
Construção em feltros, caixas de cartão em caixa de acrílico pintado, 134 x 82 x 8,5 cm. 
Disponível em: http://rodrigooliveira.com/files/RO_2016_julho_6.pdf 
 
 As obras realizadas por Rodrigo Oliveira abarcam uma variada tonalidade de cores 

que é um timbre característico da maioria das suas obras. Poderá apreciar-se uma das suas 

obras intitulada Directório Espacial, Figura RO-01, realizadas em 2012, e exposta na cidade 

do México. Alguns aspetos predominam em quase todas as suas obras: as linhas geométricas, 

a harmonia do padrão, que é habitualmente assumido como elemento de estudo e de análise e 

é recorrente a concretização de trabalhos subdivididos por séries. Por exemplo, a exposição 

realizada em 2012, Um Falanstério à beira-mar e umas quantas Villas viradas a sul, Figura 

RO-02 , representa um bom exemplo dos diversos trabalhos estruturados por sérias, ou a 355

longa séries, de vinte e quatro trabalhos, realizada entre 2005 e 2011 intitulada: Square 

(Monopólio), Figura RO-03 .  356

 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.117.355

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.118.356
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 Rodrigo Oliveira é um artista observador e atencioso, com o olhar atento, 

pormenorizando tudo ao seu redor e este aspeto é a alavanca da sua inspiração para as suas 

criações. 

 Elementos como as caixas de fósforos, tampas, vidros, mesas, acrílicos, tecidos, fios e 

entre outros materiais que aparentemente não são os materiais convencionais e artísticos, são 

para Rodrigo Oliveira o prelúdio de reinterpretação do material, para depois ser transportado 

para o plano de contextualização da sua obra. A obra intitulada Quadratura do círculo, 

realizada entre os anos de 2009 e 2013, Figura RO-04 , é uma série de dez tabuleiros de 357

xadrez em madeira colocada sobre mesa de camelô. 

 
 O olhar atento às mudanças relacionadas com a nossa sociedade em relação às 

alterações dos conceitos de urbanismo e da arquitetura, das grandes superfícies comerciais, os 

condomínios fechados, as escadas, os bairros, as fachadas, pormenores estruturais e 

decorativos da arquitetura e da urbanização, são pormenores que despertam a atenção e o 

estudo, o que manifesta  nas suas últimas criações, Figura RO-06 .  358

 
 O estudo sobre a história da arquitetura modernista, a influência e os paralelismos 

criados entre o interior e exterior, o despertar da memória relacionado com o objeto, a 

projeção e o reflexo da imagem, o jogo dos módulos concebidos para intervirem no e com o 

espaço, são pensados pelo artista, para que o espetador interaja com elas. A obra intitulada 

Percurso obrigatório para uma construção:Contraponto (Observatório #3), 2015/16, Figura 

RO-06 , pertence à série Processos dissociativos e aproximações complexas para qualquer 359

cidade em estado de entropia. È uma das mais recentes obras realizadas e expostas ao 

público. 

 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.119.357

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.120.358

 Ibidem.359
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 Em alguns casos, nas suas criações estão presentes os elementos utilitários de interior 

como mesas, portas, armários, ou cadeiras. Para referenciar, recordamos a obra Arquivo 

(Aproximações e Processos sem lógica aparente #1), Figura RO-07 , na qual foram 360

utilizados por Rodrigo Oliveira para criar um código artístico de comunicação e de reflexão, 

configuradas memórias decorrentes das viagens. Queremos considerar como elemento a 

contextualizar neste caso, a exposição Ninguém podia dormir na rede porque a casa não 

tinha parede, Figura RO-05, realizada na Galeria Filomena Soares, em Lisboa, de 18 de 

novembro de 2010 até 15 de janeiro de 2011, sendo um bom exemplo das prismáticas facetas 

artísticas de Rodrigo Oliveira. 

 

!  

Figura RO-05 - Capanema, 2010. 
Instalação composta em duas partes: Estrutura de metal, sistemas basculantes, manivelas, tecidos de plástico 
coloridos Dimensões variáveis consoante a instalação dos 14 módulos (cada módulo: 300 x 100 x 68 cm) 
Quadro em mogno, vidro, feltros coloridos e placa gravada. 
Disponível em: http://rodrigooliveira.com/files/RO_2016_julho_6.pdf  
 
 A instalação na sala principal da obra Capanema, Figura RO-05, era composta por 

dois elementos distintos, uma instalação no teto de uma estrutura metálica, com módulos onde 

a extremidade aumentava à medida que os outros diminuíam, cobertos com diferentes tecidos 

de plástico, que nos remetiam à memória as cadeiras móveis das praias. As manivelas de 

metal vermelha, permitem ao trabalho interagir com o público, proporcionando a mobilidade 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.121. 360
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da instalação. O segundo elemento presente na exposição é uma vitrina com imagens abstratas 

feita com feltros coloridos de dimensões variáveis. Esta combinação de jogo de leituras entre 

a escultura, a instalação, sistemas de engenharia mecânica e sincronia com a arquitetura, para 

este caso de análise, é um bom exemplo de representação da matriz criativa e artística de 

Rodrigo Oliveira.  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 2.1.16. Tchalé Figueira 

 
 Tchalé Figueira nasceu no Mindelo, ilha de São Vicente, no dia 2 de outubro de 1953.  

A primeira memória que o artista relaciona aos primeiros contactos com a arte é com o irmão 

Manuel Figueira, quando Tchalé Figueira servia de modelo para a realização dos desenhos do 

irmão . 361

 Aos 17 anos, por razões políticas e nacionais, os pais decidiram de certa forma 

protegê-lo e Tchalé Figueira saiu de Cabo Verde rumo a Roterdão, ao encontro de um tio . 362

Porém, permanece pouco tempo nessa cidade. Tchalé Figueira, um rapaz de muitos sonhos, 

empreendeu a experiência de ir viajar–trabalhar de barco, numa aventura de marinheiro, uma 

experiência que durou quatro anos , viajando por vários países da Europa, Ásia e Américas, 363

e isto proporcionou ao artista uma grande abertura perante aquilo que é hoje, tornando-se 

assim um homem, como “cidadão deste planeta”. Em 1974, instala-se em Basileia (Suíça), 

cidade onde morava a irmã, e neste período conheceu a mãe dos seus dois filhos gémeos. 

Basileia foi uma cidade reveladora no que concerne à arte; Tchalé Figueira frequenta a Escola 

de Belas Artes, definindo o território suíço como a base da sua evolução artística.  

Na permanência vivenciada na cidade de Basileia, trabalhou por muito tempo no teatro , 364

realizando grandes cenários para o teatro de Basileia e, desde então, até hoje considera-se 

pintor em full-time. 

 Tchalé Figueira regressa a Cabo Verde em 1985, reside entre a Cidade da Praia e 

Mindelo. Em dezembro de 2014 inaugurou uma galeria, na cidade de Mindelo, chamada 

Ponta D’Praia. Em 2015, em conjunto com a sua esposa, abre portas a mais uma galeria na 

 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-01] -Tchalé 361

Figueira (min 00:27) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-01] -Tchalé 362

Figueira (min 01:47) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-01] -Tchalé 363

Figueira (min 02:05) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV, Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-01] -Tchalé 364

Figueira (min 04:32) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde. 
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cidade da Praia, chamada Pautcha Art – "Arte no Terraço",  um espaço intimista e 

pluridisciplinar.  

 Tchalé Figueira possui uma considerável obra literária de contos e poesia onde se 

destacam Todos os Náufragos do Mundo de 1992, Onde os Sentimentos se Encontram de 

1998, O Azul e a Luz  de 2002, Ptolomeu e a sua Viagem de Circum-navegação  de 2005, 

Solitário de 2005 e Contos da Basileia, publicado em 2011. Em 2008 foi premiado pela Prix 

Fondation Blanchère na Bienal de Dakar. 

 
 Tchalê Figueira é um artista frontal, pragmático e observador. Pensa, age e produz 

muito. As suas obras de imediato são reconhecíveis pela vincada presença de personagens e 

animais, retratados através da caracterização caricaturada das personagens, Figura TF-01, 

Pescadores do Sonhos. Tchalé Figueira caracteriza-se pela maneira própria de ser e de pintar e 

pelo caráter vivaz e aventureiro fez com que as exposições realizadas ao longo da sua carreira, 

por diversos lugares do mundo, sejam  inumeráveis. 

 

!   

Figura TF-01 - Pescadores do Sonhos, 2013. 
Acrílico sobre tela, 180 x 200 cm. 
Disponível no catálogo escena / cena caboverdiana In C. África (2013), pp.10 (Orlando Britto Jinorio, José 
Paiva, Irineu Rocha da Cruz; Casa África 2013) 
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 Nas suas obras, e a pintura Pescadores do Sonhos, Figura TF-02 poderá ser um 

exemplo, a criação de personagens, animais ou pormenores de objetos são introduzidos na 

composição pictórica com o intuito de sugerir a narração da obra, juntamente com a 

justaposição das cores vivas, onde podemos identificar os elementos chave para a dedução da 

obra e da sua narração. 

 

!  
Figura TF-02 - Pescadores do Sonhos, 2012. 
Acrílico sobre tela, 150 x 200 cm. 
Disponível no catálogo escena / cena caboverdiana In C. África (2013), pp.12 (Orlando Britto Jinorio, José 
Paiva, Irineu Rocha da Cruz; Casa África 2013). 
 
 A maioria das personagens retratadas nas pinturas são mitos criados pelo seu destro 

artístico.  

 As obras de Tchalé Figueira distinguem-se por fases diferenciadas. Cada obra possui o 

seu próprio enquadramento pictórico e aspeto poético. As pinturas são criadas através da 

influência de acontecimentos histórico-sociais, inspiradas pela vivência de um lugar ou pela 

envolvência dos acontecimentos do quotidiano. Para o contexto recordamos as pinturas: Ovo 
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ou Galinha, realizada em 2013, Figura TF-03 ; O Sonho da Mariposa também realizada em 365

2013, Figura TF-04 , e O Gato A Ave e a Mulher, realizado em 2012, Figura TF-05 . 366 367

 Uma das apreensões do artista, e por isso frisamos o aspeto em que as circunstâncias 

atuais e culturais são tema recorrente nas suas obras, é a preocupação pela degradação do 

homem e pela preservação da memória, que foram sempre valores de luta expressos nas suas 

obras.  

 A série das pinturas realizadas com o título Uma Breve História Colonial em África, 

Figura TF-06 ; Figura TF-07 , poderá ser um dos exemplos a considerar para a análise no 368 369

contexto temático-histórico abordado pelo artista. A expressão artística de Tchalé Figueira é 

balizada entre a presença pictórica e a expressão poética. A arte é uma esperança para o 

mundo, e como o artista referiu na entrevista, em tempos de escuridão, os poetas são a 

lanterna do mundo . 370

 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.125.365

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.126.366

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.127.367

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.128.368

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.129.369

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-02] -Tchalé 370

Figueira (min 00:25) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde. 
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 2.1.17. Vítor Israel 

 
 Vítor Israel nasceu a 12 de dezembro de 1983, no Porto, onde vive e trabalha. 

Formou-se em Artes Plásticas em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto. No percurso académico experienciou o programa Erasmus na Academia de Belas Artes 

de Cracóvia, na Polónia. 

 Participa desde 2011 em exposições coletivas em Viana do Castelo, Maia e Porto.  

Vítor Israel realizou em 2011 a exposição intitulada Track, na Galeria ASVS, na cidade do 

Porto, que viu albergada a sua primeira exposição individual. Sempre na cidade do Porto, a 

segunda exposição individual foi em realizada em 2015, com o título Guerra e Paus, Figura 

VI-01 , na Kubikgallery. Em 2016, aconteceu a mais recente exposição individual, intitulada 371

Jogo do Sério, Figura VI-02  - na Galeria da Rua do Sol, também no Porto. Parte das obras 372

de Vítor Israel são acauteladas pela galeria Kubikgallery da cidade do Porto. As obras do 

artista foram adquiridas por vários colecionadores e pertencem a várias coleções privadas . 373

 
 As pinturas apresentadas na exposição Guerra e Paus, Figura VI-01, foram realizadas 

em suportes não habituais. Apresentamos uma peça com o título Artifact 04, Figura VI-03, 

realizada em 2013, em suportes de madeira. Esta série de obras, Paus, são realizadas em 

várias dimensões. Apresentam um aspeto fortemente geométrico, típico das obras pictóricas 

de Vítor Israel realizadas em suporte tradicional. As pinturas fazem-nos lembrar peças de 

jogos ou partes delas. Na série Paus, um aspeto interessante de frisar é a constante dualidade 

entre o relacionamento das formas-cores com o brinquedo, que por vezes recorda uma espada, 

e outras formas fálicas.  

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.130.371

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.131.372

 Vítor Israel - Informações sobre o Curriculum Vitae. in Kubikgallery. Consultado em 2015 - Disponível em: 373

http://www.kubikgallery.com/assets/cv-vitor-israel-pt.pdf 
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!  

Figura VI-03 - Artifact 04, 2013. 
Acrílico sobre madeira, 99,5 x 12 cm. 
Disponível em: http://vitor-israel.blogspot.pt/p/woods.html 
  

 Vítor Israel é um artista muito meticuloso na técnica pictórica adotada, utilizando 

recorrentemente as formas geométricas e as cores planas, que são a matriz principal das suas 

obras.  
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!  

Figura VI-04 - Bom Fim, 2011. 
Acrílico sobre tela, 80 x 60 cm. 
Disponível em: http://vitor-israel.blogspot.pt/p/paintings.html  
 Um dos temas muito explorados pelos artista foram a representação das “Camisolas", 

Figura VI-04, série que foi denominada por Uniformes (Pinturas de Época), uma série de 35 

peças, sobre acrílico em tela, de 18 x 24 cm. São todas caracterizadas pelo encaixe geométrico 

das formas e das cores. 
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2.2. As obras apresentadas nas exposições 

 No quarto ponto do segundo capítulo, apresentamos as obras selecionadas que foram 

integradas nas três exposições realizadas em Aveiro em 2013, em Cabo Verde em 2014 e em 

São Mamede de Infesta em 2015-16. 

Apresentamos as obras, referenciando o nome dos artistas por ordem alfabética.  

 
 Nas obras selecionadas, pertencentes aos dezassete artistas convidados, serão 

apresentadas o ponto 2.2.1. Obras pré-existentes, agrupando todas as obras realizadas antes 

da exposição, e que foram selecionadas com o intuito de serem integradas no lugar a expor, 

no ponto 2.2.2 Alterações e adaptações ao lugar – novas leituras, considerando neste 

contexto, as obras selecionadas e pré-existentes à exposição, que devido às circunstâncias 

criativas do projeto e à ocorrência, se adaptaram ao contexto expositivo do lugar; e o ponto 

2.2.3. As obras originais - novas criações, que objetiva a apresentação das obras que foram 

realizadas e inspiradas pelo contexto da investigação da tese e em correlação ao lugar a expor.  

As “novas criações” surgiram através do conjugar de ideias e conversas, que resultaram 

tangíveis no todo da conceção expográfica, tornando-se as obras inéditas casos específicos, 

únicos e singulares. 

 A apresentação inédita destes trabalhos é devida às circunstâncias envolventes do 

projeto da tese, que deu vida ao Conceito Itinerante, que através do desenvolvimento dos 

processos logísticos, da escolha específica do lugar e da seleção minuciosa dos artistas, 

desabrocharam aspetos emblemáticos que proporcionaram a germinação das análises que 

iremos apresentar. 
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2.2.1. Obras pré-existentes  

 Neste ponto 4.1 serão apresentados sete artistas e catorze obras. As obras a apresentar 

são três no espaço comercial, sete no espaço histórico e quatro no espaço museológico.     

Todas as obras foram selecionadas e integradas no lugar, sem sofrerem nenhuma alteração 

plástico-artística.  

 
 2.2.1.1. Alex da Silva | Intervenção no Espaço Histórico 

 
 Os dois trípticos emprestados e expostos ao longo da nave do Convento de São 

Francisco, na Cidade Velha, em Cabo Verde, em 2014, fizeram parte integrante da exposição 

intitulada Identidades: Âncoras de Passagem, e são obras da autoria do artista Alex da Silva, 

Figura CdSF-07 . 374

 Estes dois trípticos foram inseridos no desenho expográfico com o intuito de criar uma 

interrupção gráfica, temática, modular e simbólica. Orientaram o processo de mediação e, em 

simbiose com as restantes obras, contribuíram para criar um multifacetado panorama, revelar 

as estratégias de interpretação e permear as conceções intrínsecas do cenário e dos seus 

contextos, Figura AdS-11 . 375

 Por um lado, o espaço do Convento de São Francisco, Figura CdSF-01, não é 

somente o lugar onde acontecem as coisas, são as coisas que fazem eclodir o espaço. Por 

outro, a superfície pictórica dos dois trípticos, impregnada por uma dimensão gráfica 

libidinosa, questiona e contrasta com o espaço sagrado, reagindo com o contexto com 

impetuosidade, como um campo de tensão que está suspenso, pronto a detonar. 

 Cf, Volume II - Registo Iconográfico p. 167.374

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 171.375
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!  
Figura AdS-12 - Mirage, 2005. 
Óleo sobre tela, técnica mista, (x 3) 140 x 170 cm. 
Disponível em: http://www.xakuka.com/paintings.00.05.38.htm 
 

(…) Normalmente nunca tenho em mente o resultado final da pintura (…) tenho temas com que eu 
trabalho, e aquela pintura faz parte de uma série, de (…) pinturas do tema do box., Foi um tema que 
eu pintei muito, aquela pintura mudou muito, comecei a pintar, aliás, era uma tela e hoje é um 
tríptico…A necessidade de ir crescendo, necessidade de ir adicionando outras telas, de criar layers 

(…) . 376

 
 Em ambos os trípticos, as intensas texturas vibrantes estão intrinsecamente esculpidas 

e delineadas pictoricamente, dando vida a formas, manchas e corpos, revelando expressão e 

dinamismo. Os dois trípticos, distintos pela beleza primordial, induzem á perceção nítida do 

contraste entre o movimento e êxtase de vários corpos. - "Somos estátuas andantes 

desfiguradas pela ilusão"  - É esta a ilusão que o artista alvitra.  377

 É uma alusão ao sofrimento do ser humano, demudado através da utopia entre aquilo 

em que o ser-sujeito era capaz de se tornar e aquilo em que, na realidade, se tornou. Ilusão, 

criada e recriada pelas circunstâncias da vida, artisticamente espelhadas, transportadas, 

recalcadas e repuxadas pela conciliação de diversas superfícies e, posteriormente, preenchidas 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [AdS-RDAInP-01] -Alex da 376

Silva (min 00:46) Registo do dia 17 de maio de 2014 - São Vicente, Cabo Verde. 
 Foi uma nota de uma expressão que o artista referenciou numa conversa no Skype entre o 2014 e o 2015.377
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com materiais e cores, num processo cíclico que concita o gesto do artista transportando o 

âmago da vida. 

 

!  
Figura AdS-13 - No Title, 2005. 
Óleo sobre tela, técnica mista, 140 x 170 cm. 
Disponível em: http://www.xakuka.com/paintings.00.05.22.htm 
 
 Os dois trípticos, coexistem no mesmo espaço, recostados um no outro, a presença dos 

corpos está explicada e representada em movimento em cada tela. Ambos os trípticos 

enquadram-se na narrativa expográfica. As duas composições no seu conjunto 

consubstanciam-se como um todo e ao mesmo tempo conseguem destacar-se através da 

contraposição e do equilíbrio cromático do vermelho, como é o caso da obra intitulada No 

Title, Figura AdS-13, de 2005, com 140 x 170 cm (x 3), realizada com técnica mista óleo 

sobre tela. O tríptico no qual prevalece equilíbrio cromático da cor ocre é intitulado Mirage, 

Figura AdS-12, também realizado em 2005, com as mesmas medidas 140 x 170 cm (x3). 

 Nas duas obras, podemos encontrar alguns elementos típicos da matriz criadora de 

Alex da Silva, a incisão das letras, as colagens, as manchas e a linha como elemento marcante 

que delimita o movimento dos corpos. No entanto, na obra No Title, Figura AdS-13, as 

colagens com os elementos do tema do boxe, muito explorado por Alex da Silva, estão 

presentes nas duas telas laterais do esquerda e da direita, que compõem o tríptico.  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 2.2.1.2. Alexandra de Pinho | Intervenção Espaço Comercial  

 
 No contexto expositivo de Aveiro, a pintura Circuitos, Figura AdP-19, da artista 

Alexandra de Pinho, foi exposta em 2013 no Centro Cultural e de Congressos, no espaço 

comercial Olá Ria, Figura OR-01 , em contexto expositivo da exposição Identidades: 378

Circunstâncias Transversais. Esta pintura foi colocada numa parede de um corredor que 

faculta a transição entre o espaço do bar e o espaço do restaurante.  

 A seleção da obra Circuitos foi pensada com o intuito de auxiliar como elo de ligação 

e narração entre as obras das artistas Madalena Metelo e Glória Mendes. O propósito da 

pintura Circuitos foi de ser colocado naquele lugar específico, para poder criar uma 

correspondência "narrativa" também entre os dois ambientes, do restaurante e do bar, 

pertencentes ao espaço Olá Ria, Figura OR-09 e Figura OR-10 .  379

 Esta correspondência/ligação gráfica da obra Circuitos, Figura AdP-19, exposta neste 

lugar de passagem, de transição, pretende, metaforicamente, evocar e questionar ao visitante 

as dinâmicas e as diferentes identidades vivenciadas e pertencentes ao mesmo lugar, neste 

caso o Centro Cultural e de Congressos. 

 A pintura Circuitos de 80 x 80 cm, foi realizada com diversos tecidos, linhas e tinta 

acrílica sobre tela, elaborada em 2009. Observando a composição gráfica da pintura, a artista 

representa um conjunto de fichas elétricas bordadas na tela, com fundo rendado, imerso na 

homogeneidade da cor azul que predomina na obra. 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 133.378

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 140 e 141.379
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!  
Figura AdP-19 - Circuitos (da série "Repetição"), 2009. 
Tecido, linhas e tinta acrílica sobre tela, 80 x 80 cm. 
Disponível em: http://www.alexandradepinho.com/#!Circuitus/zoom/c1h02/image1la 
 
 Em relação ao título das pinturas de Alexandra de Pinho, não há uma regra específica 

para as suas obras, uma vez que a sua designação nasce em função do tema a elaborar, articula 

os conceitos, traduz e ou resume imagens em termos de interpretação. A obra Circuitos  

 
(...) representa essencialmente um sistema aberto, de múltiplas ligações, e pode figurar várias coisas,  
desde a esfera do indivíduo, em termos de relações humanas, como nós vivemos em termos de 
sociedade, como também em termos da dinâmica da própria sociedade em termos macros. Também se 

pode relacionar com Narrativas, isto por oposição… […] . 380

 
(...) a tecnologia impôs-nos que, se calhar, resgatássemos outra forma de relacionar conceitos. […] E 
o Circuitos pretende salientar exatamente isto, há formas, lógicas, que são muito eficazes, de 

articulação de conceitos, que são muito úteis. […] Não quer dizer que se sobrepõe à versão clássica, à 
ligação à leitura de um texto de autor, em que a relação com esse objeto é a mesma relação com um 

 Cf. Volume IV Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-03] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 380

Circuitos.mp4. "Circuitos" - (Minuto 0:54) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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objeto de desejo, em que há uma entrega, tanto do leitor como o do próprio escritor, é uma relação de 

um para um. […] . 381

 
 A obra de Alexandra de Pinho, Circuitos, vai para além das múltiplas ligações de 

expressividade gráfica que aparentemente associamos ao objeto. É uma obra que consegue 

criar ligações contextuais com as restantes obras expostas, devido a esta envolvência de 

representar essencialmente um sistema aberto, de múltiplas ligações. A obra Circuitos, entre o 

variado leque de obras da artista, foi selecionado com o intuito de criar uma analogia com as 

restantes duas obras expostas.  

 
 Assim, as duas pinturas Narrativa de Fuga I e Narrativa de Fuga II, foram expostas 

no corredor do terceiro piso, integradas no fecho do percurso expositivo, isto não pela menor 

importância, mas sim pela imponência da representação gráfica destes dois livros abertos, 

com as páginas em movimento, incitando ao observador as questões e as livres interpretações 

de como hoje os “Circuitos” tecnológicos disponibilizam a apreciação de  novos "livros" e 

novas formas de leitura. 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-03] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 381

Circuitos.mp4. "Circuitos" - (Minuto 3:26) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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!  
Figura AdP-20 - Narrativa de Fugas II (da série "Narrativa de Fugas"), 2010. 
Tecido, linhas e tinta acrílica sobre tela, 160 x 160 cm. 
Disponível em: http://www.alexandradepinho.com/#!Narrativa de Fugas II/zoom/c1h02/i0a05 (Pinho).  

(...) Porque quando nós falamos das “Narrativas de Fugas”, falamos essencialmente do livro como 
objeto de desejo, e como um elemento de leitura que está associado a um registo linear e o Circuitos 
opera por oposição, é algo que é construído e que é desenvolvido em termos lógicos, quase como nós 
operamos em termos de registo de memória, como nós operamos em termos de conhecimento […] 

Estas duas formas de leitura, de um lado a linear, que é, de certa forma, a versão mais clássica de 
ligação com o relacionamento com o próprio livro, porque ao longo dos tempos … é hoje também 
muitas vezes alvo de ponderação, porque há muitas pessoas que dizem que os livros, a leitura como 

está definida, que vai acabar, há assim algumas destas tendências, em termos de análise, dos tempos, 
não é… E eu acho que não, eu acho que ambas, aliás, primeiro acho que não se sobrepõem, nem uma 
nem outra, são formas distintas de operar, que fazem todo o sentido, de por um lado o de sistema 
lógico, tem a ver muito mais com a nossa forma de articular o próprio conhecimento, e é-nos muito 

útil, essencialmente no âmbito da pesquisa e da investigação, quando trabalhamos e quando queremos 
abordar algum conceito, a questão do hipertexto é bastante mais eficaz do que um registo linear. E 
aliás, hoje, se formos pensar na quantidade de livros que existem, na quantidade de estudos que estão 

publicados, nos ensaios, se nós tivéssemos que fazer uma leitura linear de cada uma destas obras, 
provavelmente demoraríamos imenso tempo a chegar a algum lado. […] . 382

 
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-03] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 382

Circuitos.mp4. "Circuitos" - (Minuto 1:26) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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 São estes aspetos tangíveis e propícios a múltiplas interpretações que as obras de 

Alexandra de Pinho proporcionam, sendo por um lado um discurso linear, como a artista 

afirma, e, por outro, uma analogia livre ao contexto narrativo expográfico.  

 
(…) Por isso é que os livros das “Narrativas” aparecem numa escala relativamente de afirmação, são 

obras de um metro e sessenta por um metro e sessenta e nós conseguimos estabelecer com esses livros 
que nos apresentam com uma determinada característica, digamos, porque eles nos revelam alguma 
personalidade, apresentam-se para nós de uma certa forma, que nos, pelo menos a mim, não é, que me 

incita a relacionar-me diretamente com um objeto dinâmico e com uma personalidade, porque há uma 
história que confere essa característica ou essa presença forte, que não nos deixa indiferentes, estão 
semi-abertos, incitam movimento, incitam dinâmicas, e estão abertos a múltiplas interpretações 
também, apesar de ser um registo linear (…) . 383

 

!  
Figura AdP-21 - Narrativa de Fugas I (da série "Narrativa de Fugas"), 2010. 
Tecido, linhas e tinta acrílica sobre tela, 160 x 160 cm. 
Disponível em: http://www.alexandradepinho.com/#!Narrativa de Fugas II/zoom/c1h02/i1d1e (Pinho). 
 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-03] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 383

Circuitos.mp4. "Circuitos" - (Minuto 4:04) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Disponível em http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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(...) eu acho que tudo isto se encaixa, tudo isto é passível de nós utilizarmos de uma forma… Eu não 

acredito nada que os livros desapareçam... Acho que temos duas formas de trabalhar, de assimilar a 
palavra, de assimilar as estratégias de escrita, de narrativas, e temos que ponderar quando é que 
realmente … aliás, nós fazemos isso, nós optamos, nós, a determinada altura, optamos por ler 

determinado texto, porque, realmente, queremos ser levados nesse percurso, enquanto nós fazemos isso, 
nós relacionamos obrigatoriamente de uma forma de um por um, de igual por igual, e por isso é que o 
livro das “Narrativas” ,ambas as obras, aparecem-nos objetos com uma personalidade, porque nós 
entregamos ao escritor, de uma forma muito aberta, porque aqui há uma relação muito direta. Já no 

“Circuitos” pretende abordar a outra forma de articular conhecimento. Que não quer dizer que seja 
uma forma distante de nós, porque não, porque nós operamos, mesmo em termos de registo de memória, 
o nosso sistema cerebral opera exatamente desta forma, nós sabemos que somos assim, nós somos os 

macaquinhos, há determinadas coisas que nos fazem lembrar e nos fazem viajar no tempo, e às vezes 
basta algo, basta algum registo, alguma memória que tenha alguma preponderância em termos afetivos, 
que nos faça viajar no tempo, e que depois, entretanto, saltamos de um assunto para o outro de uma 
forma quase aleatória,  mas, no fundo, estas obras querem, de certa forma, pontuar estas duas versões 

com que nós nos colocamos diariamente, quando estamos a ler, quando estamos a trabalhar, quando, 
estamos a desenvolver um tema, um conceito e por aí fora (…) . 384

 
 As obras da Alexandra de Pinho Narrativa de Fuga I e Narrativa de Fuga II foram as 

últimas obras do circuito expositivo da exposição Identidades: Circunstâncias Transversais, e 

vislumbraram um ponto de reflexão sobre a "identidade" teórico-contextual das obras e a 

relação técnica da representação da obra, querendo ainda levantar considerações acerca da 

representação simbólica da pintura, relacionando-a com o contexto expositivo e com a 

identidade do lugar. 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AdP-RDM-02] Conceito Itinerante - Alexandra Pinho - 384

Narrativas.mp4. "Narrativas I&II" - (Minuto 0:27) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Disponível em 
http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/alexandra-pinho/ 
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 2.2.1.3 Ana Vieira | Intervenção Espaço Museológico 

 
 A artista Ana Vieira, para a exposição Identidade: Variáveis Convergentes, realizada 

na Casa-Museu Abel Salazar em São Mamede de Infesta, Figura CMAS-01 e Figura 

CMAS-02 , e inaugurada no dia 7 de novembro de 2015, cedeu-nos duas obras, a Mesa 385

Paisagem, Figura AV-09, realizada em 1973 e Santa Paz Doméstica, Domesticada?, Figura 

AV-10 , datada de 1977, em que, amavelmente, a Galeria Graça Brandão apoiou a logística 386

no empréstimo e em cautelar o transporte das obras.  

 No segundo momento da exposição, que inaugurada no dia 13 de fevereiro de 2016, 

no Pavilhão das Exposições Calouste Gulbenkian, da Casa-Museu Abel Salazar, tivemos a 

honra de apresentar a última obra vídeo da artista, O desenho da menina a fugir do seu 

suporte, Figura AV-11 . 387

 No primeiro momento da exposição, duas obras de Ana Vieira Mesa Paisagem, Figura 

AV-09, e Santa Paz Doméstica, Domesticada?, Figura AV-09, foram expostas no interior da 

Casa-Museu. Foram pensadas estrategicamente para serem expostas e integradas no contexto 

téorico-analítico do conceito expográfico e objetivamos incorporá-las de forma integrada com 

o espólio da Casa-Museu. A Mesa Paisagem, Figura AV-09, foi colocada na sala "dos 

retratos" da Casa-Museu, Figura CMAS-39 e Figura CMAS-40 . 388

 

 Volume II - Registo Iconográfico p. 193 e 194.385

 Cf. p. 211 deste volume.386

 Cf. p. 215 deste volume.387

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 229 e 230.388
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!  

Figura AV-09 - Mesa Paisagem , 1973. 389

Vista da Exposição Identidade: Variáveis Convergentes. Madeira, tecido, pintura a spray sobre tecido e objetos, 
94 x 110 cm (diâmetro). 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/ana-vieira/ 
 
 Através da Mesa Paisagem, Figura AV-09, Ana Vieira evoca uma perceção do espaço, 

juntamente com a incorporação do mobiliário da coleção da Casa-Museu, que revela 

elementos que apontam para o paralelismo entre dois mundos, o interior e exterior, sem 

confrontação, mas em coexistência.  

 Diante da complementaridade que ostentam as duas obras escolhidas para esta 

exposição, Ana Vieira, revela na Mesa Paisagem, Figura AV-10 , cenários e memórias de 390

paisagens criadas e recriadas e que nos convocam para lugares onde uma força transcendente 

impõe uma resposta emocional ao invés de uma mental. 

 Esta dimensão emocional quis-se transportar em coexistência com a colocação das 

obras na sala “dos retratos”. A obra colocada, no primeiro piso, direcionada frontalmente para 

a porta que Abel Salazar utilizava como acesso principal para entrar na Casa, revela estes dois 

aspetos: o interior-exterior, observando a obra, onde o visitante poderia constatar que o “ponto 

de fuga” era direcionado para o exterior, para o jardim da Casa-Museu, pretendendo 

 Fotografia de autor da CTRL+N Produções © cedido ao projeto "Conceito Itinerante"389

 Cf. p. 211 deste volume.390
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relacionar, por um lado, a memória do espaço vivenciado e, por outro, a analogia que Ana 

Vieira nos quer transmitir com a sua obra.  

 Alguns do elementos que compõem a obra Mesa Paisagem, Figura AV-13, com o 

passar do tempo, foram substituídos devido á danificação das peças: o copo (não ficou a 

indicação de se colocar água no interior), o prato com o coco, parte do comboio, 

originalmente tinha quatro palmeiras e uma argola de prata que segura o guardanapo.  

 

!  

Figura AV-13 - Mesa Paisagem , 1973. 391

Madeira, tecido, pintura a spray sobre tecido e objetos, 94 x 110 cm (diâmetro). 
Figura A & B vista da Exposição Identidade: Variáveis Convergentes, 2015-16.  
Figura C disponível em: http://anavieira.com/obra/1971-1980/mesa-paisagem-25/ 
 
 A segunda obra da Ana Vieira, Santa Paz Doméstica, Domesticada?, Figura CMAS-

AV-10 , foi selecionada para ser exposta no piso dois da Casa-Museu, no quarto de Dona 392

Zélia, mulher de Abel Salazar Figura CMAS-AV-02 . 393

 Fotografia de autor da CTRL+N Produções © cedido ao projeto "Conceito Itinerante"391

 Cf. p. 211 deste volume.392

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p.234.393
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 A obras inseridas em correlação ao contexto do espólio museológico da Casa-Museu 

irradiam questões através de olhares de cariz decorativo ou de design de interior e dão azo à 

possibilidade de trânsito para um plano íntimo e emocional. Por sua vez, estas questões do 

plano íntimo e emocional poderão ser questionáveis no plano individual ou analítico perante a 

história de vida íntima de Abel Salazar e da sua esposa Dona Zélia. 

 
(...) Mas ele era cientista? (…) investigador, era médico. (Marzia Bruno: (…) artista plástico). 

Ana Vieira: trabalhava com as células… Artista plástico! Espantoso! Até é interessante ele ser da 
ciência e ter passado para o desconhecido que é a arte. (...) 
Marzia Bruno: (...) ela era costureira! A Dona Zélia! 

Ana Vieira: tão engraçado! (...) o texto de cinema … que era para cinema de facto. […] é (tem) é 
delirante! é um script. Até eu acho mais giro não ter o filme de facto. 
 Marzia Bruno: não, só a voz! 
Ana  Vieira: não é voz, 

Marzia Bruno: só texto, 
Ana Vieira: mas também era uma ideia, sim! Ter uma banda sonora, com uma voz feminina, qualquer, 
mas eu acho giro ler-se, mas, penso que tem, ou no site (...) e tem, faz parte da peça, é para ser lido, não 

há filme! Mas é em que a crítica está … porque há uma mulher,  trata-se de uma dona de casa que se vai 
despir, diz adeus da janela ao marido.  
E depois começa a limpeza da casa, onde se excita sexualmente e isso (as pessoas ficam…) Mas tem 
muita graça! - (...) . 394

 
 Na obra de Ana Vieira, há trespasses de olhares, imersos em paisagens, onde uma 

possível domesticidade teatraliza, amplifica, in loco, uma aura de mistério. 

 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AV-RDM-01] . "Ana Vieira" - (Minuto 1:37) - Registo do 394

dia 15/outubro/2015 - Lisboa. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/ana-vieira/ 
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!  
Figura AV-10 - Santa Paz Doméstica, Domesticada? , 1977. 395

Vista da Exposição Identidade: Variáveis Convergentes. Maple, mesa de apoio, almofada, cesto de costura e 
malhas, produtos de limpeza, jarra com flores de plástico, espelho circular com um coração pintado a batom, 
verniz vermelho para as unhas, um dedal, manjerona, moldura de plástico com reprodução de uma estrela 
masculina de cinema, exemplares de revistas femininas + Guião . Dimensões variáveis. 396

Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/ana-vieira/ 
 
 Gostaríamos de referir que a obra Santa Paz Doméstica, Domesticada?, Figura AV-10, 

sofreu alterações ao longo dos anos nos seguintes elementos: maple, jarra com flores de 

plástico, verniz vermelho para as unhas, um dedal, uma caixinha de metal por baixo do dedal, 

molduras de plástico, alterou a quantidade e as fotografias nas molduras, introduziu o batom 

vermelho, alterou os exemplares de revistas femininas, mudou a quantidade e o género do 

 Fotografia de autor da CTRL+N Produções © cedido ao projeto "Conceito Itinerante"395

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 27. Disponível em: http://anavieira.com/obra/1971-1980/santa-paz-396

domestica-domesticada-45/  
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jornal, manteve a presença do termo e introduziu um tablier com seis rolos para cabelo. 

Figura AV-14. 

 

!  

Figura AV-14 - Santa Paz Doméstica, Domesticada?, 1977. 
Dimensões variáveis. 
Figura A vista da Exposição Identidade: Variáveis Convergentes, 2015-16.  
Figura B disponível em: http://anavieira.com/obra/1971-1980/santa-paz-domestica-domesticada-47/ 
 
 Substituiu o conteúdo do cesto de costura e malhas e alterou a lata circular de metal no 

interior do saco transparente, também colocado no chão e mudou a quantidade dos produtos 

de limpeza, Figura AV-15. 
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!  
Figura AV-15 - Santa Paz Doméstica, Domesticada?, 1977. 
Dimensões variáveis. 
Figura A vista da Exposição Identidade: Variáveis Convergentes, 2015-16.  
Figura B disponível em: http://anavieira.com/obra/1971-1980/santa-paz-domestica-domesticada-46/ 
 
 Alterou a almofada (mantendo a mesma forma circular), mudou as pantufas e 

substituiu a cadeira, Figura AV-16 (A-B). 

 Independentemente das diversas alterações cénicas da obra, queremos sublinhar que o 

conceito e o conteúdo da obra continuam intactos e permanecem inalterados: o guião , 397

(script, como a artista o define) e o espelho circular com um coração pintado a batom. 

 

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 27. Disponível em: http://anavieira.com/obra/1971-1980/santa-paz-397

domestica-domesticada-45/  
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!  

Figura AV-16 (A-B) - Santa Paz Doméstica, Domesticada?, 1977. 
Dimensões variáveis. 
Figura A vista da Exposição Identidade: Variáveis Convergentes, 2015-16.  
Figura B disponível em: http://anavieira.com/obra/1971-1980/santa-paz-domestica-domesticada-45/ 
 
 Queremos reforçar o acontecimento que foi a obra Santa Paz Doméstica, 

Domesticada?, Figura AV-10  e a obra  Mesa Paisagem, Figura AV-09 , montadas com o 398 399

auxílio de António Leal, da Galeria Graça Brandão. No dia 6 de novembro de 2015, tivemos a 

retificação e aprovação da instalação feita pessoalmente pela artista Ana Vieira.  

 
 A terceira intervenção, realizada no Pavilhão das Exposições Calouste Gulbenkian, da 

Casa-Museu Abel Salazar, intitulada O desenho da menina a fugir do seu suporte, Figura 

CMAS-AV-03 , e inaugurada no 13 de fevereiro de 2016, foi sublinhamos, o último trabalho 400

vídeo realizado pela artista Ana Vieira.  

 

 Cf. p. 211 deste volume.398

 Cf. p. 208 deste volume.399

 Volume II - Registo Iconográfico p. 253.400

 
!   214

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



!  

Figura AV-11 - O desenho da menina a fugir do seu suporte, 2014. 
Vista da exposição Identidade: Variáveis Convergentes, Pavilhão das Exposições Calouste Gulbenkian, da Casa-
Museu Abel Salazar, obra vídeo em loop. 
Disponível em:http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/ana-vieira/ 
 
 O videoarte de Ana Vieira mostra profundas divergências entre dois mundos opostos, o 

interior e o exterior, destacando, um singular aspeto inquietante e apreensivo numa obra 

percebida como um caminho de reflexão crítica sobre o contexto sociopolítico vigente. 

 
 No perdurar da exposição, diversos encontros e diversas informações foram trocadas 

com a artista, cujo intuito era o de integrar e conseguir entender a essência da obra para 

podermos inseri-la no projeto da melhor forma. No segundo momento da exposição, não 

conseguimos ter uma avaliação de Ana Vieira in loco sobre a montagem, pois, devido a 

doença, o último contacto  trocado com a artista foi no dia 12 de janeiro de 2016, vindo 401

posteriormente a deixar-nos no dia 29 de fevereiro de 2016. 

 A montagem seguiu todas as indicações e os elementos fornecidos.  

[…] tem que se ver depois, com certeza tenho que eu ir lá antes, […] para ver a velocidade que eu 
quis mais…, se elas andam muito depressa, fica-se tonto! (...)  402

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 28.401

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AV-RDM-01] . "Ana Vieira" - (Minuto 3:55) - Registo do 402

dia 15/outubro/2015 - Lisboa. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/ana-vieira/ 
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 2.2.1.4. Manuel Figueira | Intervenção no Espaço Histórico 

 
 Na exposição Identidades: Âncoras de Passagem, realizada em abril de 2014, o 

Convento de São Francisco, na Cidade Velha, em Cabo Verde, viu albergada duas obras de 

pintura do artista Cabo-verdiano Manuel Figueira, com o título Pacto Para além da morte, 

Figura MF-08 , e Fernandim Nha Primeiro Amor, Figura MF-07 , ambas as pinturas de 403 404

acrílico sobre tela, com 150 x 150 cm, realizadas em 2003.  

 Foram as primeiras a ser instaladas na exposição, com o intuito de homenagear a 

cultura identitária Crioula, dado que as obras conseguem abarcar conteúdos de tradição oral, 

de tradição da memória literária, da tradição musical,  tudo incluído na sabedoria pictórica.   

 
 A representação gráfica e pictórica das duas pinturas expostas são como "notas" soltas 

que não possuem espaço circundante nem perspetiva e direção. Flutuam num movimento 

estático, à procura do encaixe, da ressonância certa. Tudo é aparentemente uma ode, tornando 

imperioso encaixar as "notas" no lugar certo, preencher, formular a pauta, detetar e extrair o 

sentido da melodia.  

 
 O olhar de aparência caótica, das figuras, do grafismo e dos objetos conduzem-nos 

para uma harmonia narrativa, onde tudo tem e faz sentido, o sentido de fazer reviver e vibrar a 

alma. 

 Na obra Fernandim Nha Primeiro Amor, Figura MF-07 , foi o título que se assumiu 405

na exposição Identidade: Âncoras de Passagem, sendo com este título que o artista nos 

apresentou a obra. Contudo, constatamos que no inédito desdobrável, realizado em 2003 em 

Mindelo , a obra foi referenciada com o título Feiticeiro de S. Antão. No caso específico da 406

 Cf. p. 220 deste volume.403

 Cf. p. 218 deste volume.404

 Ibidem.405

 Cf. Desdobrável II, Volume III. Registo Documental, p. 75.406
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nossa exposição, deduzimos que a alteração do título de Feiticeiro de S. Antão mudou para 

Fernandim Nha Primeiro Amor para dar ênfase à estrofe de uma música (morna) de Cesária 

Évora, Papa Joaquim Paris, que no dia do encontro com o artista nos referiu a particularidade 

da música.  (Cesária Évora 1999) . 407 408

 
 Ademais, gostaríamos de referir que achamos por bem assumir este título da pintura, 

Fernandim Nha Primeiro Amor, porque juntamente com outras informações referentes ao 

material e às medidas da obra, encontrava-se na sua parte posterior. 

 Ambas as pinturas são inspiradas pelos contos e mitos de casos baseados em factos 

reais, compilados e escritos em 1968, pelo tio do artista, Manuel Bonaparte Figueira . 409

 

!  
Figura MF-07 -  Fernandim Nha Primeiro Amor, 2003 . 410

Acrílico sobre tela, 150 x 150 cm. 
Volume III - Registo Documental (M. L. Guedes, Manuel Figueira – Desdobrável II: … de como das histórias 
do povo se fez a arte) p.75 

 Cf. Informação áudio de parte da morna lida pelo artista. Registo Audio "Informação Não Editada" [MF-407

RDAInP-01] -Manuel Figueira (min 01:14)
 Cesária Évora. Papa Joaquim Paris: https://www.youtube.com/watch?v=3yw0OZ1MaHk408

 Cf. O Feiticeiro de S. Antão e O Pacto Para além da morte. Volume III - Registo Documental p. 81.409

 Cf. A história relacionada com a pintura disponível no Volume III - Registo Documental p.83.410
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 Na pintura Fernandim Nha Primeiro Amor, Nho António José (o feiticeiro), 

provavelmente pela descrição do conto muito feio, de grande e lago nariz, bexigoso e muito 

escuro , poderemos identificá-lo na personagem superior à esquerda. 411

 Sobre o homem de casaco representado na parte superior, podemos simbolicamente 

recordar na história narrada pelo tio Manuel Bonaparte Figueira o momento bizarro, quando 

Fernandim trocou os botões das casas do seu colete para testar se realmente o Nho António 

José era verdadeiramente um feiticeiro.  

 A magnífica composição pictórica do artista Manuel Figueira retrata os pormenores 

pertencentes ao conto, a presença das janelas e dos elementos arquitetónicos remetem-nos 

para o  cenário ambiental em que a história se desenvolve.  

 
Fernandinho, moço jovem e folião, funcionário das finanças, quis testar em Nhô António José, 
proprietário insociável, com fama de bruxo, uma crença da terra que dizia se podia "amarrar" a um 

local e desmascarar feiticeiro, se todos os presentes trocassem as casas dos botões das vestes.  

Aquando da ida anual obrigatória do dito à repartição; puseram os brincalhões em prática tal 
experiência, constatando que de facto o velho não conseguia arredar pé da sala. Verificada a verdade 
da crença é defeito o facto a pedido da vítima, regressou o bruxo á sua casa isolada onde criava porcos, 
jurando vingança. 

Numa noite de luar, Fernandinho ao passar por vereda junto à porta de Nhô António, foi abordado por 
uma grande porca seguida por sua ninhada que sem lhe dar hipótese de desvio ou fuga de passar por 

entre as pernas. Logo se ouviu uma estridente gargalhada é uma voz que parecia saída do animal, lhe 
lembrava o mal feito e o castigo a haver pela partida de mau gosto e humilhação sofrida.  

Desconsiderando o ocorrido, mas impressionado pela ameaça, seguir em frente para casa da sua 
namorada Nhâ Nacinha Paris. Passado pouco tempo, adoeceu com mal indefinido é de nenhuma cura. 
Morreu, lamentando o choro por sua noiva que faleceu ao fim de um ano. 

Tal tragédia, paixão e morte, motivou uma morna onde o povo de Cabo Verde expressou sua compaixão 
para o fim de dois jovens, causado pelo feiticeiro segundo a crença de um povo.  

"Papá, Joaquim Paris, / Bocê dê-me licença duma hora e meia, / P´a m´mba tchorá, nha Fernandinho, 

/ Nha Fernandinho, nha primer´amor!.  412

 Cf. Volume III - Registo Documental p 84.(Narrativas e Contos Cabo-verdianos p.3).411

 Cf. Volume III - Registo Documental (M. L. Guedes, Manuel Figueira – Desdobrável II: … de como das 412

histórias do povo se fez a arte) p.75.  
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Figura MF-08 -  Pacto Para Além da Morte, 2003 . 413

Acrílico sobre tela, 150 x 150 cm. 
Volume III - Registo Documental (M. L. Guedes, Manuel Figueira – Desdobrável II: … de como das histórias 
do povo se fez a arte) p.74 
 
 Na pintura Pacto Para Além da Morte, no meio dos "rabiscos", conforme o artista 

amavelmente costuma dizer, encontramos uma série de personagens pertencentes a mais uma 

história transcrita pelo tio. Estes cinco inseparáveis amigos, Antônio Isabelinha, Artur Braga, 

Zézinho Figueira, Gaspar de Matos e o irmão Manelinho tinham uma grande amizade e 

fizeram um pacto para além da morte. Podemos encontrá-los representados por Manuel 

Figueira, no canto superior direito. Para além disso, na parte central superior, encontramos o 

padre, que andou a abençoar e aparentemente a livrar do mal esta presença malfeitora (da mão 

peluda).  

 A excelência gráfica e pictórica de Manuel Figueira consegue transmitir e interligar as 

personagens, com a transparência das cores e os pormenores representados. Manuel Figueira 

 A história relacionada com a pintura disponível no Cf. Volume - III Registo Documental p. 86. 413
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consegue transmitir-nos o borbulhar dos acontecimentos relatados na narração do tio Manuel 

Bonaparte Figueira.   

 
História com grupo de jovens brincalhões, festanças e assombrações que acabou em morte". 

Cinco jovens foliões, seguros da importância que lhe dava a condição de filhos de colonos brancos, 
gastavam seu tempo pregando partidas de mau gosto, abusando de pessoas e bens, em festanças 

constantes. Um dia parodiando solenidades, juraram pacto em que manteriam para sempre amizade na 
vida e na morte. O farrobodó contínuo, até que "fartum" de tanta farra (ou os deveres de progenitura) 
reclamaram três deles para o casamento, ficando os outros dois solteiros e à solta, prosseguindo suas 
vidas de folia e irresponsável, até que se deu a primeira baixa no grupo, com o falecimento de Zézinho 

Figueira com 28 anos apenas, seguindo-se-lhe de perto Antônio Isabelinha, autor da ideia do 
malfadado pacto.  

Passados dois anos, a filha de 8 anos de Gaspar Matos foi assombrada por uma mão peluda de garras 
aguçadas, ruídos assustadores e gargalhadas estridentes, que levitando deslocava objectos por todo o 
quarto da menina. Choros, pânico, rezas de criada velha católica e benzeduras de padre, não só 

pioraram tudo como não impediram que as aparições, os barulhos infernais e a sarabanda de coisas 
continuassem, obrigado Gaspar Matos, família e operários abandonar casa e padaria anexa, também 
ela vítima de assombração. Artur Braga um dos foliões mais destemido apostou passar uma noite na 

padaria enfrentando tal fenômeno; ganhou a aposta, mas não ganhou para o susto. Ambos morreram 
passado pouco tempo e o único sobrevivente que conseguiu chegar à idade avançada, Manuel Figueira 
descrente que era de tudo e tendo sempre presente na memória o maldito pacto, tornou-se devoto, 
sempre com o rosário no bolso.  414

 

 Cf. Volume III - Registo Documental (M. L. Guedes, Manuel Figueira – Desdobrável II: … de como das 414

histórias do povo se fez a arte) p.74.  
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 2.2.1.5. Nelson Lobo | Intervenção no Espaço Histórico 

 
 As obras do artista Cabo-verdiano Nelson Lobo, intituladas Corpus Versus Corpus, 

Figura NL-06, e Face a Face com Intromissão, Figura NL-07, são duas pinturas que foram 

incluídas na exposição Identidades: Âncoras de Passagem, inaugurada no dia 11 de abril de 

2014 e realizada na Cidade Velha, no Convento de São Francisco. 

 
(...) são telas de grandes dimensões para mim, porque onde tiro mais proveito da pintura são telas de 

dimensão média, portanto, cada coisa no seu lugar. Essas telas têm (...) contraposição de cor, portanto, 
não é fácil. O tipo de azul que utilizei nessa tela constitui uma grande parte da superfície dessa tela com 
o vermelho e não é fácil conseguir isso, e há uma ou outra interpretação daquilo que é a mulher na 
sociedade, etc. etc.. (...) . 415

 

!  

Figura NL-06 - Corpus Versus Corpus, 2006. 
Acrílico sobre tela, 182 x 158 cm. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/nelson-lobo/ 
 
 Na análise realizada no vasto leque de obras do artista, as duas obras Corpus Versus 

Corpus, Figura NL-06 e Face a Face com Intromissão, Figura NL-07, foram escolhidas no 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NL-RDM-01] . "Nelson Lobo" - (Minuto 0:30) - Registo 415

de maio/2014 - San Vicente, Cabo Verde. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-
velha/nelson-lobo/  
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contexto desta exposição por dois motivos: por um lado, pelas circunstâncias das dimensões, 

das formas e das cores, e por outro, pelo perfeito enquadramento com o desenho e o contexto 

expográfico.  

 O poder reflexivo, a substancial aparência platónica do "belo" e a expressão gráfica e 

artística nas obras do Nelson Lobo vão para além da aparência. Traduzem uma procura, como 

confirma o próprio, da relação genuína da pintura pela pintura, da arte pela arte. É interessante 

a relação de contraste de cores, de formas e pormenores entre uma pintura e outra.  

 
 Na exposição, quis-se harmonizar uma relação cromática, com a predominância de 

vermelho e azul e a imponência dos dois corpos femininos através da presença da obra 

Corpus Versus Corpus, Figura NL-06, com a predominância de amarelos e tons azulados e a 

vincada representação de perfis incisos por estes olhares dispersos no campo da tela com obra 

Face a Face com Intromissão, Figura NL-07.  

 Foram ambas realizadas em 2006 e medem 182 x 158 cm, efetuadas em acrílico sobre 

tela e estiveram expostas, encostadas e suspensas uma na outra, ocupando o plano mais alto, 

enquadrado no desenho expográfico.  

 A escolha das pinturas, juntamente com a escolha do lugar, objetivou enfatizar o 

aspeto identitário do feminino, tão presente nas obras do artista, como tão crucial e presente 

para a cultura crioula. 

 
 O corpo feminino, colorido, vivo e belo, é uma constante nas suas obras patentes nesta 

exposição, centralizando a figura feminina enquanto intermediária e metáfora da identidade. 

Atraído pelo comportamento e pela postura da mulher, o traço inconsciente mostra o 

envolvimento de um artista que teve o poder de sentir. 

 A envolvência das duas obras de Nelson Lobo no espaço expositivo e singular, pelo 

contranste especular que proporciona ao visitante. As obras destacam-se por dois motivos, 
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pela unicidade representativa e pela simbologia do nu feminino, detentor de referências 

identitárias das quais a mulher, por essência, é geradora.  

 
(...) A maior parte deste trabalho (…), é um regresso à origem, portanto, é o ser humano tal qual ele é! 
Acho que isso é o retorno às origens. Nascemos assim, não vejo nenhuma implicação, portanto, fazer 

uma leitura do corpo humano feminino, os seios, mas sobretudo os olhares, daquilo que eu vejo. (…) . 416

 
 Estas duas obras, hoje podemos encontrá-las expostas no Mindelo Hotel, lugar onde o 

artista trabalha. 

 

!  
Figura NL-07 - Face a Face com Intromissão, 2006. 
Acrílico sobre tela, 182 x 158 cm. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/nelson-lobo/ 
 
 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NL-RDM-01] . "Nelson Lobo" - (Minuto 1:55) - Registo 416

de maio/2014 - San Vicente, Cabo Verde. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-
velha/nelson-lobo/  
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 2.2.1.6. Tchalé Figueira | Intervenção no Espaço Histórico 

 
 A exposição intitulada Identidades: Âncoras de Passagem realizada na Cidade Velha, 

em 2014, no Convento de São Francisco, viu albergada a obra do artista Cabo-verdiano 

Tchalé Figueira, intitulada Tratado de Berlim - 1884/85, Figura TF-08, uma pintura que mede 

200 x 150 cm, realizada em acrílico sobre tela, e pertence a uma série realizada em 2013 e 

chamada Uma Breve História Colonial em África. 

 A pintura Tratado de Berlim - 1884/85,  Figura TF-08, foi a única que, na expografia 

desta exposição, não foi suspensa. O seu posicionamento teve o condão de amarrar as várias 

linguagens e mensagens, tendo como fio condutor a alma própria do lugar sagrado, o seu 

conteúdo percetivo, os seus significados e formas. De diálogo e estética tensos, o quadro 

descreve e expõe a atmosfera da assinatura do Tratado com os seus atores.  

 Esta obra, distinta e acentuada, permitiu à expografia condensar o objetivo pictórico 

transmitido pelo artista e o sentimento de identificação que este espaço proveniente do 

passado evidencia.  

 Concretamente para esta exposição, retomando o fio condutor da identidade do lugar-

obra, a leitura da pintura Tratado de Berlim - 1884/85 foi estrategicamente colocada na zona 

central-inferior da abside do Convento de São Francisco, local (abside) onde habitualmente 

são representados quadros ou frescos dos apóstolos. 

 Deste modo, a pintura Tratado de Berlim - 1884/85, com a representação das doze 

cadeiras, dispostas em perspetiva, circular e todas de branco, remetem para, neste caso 

específico da identidade do lugar-obra, a simbologia dos doze apóstolos e a presença gráfica 

da África no meio da composição alude ao cálice usado por Jesus na última ceia. 
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!  
Figura TF-08 -  Tratado de Berlim - 1884/85 - (da série Uma Breve História Colonial em África), 2013. 
Acrílico sobre tela, 200 x 150 cm. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/tchale-figueira/ 
 
 A contribuição para a tematização estético-artística advém ainda da presença do 

instrumento de medição, pela simbologia do círculo delineado pelas cadeiras. Na parte 

inferior, as figuras humanas em movimento são elementos simbólicos que vincam os 

múltiplos aspetos e narrações no contexto e na história do lugar. É uma obra que, no 

enquadramento espositivo, e pela sua essência criativa, nos revela diversas leituras.  

 
(...) é mesmo estando em uma igreja, a gente não pode fugir da história. A história, a igreja também 
tem as suas culpas em toda a colonização e toda a escravatura, portanto, esse quadro, não é uma 
reivindicação no sentido de raiva, nem ódio, daquilo que foi, aquilo que aconteceu. Porque a história 

é história, não se pode regressar, mas pronto, há formas de dizer as coisas e na pintura, como em 
todas as artes, podemos exprimir aquilo que sentimos... (...) . 417

 
 A criação das obras em série, Uma Breve História Colonial em África, e 

especificamente a obra intitulada Tratado de Berlim - 1884/85, Figura TF-08, origina-se a 

partir de diversos resumos de leituras realizadas por Tchalé Figueira. As leituras abordavam 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [TF-RDM-01] Conceito Itinerante. "Tchalé Figueira" - 417

(Minuto 1:44) - Registo do dia 11/abril/2014 - Cidade Velha, Cabo Verde. Disponível em: http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/tchale-figueira/ 
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temas sobre a escravatura em África. O artista cita especificamente um livro que o inspirou 

para a criação da obra: O sonho do celta de Mario Vargas Llosa, que relata a personagem de 

um jovem irlandês de nome Roger Casement, ao serviço do Império Britânico, que conheceu 

a violência da colonização na África e em América do Sul nos primórdios do século XX.  

 A série Uma Breve História Colonial em África é a interpretação que o artista traduz 

em pintura, os fantasmas e as atrocidades que foram feitos no período da colonização em 

África .  418

 E como o artista refere na nossa entrevista, com o Tratado de Berlim, (…) dividiram a 

África como se fosse um pedaço de bolo, (…) e cortaram com régua e esquadro e deram a 

cada um, um pedaço . 419

 Estas obras pretendem ser um apelo à memória da escravatura, tema pouco falado e 

debatido, e também falar da verdadeira história de África. O artista sugere ler autores como 

Joseph Ki-Zerbo e transmitir que  

 
(…) África não é um lugar selvagem, com os estereótipos que foram criados pelos Europeus e (…) o 

Tratado de Berlim - 1884/85 (…) é o primeiro impulso desta campanha, é o primeiro impulso de 
mostrar, o que foi a África, o que fizeram com ela e que até hoje sofre consequências .  420

 
(…) este quadro foi a curadora Marzia Bruno que escolheu, é um quadro que refere-se a temática, de 
uma série que eu fiz que chama-se “Uma Breve História Colonial em África”. Começa de facto com 
uma breve história colonial quando começa com a conferência de Berlim, (…) quando dividiram 
África como se fosse um bocado de bolo e todos comeram um pedaço e então é a minha parte de 

contestação perante a história da África é que ninguém fala muito principalmente em Cabo Verde. Nós 
não falamos muito de África. Falamos muito de outras coisas, mas de África em si  não falamos  421

(…). 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-03] -Tchalé 418

Figueira (min 00:22) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-03] -Tchalé 419

Figueira (min 01:41) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [TF-RDAInP-03] -Tchalé 420

Figueira (min 3:13) Registo março/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [TF-RDM-01] Conceito Itinerante. "Tchalé Figueira" - 421

(Minuto 0:31) - Registo do dia 11/abril/2014 - Cidade Velha, Cabo Verde. Disponível em: http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/tchale-figueira/ 
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2.2.2 Alterações e adaptações ao lugar – novas leituras  

 
 No ponto 4.2 apresentamos quatro artistas, com um total de sete obras. Duas 

integradas no espaço comercial, uma no espaço histórico e quatro no espaço museológico. 

 Para o contexto expositivo e para a envolvência do projeto e do espaço em causa, 

chegamos a acordo com os artistas de alterar e adaptar as obras no lugar, não desvirtuando no 

seu todo a leitura original da obra. Ocorreu o caso que alguns artistas alteraram as obras e 

mantiveram o título original, e outras, alteraram quer os  títulos, quer a obra.  

 
 2.2.2.1 André Alves  | Intervenção Espaço Museológico 

 
 Para o segundo momento da exposição Identidade: Variáveis Convergentes, realizada 

na Casa-Museu Abel Salazar em São Mamede de Infesta, inaugurada no dia 13 de Fevereiro 

de 2016 o artista André Alves aceitou o convite de apresentar no interior do Pavilhão de 

Exposições Calouste Gulbenkian uma das suas obras, pertencentes à série “Do  Provisório ao 

Permanente”, realizada em 2014 e apresentada na exposição coletiva intitulada Gramáticas 

Flexíveis, em 2014, na Casa das Artes da cidade do Porto, Figura AA-11. 

 
 Considerada a importância de interligar as diversas variáveis da identidade, do lugar, 

artista/obra a expor, achamos que esta obra seria de extrema importância estar presente no 

segundo momento da exposição. Por um lado, porque a obra pertence à mesma criação da 

série “Do Provisório ao Permanente”, e assim criou a ligação entre interior e exterior, entre 

espaço museológico (Casa-Museu) e espaço expositivo (Pavilhão das Exposições), e, por 

outro lado, metaforicamente interliga-se ao projeto Conceito Itinerante, pois a obra reúne 

diversas fitas recolhidas em várias cidades da União Europeia, trazendo-nos a analogia da 
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itinerância e das diversas identidades interligadas e coexistentes num único lugar, neste caso 

representadas numa só obra. 

 
 No interior do Pavilhão de Exposições Calouste Gulbenkian, a obra foi adaptada à 

altura do pavilhão e devido ao desenho expográfico, juntamente com a escolha da seleção da 

iluminação, em concordância com o artista, achamos pertinente expô-la, não de forma reta, 

como esteve na última exposição na Casa das Artes, Figura AA-11 , mas sim de forma 422

semicircular, para podermos criar uma interação com o espaço através do reflexo das luzes.  

 

!  
Figura AA-12 - Da série “Do Provisório ao Permanente”, 2014. 
Vista da exposição Identidade: Variáveis Convergentes, realizada na Casa-Museu Abel Salazar. Fitas 
sinalizadoras de perigo novas e recolhidas em diferentes pontos da Europa, fita de advertência vermelha e branca 
coletadas em diferentes pontos da Europa, 3 x 4 m. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/andre-alves/ 

 Cf Volume II - Registo Iconográfico p. 45.422
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(...) eu próprio tenho uma segunda parte, neste projeto, em que o objeto não tem tanto que ver com a 

ideia da casa e propõe-se ser uma coisa diferente que comenta um contexto mais alargado, mais 
metafísico, mais ambíguo e que é… visualmente tem algumas relações com este primeiro momento, 
mas também é reduzido um bocado a relações residuais, visuais. (...) Uma das coisas que me agrada 

na utilização das fitas e porque ela está ali, é porque também tem a ver com as próprias fitas se 
deixaram de ser reconhecidas como sinais de perigo, e passarem a ser entendidas como decorativos, e 
pela própria materialidade, que, sofrendo as agressões climatéricas, vai perdendo a sua própria 
identidade. (…) . 423

 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AV-RDM-01] . "André Alves" - (Minuto 1:40) - Registo 423

do dia 23/outubro/2015 - São Mamede de Infesta. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/
porto/andre-alves/  
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 2.2.2.2. Glória Mendes 

 
 Na exposição realizada em Aveiro em 2013, no Centro Cultural e de Congressos, no 

espaço comercial Olá Ria, a artista Glória Mendes na exposição Identidades: Circunstâncias 

Transversais apresentou duas obras, O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios e Os Cestos do 

Piquenique, Figura GM-13 . Ambas as obras apresentadas nesta exposição pertencem a uma 424

linha de criação mais conceptual da artista. 

 A obra intitulada: O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios, Figura GM-07  é um 425

vestido realizado com luzes e em 2002 foi concebido para ser exposto através da integração 

de uma estrutura metálica, que fazia de suporte e que, em ferro, delineava uma silhueta, servia 

como suporte original da obra. Para além destes suportes, possuía um motor e a obra girava 

sobre ela mesma. 

 No percorrer dos anos entre a criação da obra em 2002 até à exposição Identidades: 

Circunstâncias Transversais, realizada em 2013, efetuou diversas alterações visuais e 

conceptuais, como a realização da performance de 2002, Figura GM-08.  

 

 Cf. p. 238 deste volume.424

 Cf Volume II - Registo Iconográfico p. 50.425

 
!   235

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



!  

Figura GM-08 - O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios, 2002. 
Performance de 2002 da artista com a obra. 
Plástico, lâmpadas, pilhas interruptor e plástico, 180 x 50 x 50 cm. 
Dispon íve l em: h t tps : / /www.facebook .com/photo .php?fb id=10206156943867669&se t=a .
1465280437088.2062821.1385835394&type=3&theater 
 
 Segundo as declarações deixadas pela artista, para a exposição Identidades: 

Circunstâncias Transversais retirou a componente do suporte-base em ferro envolve a 

transformação e maturação do conceito da obra. Deste modo, Glória Mendes deu vida a uma 

nova interpretação.  

 A instalação da obra, num contexto público-comercial, levou a artista a qualificar e 

reconsiderar o conceito de Identidade, precedentemente “atribuído” à obra.  

 A elaboração e a envolvência no projeto fez com que a artista decidisse retirar a base e 

apresentar a obra suspensa, privada de suportes, Figura GM-09.  

 O espaço ocupado pela obra, no Centro Cultural e de Congressos, Olá Ria, foi um 

lugar de passagem – as escadas – proporcionaram uma reflexão e transformação no aspeto 
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conceptual da obra. Este lugar de transição, de passagem, espelha e retoma o significado da 

precariedade da luz individual. Tema pilar da nova interpretação cogitada pelo lugar 

expositivo, a transformação pessoal da artista é vivenciada e expressa através da evolução 

conceptual e material da obra. 

(...) já esteve exposto, curiosamente, também em Milão, (...) são trabalhos que.já têm mais de dez anos, 
os dois, se calhar hoje em dia já estão inadequados aos materiais, existentes, mas, na altura, era o que 

existia. 
(...) Na altura eu coloquei um plano de terra e queria dar… e neste momento, para mim, já não faz 
sentido, agora quero elevá-lo, daí que vai estar pendurado, só queria também dizer às pessoas que não 
tem nada a ver com teatro nem com espetáculo, tem mais a ver com a luz, a própria luz, que as pessoas 

ou podem perder e querem voltar a ganhar, uma luz interior, é mais neste sentido (…) . 426

 

!  

 
Figura GM-09 - O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios, 2013. 
Fotografia do vídeo do Vernissage  da exposição "Identidades: Circunstâncias Transversais"  
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/ 
 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [GM-RDM-02] Conceito Itinerante - Glória Mendes - O 426

Lugar Onde Estiveram Os Teus Seios.mp4. "O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios" - (Minuto 0:18) - Registo 
do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/
exposicoes/aveiro/gloria-mendes/  
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 A obra Os Cestos do Piquenique, Figura GM-12 foi iniciada em 2001. Em 2006 e em 

2013 foi objeto de algumas alterações e acabamentos.  

 

!  
Figura GM-13 - Os Cestos do Piquenique, 2013. 
Madeira, alumínio e corda sisal, 228 x 76 x 105 cm 
Fotografia do vídeo do Vernissage  da exposição "Identidades: Circunstâncias Transversais". 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/ 
 
 No contexto da exposição, foi integrada para ser colocada no meio do percurso 

expositivo com o "propósito de impressionar e causar espanto" e o seu posicionamento foi no 

interior do restaurante, instigando a sua explicação, o seu significado e a sua importância, 

Figura GM-13. 

 Glória Mendes, na realização desta obra, aborda o tema da circuncisão, esta guilhotina, 

conforme a artista definiu, exclusivamente feminina, pela circunstância conceptual com que 

foi criada, em que podemos notar que não espelha a representação clássica das guilhotinas, 

com uma circunferência ou com um plano de corte, mas possui duas circunferências 

cortantes, pretendendo referenciar o corte e a perda dos seios. Logo, a perda de uma das 

Identidades características do ser feminino.  
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 Os cestos pousados no chão em correspondência ao plano das circunferências 

cortantes foram substituídos, estes foram adquiridos numa loja na cidade de Aveiro. Estas 

duas cestas são normalmente utilizadas para a colocação do sal. (característica identitária do 

comércio local da cidade de Aveiro).  

 
 A guilhotina foi colocada no meio do restaurante e com a lâmina transversal aos dois 

orifícios, onde o espectador poderia, a partir deles, ver o outro lado da sala e através de 

determinados ângulos surgiam entre-vistas partes do corpo dos clientes, sentados na mesa a 

consumir as refeições.  

 
 A obra Os Cestos do Piquenique, como o nome define, remete para um momento de 

partilha de um encontro ao ar livre, para um piquenique, os cestos utilizados para conter um 

ou vários alimentos de partilha para um momento de convívio e de lazer.  

Mas, na realidade, o plano visual-matérico da obra transporta-nos para um cenário oposto e 

bem mais obscuro.  

O contexto da obra em relação à escolha do lugar também, neste caso, foi estrategicamente 

pensado, com o intuito de remeter a temas de foro atual como o cancro da mama, as modas e 

o extremismo estético das plásticas nos seios. 

 
(…) não quero dizer muito desta obra e o título acho que é sugestivo e se quiserem pesquisar, mas eu 
acho que a obra fala por si, é o que eu acho, não tenho muito a dizer dela.   427

 
 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [GM-RDM-03] Conceito Itinerante - Glória Mendes - Os 427

Cestos Do Piquenique.mp4. "Os Cestos do Piquenique" - (Minuto 0:37) - Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. 
Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/gloria-mendes/ 
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 2.2.2.3. Raquel Melgue | Intervenção no Espaço Museológico 

 
 A exposição inaugurada no dia 7 de novembro de 2015, na Casa-Museu Abel 

Salazar, in São Mamede de Infesta, intitulada Identidades: Variáveis Convergentes, viu a 

presença de três obras da artista Raquel Melgue: JLELN-27, MAGNIVISION e 

ME#13231112121. 

 
 JLELN-27, Figura RM-05, foi a única obra em que a artista Raquel Melgue, 

independentemente das circunstâncias expositivas e das alterações conceptuais, não mudou o 

título. Isto não aconteceu com as obras MAGNIVISION, Figura RM-11, e a ME#13231112121, 

Figura RM-09, que reinterpreta e recontextualiza as peças no local e altera também o título 

das obras.  

 
 O primeiro contacto estabelecido com a artista baseou-se em visitarmos a Casa-Museu 

e pensarmos em conjunto uma intervenção. O convite inicial feito a Raquel Melgue foi com o 

intuito de solicitar o empréstimo da obra JLELN-27, Figura RM-05. O local onde a obra foi 

exposta estava previamente pensado e enquadrado no desenho expográfico, Figura RM-8. 
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Figura RM-8 - JLELN-27, 2015-16.  428

Manequim: fibra de vidro, tinta esmalte. objeto de imersão (capacete): ferro, tinta acrílica (dois componentes), 
plexiglass, RGB iluminação. 175 x 80 x 50 cm. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ (Melgue 2015). 
 
 Consideramos o facto de que a obra JLELN-27 foi exposta em 2014, em Lisboa, 

Figura RM-05 , e conservou o mesmo título para a exposição Identidades: Variáveis 429

Convergentes, apesar ter sofrido  a alteração do conceito expositivo: 

 
(...)Procurava um manequim, esta obra surgiu na Montra, que eu usei o manequim pela primeira vez, 
porque aquilo é uma montra abandonada que está virada para a rua uma loja que fechou, que foi 

fechada por causa da crise e não sei o quê, e então a minha ideia era saber a história da loja e daí 
surgiu o manequim. Eu queria que o manequim tivesse ali prostrado, de costas para a rua, porque, 
tinha sido como se tivesse sido deixado, por isso assumi aquela cor, depois introduzi o capacete, que 
era o que fazia a ligação, com a imersão no estado irreal. (...)  430

 Fotografia de autor da CTRL+N Produções © cedido ao projeto "Conceito Itinerante".428

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 113.429

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [RM-RDM-01] Conceito Itinerante - Raquel Melgue.mp4. 430

"Raquel Melgue" - (Minuto 1:28) - Registo do dia 08/janeiro/2016 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ 
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 Decidiu-se colocar a obra JLELN-27 sentada num sofá encostada à rampa das escadas 

que dão acesso ao piso II da Casa-Museu Figura CMAS-73 . Esta obra está vestida com a 431

bata de trabalho que Abel Salazar vestia quando realizava as suas obras de pintura. Também 

para este contexto específico adaptamos o conceito do nosso fio condutor da indemnidade. A 

obra da Raquel Melgue JLELN-27 é uma mulher, mas os seus lineamentos identitários faciais 

estão ocultados pelo capacete. A indumentária pertencente a Abel Salazar, o corpo de mulher 

do manequim, o capacete que faz ligação a esta imersão/ausência da memória foram pensados 

como pontos de narração e/ou de ligação com a vida de Abel Salazar: que ligações ou que 

relação, intelectuais ou platónicas, teria ele com a sua assistente Adelaide Estrada? Figura. 

São questões relacionadas com o contexto expositivo que quisemos interligar e coexistir entre 

a obra da Raquel Melgue e a história de Abel Salazar.  

 
 As restantes duas obras, MAGNIVISION, Figura RM-11  e ME#13231112121, 432

Figura RM-09  surgiram depois de diversas conversas e várias visitas à Casa-Museu. 433

A segunda obra ME#13231112121, foi apresentada na marquise da Casa-Museu Abel Salazar. 

Este foi o lugar que a artista escolheu para a sua intervenção. Um lugar envidraçado que, 

apesar de se tratar de um espaço interior, dá continuidade ao exterior, tratando-se de um braço 

contínuo à Casa-Museu, Figura CMAS-78 . 434

Anteriormente, este espaço era usado, muito possivelmente, como zona de convívio, ou como 

zona de elaboração de trabalhos manuais devido à sua alta potencialidade luminosa. 

 
 Na casa que se tornou Casa-Museu, hoje habitam, expostas, as memórias e vestígios 

da vida pessoal e artística de Abel Salazar. Este espaço específico da marquise encontra-se 

completamente ausente de qualquer marca ou resíduo da sua utilização, seja de Abel Salazar 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfcio p. 269431

 Cf. p. 246 deste volume.432

 Cf, p. 244 deste volume.433

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p.274. 434
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ou mesmo da sua esposa. Foi este aspeto que suscitou muito interesse à artista. A ausência de 

memória, de objetos e de registos definiam a utilização do espaço. 

 
 Interessou à artista a forma particular do hexágono que o espaço da marquise possui, 

talvez pela natural associação às questões milenares que acompanham a forma geométrica em 

questão do transcendental, do ocultismo, da magia pela forma e as formas que se entrelaçam, 

gerando novas e múltiplas leituras.  

São associações e questões que sempre coexistem nas obras da artista, a relação do homem 

com o espaço e com a sua própria natureza. 

 
 Encontramos na marquise um cenário espacial. A artista tapou as janelas com cortinas 

pretas, recriando um cenário de imersão, destacando a dualidade das formas: - duas cadeiras, 

dois objetos (capacetes) e duas luzes incidentes. 

A proposta desta instalação foi com o intuito de recriar um estado de imersão num ambiente 

imaginário e ficcional, através da relação identitária do espaço e dos objetos instalados.  

 

!  
Figura RM-9 - ME#13231112121, 2015-16, 2015.  435

Site Specific, várias medidas. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ 

 Fotografia de autor da CTRL+N Produções © cedido ao projeto "Conceito Itinerante".435
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(…) são umas cadeiras de um submarino, eu achei que tinha tudo a ver, quando encontrei, submarino, 

imersão, ninguém sabe o que é que se passa lá dentro e eu queria o próprio submarino, mas na altura 
não tinha dinheiro para o comprar e, olha, já foi vendido, que era um objeto assim de cor de laranja, 
muito bonito, encontrei-o no estaleiro naval (…)  436

 
 No segundo momento da exposição, inaugurada no dia 13 de fevereiro de 2016, a 

artista alterou esta obra. Fechamos o acesso à marquise, por questões de preservação da obra, 

devido a contratempos hetereologicos a artista, optou por colocar as cadeiras deitadas numa 

das portas de entrada da marquise. Através desta deslocação-transformação, “ditada” pelo 

espaço aproveitamos a circunstância do segundo momento efetuar a transformação da obra. 

 

!  

Figura RM-13 - ME#13231112121, 2016. 
Site Specific, várias medidas. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ 
 
 No que concerne aos elementos da obra ME#13231112121, Figura RM-11, 

concretamente as cadeiras do submarino, foram expostas em Lisboa, em 2015, noutro 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [RM-RDM-01] Conceito Itinerante - Raquel Melgue.mp4. 436

"Raquel Melgue" - (Minuto 0:59) - Registo do dia 08/janeiro/2016 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ 
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enquadramento cénico e com o título ME-SPEC#002, Figura RM-06 , outrossim, as outras 437

partes dos elementos compositores da obra ME#13231112121, concretamente os dois 

capacetes,  Raquel Melgue  interpretou-os em várias das suas obras, como por exemplo em 

2013, na obra intitulada HWNN INM002, Figura RM-02 . Considerando mais um exemplo, 438

podemos observar que as obras da Raquel Melgue, tanto podem ser enquadradas como obras 

cénicas, como também peças escultóricas singulares e autónomas, como é o exemplo da 

exposição do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, em 2013, que expôs os capacetes em 

cima de plintos, Figura RM-10. 

(…) A realidade invisível, a construção da realidade foi o meu estudo de mestrado também, mesmo 
ligado às questões neurológicas, como é que se processa a construção do invisível processa-se igual 
ao do visível, é o mesmo processo mental (...)  439

 A terceira obra de Raquel Melgue na exposição da Casa-Museu intitulada:  

MAGNIVISION, Figura RM-11, contextualizou o tema da identidade e da ausência da 

memória. 

!  

Figura RM-11 - MAGNIVISION, 2015-16. 
Site Specific, 19,5 x 4,9 x 13,9 cm, medidas aproximadas (x 4). 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 114.437

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 111.438

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [RM-RDM-01] Conceito Itinerante - Raquel Melgue.mp4. 439

"Raquel Melgue" - (Minuto 2:36) - Registo do dia 08/janeiro/2016 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/raquel-melgue/ 
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 A artista, neste caso específico, expôs esta obra, composta por quatro elementos, 

juntamente com dois pares de óculos pertencentes à coleção da Casa-Museu Abel Salazar. A 

instalação foi ineditamente exposta neste conjunto, pois parte da coleção é privada. A obra 

estava exposta no segundo piso, numa das vitrinas da Casa-Museu Figura CMAS-RM-02 . 440

 
 Alguns dos elementos desta obra foram reinterpretados noutros trabalhos. O primeiro 

par de óculos, de cor azul, foi utilizado em 2013, numa performance intitulada HWNN 

ININM00S, Figura RM-12 , que gerou uma série de quinze fotografias 50 x 50 cm. Figura 441

RM-10.  442

 
 Contudo, nesta exposição, pretendeu-se criar uma ligação material e conceptual 

juntamente com a coleção da Casa-Museu Abel Salazar. Os óculos foram intervencionados 

pela artista na lente, pintando-os com diversas tonalidades: verde, amarelo, branco e azul, 

querendo ocultar a visão, proporcionando a um hipotético possuidor dos objetos a ausência de 

visão e, neste caso, recorrer à introspeção e à imersão na memória.  

Queremos frisar a particularidade de que esta obra se interliga com as outras duas expostas no 

piso I. As três intervenções objetivavam manter presente e vincado o relacionamento 

biunívoco com a ausência - presença - identidade - memória - realidade visível - realidade 

invisível. 

 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 272.440

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p.116. 441

  Cf. Volume II - Registo Iconográfico p.115. 442 442
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 2.2.2.4 Isaque Pinheiro | Intervenção no Espaço Museológico 

 
 A exposição coletiva realizada na Casa-Museu Abel Salazar em São Mamede de 

Infesta, intitulada Identidades: Variáveis Convergentes e inaugurada no dia 7 de novembro de 

2015, albergou uma obra de Isaque Pinheiro com o título No Caminho Da Arte Preconceitual 

#2. Esta obra faz parte de uma série de três obras: No Caminho Arte Preconceitual #1, Figura 

IP-07 ; No Caminho Da Arte Preconceitual #2, Figura IP-08 ; No Caminho Da Arte 443 444

Preconceitual #3, Figura IP-09 . 445

As três obras foram realizadas em 2014, as primeiras duas, são em madeira de pinho, com 

pequenas alterações nas medidas e a última (No Caminho Da Arte Preconceitual #3) realizada 

em mármore. 

 
 O convite feito ao artista Isaque Pinheiro para participar neste projeto tinha o intuito 

de instalar No Caminho Da Arte Preconceitual #2, Figura IP-08 entre o corrimão das escadas 

do piso II da Casa-Museu Abel Salazar, Figura CMAS-PI-01 . Esta obra foi exposta 446

anteriormente no Carpe Diem Arte e Pesquisa, em Lisboa, entre 20 de setembro até 20 de 

dezembro de 2014 .  447

A obra de Isaque Pinheiro selecionada para a Casa-Museu Abel Salazar pretende 

contextualizar e trazer à baila os tópicos originais pertencentes á obra. Achamos oportuno 

inseri-los no âmbito expositivo e conduzi-los a um procedimento analógico e identitário em 

relação à Casa-Museu e às questões inovadoras e revolucionárias levantadas por Abel Salazar. 

 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 57.443

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 58. 444

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 59.445

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 225.446

 Volume III. Registo Documental. Texto escrito para a exposição, de importância relevante pelo Isaque 447

Pinheiro. Informação facultada pelo artista. p. 52.  
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Figura IP-10 - No Caminho Da Arte Preconceitual #2, 2014. Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 
2015/16.  
Madeira de pinho 250 x 30 x 14 cm. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/isaque-pinheiro/ 
 

(…) Arte e lixo, uma questão de contexto no caminho da arte preconceitual é o título. E então diz 
assim: Um dia o meu amigo Fernando, entre longas e frutíferas conversas, saiu-se com esta: o lixo são 

objetos descontextualizados, ou seja ,fora do lugar. Uma casca de banana no chão, é lixo, mas a 
banana não. Esta perspetiva tem-me perseguido até hoje e é impossível desassociá-la da Arte 
Contemporânea ,mais concretamente do ready-made com a implementação da ideia da 

descontextualização do objeto com o fim à criação da obra de arte. No entanto, apesar desta 
descontextualização, a atitude do artista tem que ser ainda mais contextualizada.  
Que pena implantarmos a descontextualização, para logo inventarmos a descontextualização. Talvez a 

representação da casca, em vez da própria, poupe tanto a contextualização, ou seja, que vá poupar-te 
ter-te que contextualizar, não é! Talvez por ser uma representação não seja em nenhum momento 
considerada ou confundida com o lixo pelo menos pela senhora de limpeza, para que não seja, a 
senhora mais um protagonista de tanta contextualização e descontextualização, neste bailado 

intelectual.  
Embora o tema seja escorregadio, ao olhar para a obra, que agora apresento, de uma certeza me 
aproximo: não se trata de uma casca de banana, e muito menos de um cachimbo, não é cachimbo, é 

uma representação de um cachimbo. (Marzia Bruno: De um cachimbo!) pronto e pego nisso assim e 
dando assim umas voltas com estes tópicos importantes na história da arte, não é, digamos assim… 
(Marzia Bruno: uma bela brincadeira) - é uma brincadeira saudável, não é! (...) . 448

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia:[IP-RDM-01] - Conceito Itinerante - Isaque Pinheiro - 448

(Minuto 0:09) - Registo do dia 02/novembro/2015 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. Disponível 
em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/isaque-pinheiro/ 
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 Neste caso expositivo da obra No Caminho Da Arte Preconceitual #2, a coluna de 

livros, Figura IP-11 , colocada no canto direito da primeira rampa de escadas do piso I, 449

encarou uma alteração em face á ultima intervenção, Figura IP-08 . Os que foram utilizados 450

eram livros e catálogos que estavam depositados na reserva da Casa-Museu e eram 

inutilizados.   

 
 Através da simbiose entre a obra exposta e os elementos pertencentes à Casa-Museu, 

conseguimos retomar as questões de Isaque Pinheiro sobre os ready-made e até que ponto os 

livros são considerados parte da obra, ou se os livros, considerados como elementos não 

utilizados, e não pertencentes ao espólio museológico, são considerados “lixo”.  

A intervenção de Isaque Pinheiro faz-nos questionar em que contexto teremos que considerar 

a coluna de livros, como intervenção individual e pontual-mutável ou encarar a obra de forma 

a integrá-la consoante as exigências do lugar.  

Para o caso da Casa-Museu, os aspetos são síncronos e dialogam seja com a história do 

espaço, seja com a génese conceptual da obra. 

 

 Cf. Volume II -  Registo Iconográfico p. 60.449

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 58.450
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 2.2.2.5. José Maria Barreto | Intervenção no Espaço Histórico 

 
 A obra, intitulada Triunfo da Independência Nacional, é uma série de desenhos 

integrados na exposição Identidades: Âncoras de Passagem, inaugurada no dia 11 de abril de 

2014 na Cidade Velha, no Convento de São Francisco. Esta obra é de autoria do artista 

Cabo-verdiano José Maria Barreto. 

 
 Os desenhos realizados por catorze elementos pictóricos foram enquadrados numa 

composição bifacial, em MDF, pintado em acrílico cinzento. As estruturas em MDF são 

formadas por quatro elementos, dos quais dois por cada lado, onde estavam distribuídos os 

sete desenhos pertencentes à série, Figura JMB-05. 

 

!  
Figura JMB-05 - Triunfo da Independência Nacional, 2013. 
Diversas técnicas, 80 x 200 (x 2) cm. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/texto-de-sala-da-exposicao/ 
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 Conforme a obra evoca no título Triunfo da Independência Nacional a esmerada 

composição narrativa não se esgota somente numa história gráfica ou num relato histórico, 

identitário ao país de origem do artista, mas é uma força de sentimentos absorvidos em 

conteúdos de dominadores e dominados  numa força expressiva e histórica, mesclados com 

representações simbólicas, texturas cromáticas, estudos de tons e de composição, tudo 

coroado de uma áurea de técnica e paixão artística.  

 
 A composição foi apresentada no suporte de madeira pintado em acrílico cinzento,  

realizada pelo artista propositadamente para a exposição Identidades: Âncoras de Passagem.  

Estas catorze pinturas, Figura JMB-06; Figura JMB-07; Figura JMB-08; Figura JMB-09; 

Figura JMB-10; Figura JMB-11; Figura JMB-12 e Figura JMB-13 ; foram realizadas em 451

1985, em São Petersburgo, na Rússia. Originariamente foram criadas para servirem como 

esboço para o projeto final, realizado pelo artista, ainda na época no papel de estudante.  

Estas pinturas, realizadas como esboço preparatório, visavam a integração de um grande 

edifício, um sanatório. É a primeira vez que o artista expõe os desenho nesta disposição e 

neste suporte .  452

 A disposição pictórica possui um ritmo cromático intercalado entre tons quentes e 

frios,  que foi encarado como se fosse um padrão cromático pré-estabelecido.  

 O desenho preparatório da composição é uma recorrente, sempre acompanha as 

pinturas do artista José Maria Barreto. A interpretação volumétrica da anatomia dos corpos 

realizados são propositadamente estudados pelo artista, de acordo com o objetivo a transmitir 

na pintura. É um artista que interliga a representação pictórica através do plasmar das cores 

induzindo o espetador à ilusão plástica tridimensional. 

 José Maria Barreto é o artista Cabo-verdiano que possui um estilo único e singular.  

 Cf. Volume II -  Registo Iconográfico pp. 63, 70.451

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia "Informação Não Editada" [JMB-RDAInP-01] -José Maria 452

Barreto (min 4:27) Registo abril-maio/2014 - Santiago, Cabo Verde. 
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 A passagem recorrente no Museu do Hermitage e a observação minuciosa das pinturas 

de Paul Gauguin influenciaram a sua técnica e o seu olhar , inspirando-se nas cores e nas 453

luzes dos quadros. A utilização das cores cinzentas é uma influencia herdada da experiência e 

da aprendizagem Russa, pois, como o artista declara, o ambiente frio e privado de luz, induzia 

á utilização das paletas cromáticas dos tons mais cinzentos . 454

 

!  

Figura JMB-14 - Triunfo da Independência Nacional, 2014. 
Perspetiva da exposição Identidades: Âncoras de Passagem. Diversas técnicas, 80 x 200 (x 2) cm. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/texto-de-sala-da-exposicao/ 
 

(…) Eu estudei na Ex-União Soviética, passei muito tempo a copiar Ícones Russos, e, portanto, este aqui 
é mais ou menos, tanto em termos de composição como para este agrupamento de figuras… e as cores, 
aqui, aqui há um jogo de cores quentes e frias. […] Esse quadro aqui é um quadro que é a minha coleção 

privada, foi muita insistência da Marzia, que eu, que, portanto, deixei aqui esta obra, que (...) eu tenho 
outras obras, outros trabalhos mais modernos, mas só que a ela interessou mais por este aqui  (…) 455

 
 Cf. Volume IV - Registo Audio "Informação Não Editada" [JMB-RDAInP-01] -José Maria Barreto (min 453

19:35) Registo abril-maio/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV - Registo Audio "Informação Não Editada" [JMB-RDAInP-01] -José Maria Barreto (min 454

20:24) Registo abril-maio/2014 - Santiago, Cabo Verde.
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia:[JMB-RDM-01] - Conceito Itinerante - José Maria 455

Barreto.mp4 (Minuto 1:20) - Registo do dia 11/abril/2014 - Cidade Velha, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Cf. 
Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/cidade-velha/jose-maria-
barreto/  
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 Através da contribuição da obra Triunfo da Independência Nacional, José Maria 

Barreto, em atos de reflexão e beleza, através do aglutinar do pensamento crítico, maestria e 

técnica, delineia toda a atmosfera da luta, história e tradição do povo cabo-verdiano. 

Neste contexto expositivo, a obra de José Maria Barreto, remete-nos para dois planos 

analíticos. Por um lado, a identidade do lugar sagrado onde está exposta, realçando e onde 

através da representação técnica inspirada nos ícones Russos. Por outro, através da narração 

da obra, vivenciamos e recordamos a identidade da história da cultura Crioula. 

 
 Neste âmbito, a obra apresentou-se com o intuito de dar ênfase ao conceito expositivo 

onde a identidade era um elo de união conceptual.  
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 2.2.3. As obras originais - novas criações  

 
 No ponto 4.3, apresentamos sete artistas convidados. No contexto  expositivo 

realizaram o total de oito obras inéditas, das quais três foram realizadas no espaço comercial e 

cinco no espaço museológico. 

Todas as novas criações que apresentamos foram inspiradas e realizadas especificamente para 

o contexto expositivo do projeto. 

 
 2.2.3.1. André Alves | Intervenção no Espaço Museológico 

 
 O convite realizado ao artista André Alves para a participação no projeto Conceito 

Itinerante, proporcionou a apresentação de uma intervenção inédita para a exposição 

Identidade: Variáveis Convergentes, realizada na Casa-Museu Abel Salazar em São Mamede 

de Infesta e inaugurada no dia 7 de novembro de 2015. 

 Com o artista André Alves, num primeiro momento, realizaram-se diversos encontros 

e conversas, no período de troca de informações, criando-se uma ligação de diálogo e de 

partilha, e neste decorrer do tempo, entre gerir a logística e os tempos disponibilizados pela 

Casa-Museu, o artista realizou diversas maquetes para em conjunto solucionar a montagem e 

a pertinência da obra, Figura AA-07, Figura AA-08, Figura AA-09 . Estas maquetes não 456

foram exequíveis, porque objetivavam encontrar viabilidade de financiamento e de execução. 

Balançando as constrições orçamentais e logísticas e de tempo disponibilizado pelo artista, a 

primeira intervenção de André Alves atuou em quase todos os elementos metálicos estornos 

da Casa-Museu.  

 
 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico pp. 42, 43 e 44.456
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!  

Figura AA-10 - Da Série, Do provisório ao permanente, 2015-16. 
Site-Specific, Fitas sinalizadoras de perigo aplicadas no exterior da Casa-Museu Abel Salazar, São Mamede de 
Infesta. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/andre-alves/ 
 

A série "Do provisório ao permanente" consiste num conjunto de intervenções baseadas no uso de fita 

sinalizadora de perigo vermelha e branca. As suas diferentes variações geralmente acentuam aspectos 
inerentes ao material base: a evidência do perigo, a sinalização temporária, a materialidade do 
plástico, o encerramento espacial, a força do elemento gráfico. As diferentes obras desta série adaptam-
se aos diferentes contextos, alterando a sua percepção e alterando a identidade das próprias fitas 

sinalizadoras.  

No primeiro momento da exposição da Casa-Museu Abel Salazar, as fitas revestiram os guarda-corpos 
das janelas da casa. Ao longo destes dois meses estiveram expostas aos efeitos climatéricos, 
desgastando-se pouco-a-pouco, perdendo opacidade e tenacidade, e assim devolvendo a visibilidade dos 
guarda-corpos ocultados.  

Neste segundo momento, uma nova obra da série  "Do provisório ao permanente"  tem lugar no 457

interior do pavilhão de exposições. Não se trata apenas de uma deslocação de um objeto que ora está 

ou se relaciona com o exterior, ora com o interior, mas de uma movimentação de um material no espaço 
em que ela mesma se transforma.  

Ao contrário da intervenção na primeira fase da exposição, o objeto que ali se encontra não reage a 
nenhum contexto ou lugar; é em si mesmo um lugar. Diferentes fitas recolhidas pela Europa ao longo de 
um ano formam um colectivo acidental, uma cortina ou lençol preenchida por formas geométricas 

geradas pela sobreposição das diferentes entremeadas. Lançado do tecto até ao chão, as diferentes filas 
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de fitas vão-se desprendendo-se da malha que as une. A pouco e pouco, este novo objecto é devolvida à 

singularidade de cada fita e desse modo, à total ausência de carácter . 458

 
 A primeira intervenção, pensada e realizada nestes suportes de ferro, possuem uma 

função de proteger e de guardar os corpos, que são elementos arquitetónicos transitivos. A 

ideia de intervir no exterior da Casa-Museu foi com o intuito de sinalizar, mas ao mesmo 

tempo ocultar parte da identidade da Casa-Museu. 

 
(…) eu queria ser ,estava muito confuso, queria ser tudo e, na verdade, eu estava a estudar ciências e 

era muito bom a desenhar células e depois decidi que tinha mudar para as artes. (...) Eu gosto de 
processos onde se nota insistência. Insistência, repetição, gestos que possam ser pequenos, mas que, 
pela sua repetição, se tornam gigantescos e tenho uma inserção destas fitas nas varandas, nestas 

estruturas e tenho que repensar essas ... relações e  repensar para trás ... e em vez do, uau! que bonito, 
funciona bem, que giro ... são padrões, não são padrões, isso, obviamente, está lá! Mas eu estou 
menos interessado nisso! Estou mais interessado na situação que proporciona as relações e pensar  459

(…). 

 Cf. Volume III - Registo Documental p.32458

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AA-RDM-01] - Conceito Itinerante - André Alves - 459

(Minuto 0:27) - Registo do dia 23/outubro/2015 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/andre-alves/ 
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 2.2.3.2. Madalena Metelo | Intervenção no Espaço Comercial  

 
 A obra da Madalena Metelo, intitulada Íntima - Eu e Tu, Figura MM-06, foi 

apresentada na exposição Identidades: Circunstâncias Transversais, em 2013, em Aveiro, no 

Centro Cultural e de Congressos, Olá Ria. 

 Esta intervenção de Madalena Metelo é um estudo realizado após contacto com a 

artista. Madalena Metelo pretendeu envolver através da obra Íntima - Eu e Tu a interação com 

o espaço e o diálogo com o público que habitualmente frequenta o espaço comercial Olá Ria 

do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, conforme a artista declara:  

 
(…) O espaço desta fábrica, que antigamente era uma olaria e agora Olá Ria, é muito importante para 
mim, é um espaço que me diz muito. E foi uma fábrica de cerâmica em terra de oleiros e deu já para 
perceber que para mim é importantíssimo (…)  . 460

 
 A obra Íntima - Eu e Tu, é uma intervenção de caráter efémero e foi prevista para ser 

inserida em três lugares distintos. 

Esta obra nasceu da vontade de promover a interação do público com a obra. Esta exigência 

desabrochou depois das experiências que a artista teve nas diversas glórias por onde 

trabalhou. 

 
(…) o outro lado da arte para um artista é interessante de se conhecer, a forma como o público encara 
uma exposição e a reação que ele tem a uma peça. A arte contemporânea (...) ou seja, é uma ponte entre 
mim e o público é sempre, mas esta talvez um pouco mais.  (…) 461

 
 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-02] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 460

Íntima - Eu e Tu.mp4. "Íntima - Eu e Tu" - (Minuto 1:22) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-02] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 461

Íntima - Eu e Tu.mp4. "Íntima - Eu e Tu" - (Minuto 0:20) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 

!   261
Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 

 Volume I | Marzia Bruno 



 A primeira interação da obra Íntima - Eu e Tu foi instalada nas mesas do terraço do 

Olá Ria. Figura MM-05   - as dez mesas brancas, colocadas no terraço, estavam envolvidas 462

numa das extremidades laterais superiores, através de cinco fios de algodão e nestes cinco fios 

estavam inseridas duas bolas em cortiça realizadas pela artista. O intuito desta primeira 

intervenção foi o de estimular o público através da interação tátil com a peça. O momento de 

convívio, juntamente como o lugar onde a peça está exposta, proporciona, através do tato, 

relações íntimas. Também porque o espaço em questão proporciona o tato, a artista deixou ao 

arbítrio do público a interpretação e a intervenção em aberto. 

 

!  
Figura MM-06 - Íntima - Eu e Tu, 2013. 
Fotografia do vídeo do Vernissage  da exposição "Identidades: Circunstâncias Transversais". 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/  
 
 A segunda intervenção da obra Íntima - Eu e Tu foi um retrato e esteve exposto à porta 

do restaurante, uma peça realizada com fios de algodão de fabrico português, sustentado da 

agulhas de ferro fixadas num coração de cortiça, 50 x 60 x 35 cm.  

 
(…) É uma escultura que trabalha com ou é realizada com materiais intimamente portugueses, é um 

coração de ouro, a cortiça, e ela é definida por uma teia de algodão branco, alvo,  também português. 
Eu procurei o algodão realizado em Portugal, que já não existe, não é, porque a fábrica fechou. Fui à 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p.72.462
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procura dele em casas antigas onde a tradição é uma questão de honra e esta tradição, esta coisa 

antiga, é um brasão que faz com que as coisas tenham mais valor e para mim as coisas têm mais valor 
quando tem raízes. 

Eu pretendo que esta Íntima passe isso a quem se confrontar com ela. A trama, a teia de algodão vai 
definir o retrato da Íntima, mas não vai esconder o âmago. O coração de cortiça vai ser desvelado 
pelo algodão, branco, e fora, longe desse retrato, as pessoas vão encontrar pormenor desta 

personagem em vários locais do Olá Ria, vão poder rever, re-experimentar a sensação que tiveram ao 
conhecê-la, vão poder depois levar um bocadinho dela para a casa  (…). 463

 

!  

Figura MM-07 - Íntima - Eu e Tu, 2013. 
Fotografia do vídeo do Vernissage da exposição "Identidades: Circunstâncias Transversais". 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/  
 

(…) a arte tem um propósito que é de sentir, de fazer sentir, a arte tem que ter uma base conceptual 

porque é isso que enriquece, mas o público não tem necessariamente que ser o alvo dessa base 
conceitual. Eu acho que o público entra numa sala de exposição e sente. Ele precisa de compreender, é 
claro, porque nós somos intelectuais e sentimo-nos mais confortáveis quando compreendemos, mas se 
sentirmos, sentirmo-nos realizados. E, é isso que eu pretendo com esta minha escultura Íntima. (...)  464

 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-02] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 463

Íntima - Eu e Tu.mp4. "Íntima - Eu e Tu" - (Minuto 4:20) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-02] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 464

Íntima - Eu e Tu.mp4. "Íntima - Eu e Tu" - (Minuto 0:48) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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 Considerando que, para a artista, o conceito de escultura é mais do que tudo retrato , 465

este retrato aqui apresentado na exposição, podemos defini-lo de forma intimista, pela função 

a ele atribuída de presenciar, através da interação direta com o espetador, uma mensagem que 

o espetador aleatoriamente recebia.  

 
(…) A solução formal da minha escultura faz lembrar uma planta que é muito especial que é o dente-
de-leão e é uma planta especial, porque a mim me recorda imediatamente intimidade e creio que a arte 
existe para criar esta intimidade entre nós e o artista, entre nós e a peça. Nós enquanto usufruidor da 

arte, de forma que, o dente-de-leão pareceu-me um mote e foi essa a solução formal que eu encontrei 
para o retrato da Íntima, e também porque o dente-de-leão é utilizado na gastronomia com uma 
simbologia muito especial. Ele é um purificador do organismo. E o meu trabalho é maioritariamente 
simbólico  (…) 466

 
 As "mensagens" faziam parte da terceira intervenção, que consistia na entrega de um 

papel com uma mensagem. Os textos escritos eram um convite para um encontro entregue 

pelo empregado de mesa que, aleatoriamente, juntamente com as refeições solicitadas, 

entregava aos clientes do Olá Ria e eles, se aceitassem o convite, iriam ser conduzidos para 

fora, ao encontro da escultura da Madalena Metelo. 

 
(...) O retrato da Íntima, é uma menina, uma rapariga, uma mulher, que está à espera, os clientes, ou 

utentes do espaço, (...) convidados para a minha escultura, vão ser convidados a conviver com ela, a 
estar com ela. Não vou desvendar os mistérios agora, eu acho que cada pessoa terá que chegar cá e 
experimentar todos os detalhes, (...) oferecer momentos de intimidade que vão poder partilhar, uns 

com os outros, porque pressuponho que uma pessoa não venha jantar ao Olá Ria sozinha, 
pressuponho que venha com amigos ou talvez com o namorado ou a namorada, o marido ou a mulher 
e pretendo que a minha Íntima os convide a momentos de intimidade, de proximidade que são 
confortáveis (...) e isso é muito importante (...) e vão descobri-la enquanto estão dentro do Olá Ria. 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 465

Bio.mp4. "Biografia" - (Minuto 1:41) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-02] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 466

Íntima - Eu e Tu.mp4. "Íntima - Eu e Tu" - (Minuto 1:50) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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Vão ter  uma espécie de percurso que podem realizar se lhes apetecer, se acederem ao convite e 

descobrirem vários espaços do restaurante, do terraço, do bar, e aquilo que eu lhes quero oferecer  467

(…).  

 
 O cliente do espaço Olá Ria, indo ao encontro solicitado, encontrava-se com a 

escultura fora da porta à espera. Por baixo do retrato, existia uma mesa, em cima da mesa 

estava colocada uma caixinha com alguns alfinetes, realizados pela artista, e também estes 

foram realizados com materiais exclusivamente de produção portuguesa. No momento do 

encontro com o retrato, o cliente do espaço da Olá Ria era convidado a levar consigo um dos 

alfinetes deixados pela artista.  

 

!  

Figura MM-08 - Íntima - Eu e Tu, 2013. 
Fotografia do vídeo do Vernissage  da exposição "Identidades: Circunstâncias Transversais". 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/ 
 
 A obra efémera da artista Madalena Metelo, juntamente com o impulso criativo do 

projeto, quis criar, dinamizar e potencializar o espaço através da interação com a obra, 

pretendendo despertar num público diversificado curiosidade e sensibilidade para a arte.  

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [MM-RDM-02] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - 467

Íntima - Eu e Tu.mp4. "Íntima - Eu e Tu" - (Minuto 2:53) - Registo do dia 21/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/madalena-metelo/ 
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 2.2.3.3. Miguel Leal | Intervenção no Espaço Museológico 

 
 A exposição Identidades: Variáveis Convergentes, realizada na Casa-Museu Abel 

Salazar em São Mamede de Infesta, inaugurada no dia 7 de novembro de 2015, viu albergada 

uma obra inédita do artista Miguel Leal.  

 
 A intervenção de Miguel Leal baliza duas intervenções, que conforme foi estabelecido 

no programa expográfico, a obra acompanhou o segundo momento da exposição, que 

inaugurada no dia 13 de fevereiro de 2016.  

No primeiro momento da exposição, a obra de Miguel Leal intitulada Economia (Pequeno 

Diário), Figura ML-07 , ocupou o piso II da Casa-Museu, mais propriamente o lugar onde 468

estava o atelier de Abel Salazar, Figura CMAS-ML-01 .  469

 Este espaço, antes da intervenção do artista, apresentava nas paredes os quadros 

pertencentes ao espólio da Casa-Museu de pequena e grande dimensão. No fundo da sala, no 

canto direito, estava um cavalete, um armário no canto oposto ao cavalete, e no fundo da sala, 

no canto esquerdo, uma vitrina contendo os utensílios artísticos e diversos objetos 

pertencentes a Abel Salazar, Figura CMAS-ML-01 . 470

 
 A intervenção realizada por Miguel Leal inspirou-se e integrou a obra na envolvência 

do contexto teórico-prático de identidade-imaginário.  

 
(...) Esta minha ideia, tudo começou assim, (…) eu queria usar, queria arranjar papéis, tudo começou 
com a ideia de fazer qualquer coisa que pudesse ser entendida quase como se fossem desenhos dele 
(...) e eu para fazer isso precisava de papéis antigos, para que pudessem ser papéis da época do Abel, 
e portanto comecei a procurar papéis antigos, e depois, ao procurar papéis antigos, (…), eu tenho 

alguma coisa guardada, mas eu queria alguns papéis assim com mais corpo, etc! (...) Havia um 

 Cf. pg. 268 deste volume. 468

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 264. 469

 Ibidem470
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escrivão, estava ali a pôr, em cada linha (…), inscrito em cada linha um movimento, de conta, ou seja, 

ou um pagamento ou um recebimento. Se fosse de um fornecedor era um “deve”, se fosse de um 
cliente era é um “haver” e o “deve” e o “haver”, a diferença dos dois é o teu saldo, não é, bom! 
Então tu escrevias, não é!… Cada coisa que era vendida era posta à mão. (...) Economia, mas não 

naquele sentido pejorativo do termo, estás a entender?- uma troca, uma troca, tudo implica trocas, 
não é, tudo implica essa economia da que é (…)essa ideia da economia de artista (...) .  471

 

!  
Figura ML-07 - Economia (Pequeno Diário), 2015. 
11 desenhos, molduras, livros (x 4) de contabilidade e mesas de exposição.  
Instalação na Casa-Museu Abel Salazar, para a primeira parte da exposição Identidades: Variáveis Convergentes. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/miguel-leal/ 
 
 O espaço do ateliê da Casa-Museu, com a intervenção de Miguel Leal, 

metamorfoseou-se através da introdução dos onze desenhos realizados em tinta-da-china, com 

molduras pertencentes à Casa-Museu Figura ML-08 . Esta correlação entre o suporte dos 472

desenhos-moldura, e o caderno/diário de contabilidade-desenhos, foram enquadrados no lugar 

de forma cénica e compositiva. Na sala, introduziram-se duas vitrinas pertencentes ao 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [ML-RDM-01] - Conceito Itinerante - Miguel Leal. 471

"Economia (Pequeno Diário) - Economia (figuras)" - (Minuto 0:14) - Registo dos dias 27 de outubro de 205 e 
13 de novembro de 2015 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/miguel-leal/

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p.85.472
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contexto expositivo do piso II. Nas duas vitrinas colocou-se em exposição os quatro caderno/

diário de contabilidade. O diálogo e a correlação expográfica desta sala ateliê de Abel Salazar 

foi escolhida pelo artista com intuito de se poder instaurar esta dialética de economia de 

pensamentos.  

 
 Os desenhos, fruto de reflexões do artista, são apresentados como elementos de 

narração, relatos, símbolos de acontecimentos históricos, Figura ML-11 , contrapostos à 473

fisicidade austera e “vazia” dos quatro caderno/diário expostos, abertos nas vitrinas.  

Esta relação entre a imagem-narração-ausência-imaginação-palavra constituíram os cinco 

pilares para a segunda intervenção de Miguel Leal.  

Estas formas fragmentárias de relacionar a origem identitária de cada um destes cinco pontos 

(imagem-narração-ausência-imaginação-palavra) foram intrinsecamente interligadas com a 

identidade do lugar. 

 Deste modo, esta relação veio ganhando força e vida no segundo momento da 

exposição Identidades: Variáveis Convergentes, inaugurada no dia 13 de fevereiro de 2016, a 

qual Miguel Leal alterou e passou a intitular: Economia (figuras), Figura ML-09 . 474

 
(...)E depois nesta segunda intervenção, o que me ocorreu foi trabalhar numa outra coisa que me 
interessa muito, que é, por um lado, a questão da memória, por um outro lado a relação entre texto e a 

imagem. Estas legendas estão no lugar dos desenhos, podemos, por estas palavras e por essas 
expressões, não é, quer, queiramos quer não, salta uma imagem (Marzia Bruno: é inevitável!) -é 
inevitável, no fundo estamos todos a construir desenhos a partir daqui, então a ideia aqui é, os onze 

desenhos. (…)Eu lembro-me de dizer à Marzia logo de início, cada um destes desenhos tem um nome 
(Marzia Bruno: um nome…) imaginação é uma palavra que está inteiramente ligada, à ideia de 
imagem, por um lado há isso que me interessa muito, essa relação entre a palavra e a imagem, e, por 
outro lado, que aqui é para quem os tenha visto, tenha esse tipo de relação, e depois eu quis 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfco p. 87.473

 Cf. pg. 270 deste Volume.474
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acrescentar esta outra dimensão, que são outras onze legendas de desenhos que existem, mas que 

nunca foram mostrados  (...). 475

 A transformação da obra de Miguel Leal do primeiro momento para o segundo criou 

uma relação entre a imagem, a ausência e a imaginação, instigando a recordação da memória, 

para quem experienciou o primeiro momento, ou estimulando através da palavra a imaginação 

para quem somente viu o segundo momento. 

 Esta ausência é também alimentada de forma natural através da “ausência” do espólio 

da Casa-Museu no espaço, pois as paredes conservam as marcas do tempo, deixadas pelas 

pinturas que estavam anteriormente expostas. 

 

!  

Figura ML-09 - Economia (figuras), 2016. 
Parede com 22 Tables, livros (x 4) de contabilidade e mesas de exposição.  
Instalação na Casa-Museu Abel Salazar, para a primeira segunda parte da exposição Identidades: Variáveis 
Convergentes.Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/miguel-leal/ 
 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [ML-RDM-01] - Conceito Itinerante - Miguel Leal. 475

"Economia (Pequeno Diário) - Economia (figuras)" - (Minuto 2:02) - Registo dos dias 27 de outubro de 205 e 
13 de novembro de 2015 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/miguel-leal/ 
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 A introdução do texto (através das legendas) Figura ML-10  tomou o exato lugar dos 476

desenhos anteriormente expostos.  

 O segundo momento contou com a colocação de 22 Tables, 11 por cada parede, que 

sugerem os títulos dos restantes desenhos que estavam expostos no primeiro momento.  

 Esta transição entre imagem-texto; presença-ausência; imagem-imaginação são as 

palavras-chave da intervenção de Miguel Leal.  

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 86.476
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 2.2.3.4. Nelson Santos | Intervenção Espaço Comercial 

 
 A obra intitulada Terra Feita de Céu de Nelson Santos foi um desenho realizado em 

serapilheira de dimensão 200 x 200 cm, concebido para a exposição de 2013, Identidades: 

Circunstâncias Transversais e albergada no Centro Cultural e de Congressos, no espaço 

comercial Olá Ria, em Aveiro.  

 

!  

Figura NS-09 - Terra Feita de Céu, 2013. 
Desenho realizado sobre serapilheira com pigmentos naturais, 2 x 2 m.  
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/  
 
 Terra Feita de Céu foi a primeira obra do percurso expositivo, albergada no espaço 

comercial e exposta no rés-do-chão que dá acesso ao restaurante. 

 A escolha do artista não foi feita por obra do acaso, mas sim com o intuito de coroar 

um dos objetivos idealizados para o projeto Conceito Itinerante: os dois aspetos, a identidade 

e a envolvência da cultura lusofonia, que tanto caracterizou o projeto. A obra Terra Feita de 

Céu delineou de forma simbólica dois aspetos: o primeiro, a essência da criação de Nelson 

Santos, e o segundo, focar/enunciar estrategicamente o lugar expositivo onde se dava 

seguimento à segunda exposição do conceito da identidade, através da itinerância que se 

aplicaria nas exposições de 2014 e 2015-16. 
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(…) isto de “nominar" as coisas é muito importante, portanto, o facto de eu ter dado como título a este 

trabalho Terra Feita de Céu, que é uma, digamos assim, um excerto dum poema do Fernando Pessoa, 

que diz que “tudo é verdade e caminho” . 477

 
 Para a colocação da obra no lugar, Nelson Santos, escolhe o lugar onde iria ficar 

exposta e relaciona a identidade da suas raízes. Pretende alinhar a obra com os pontos 

cardeais e direcionar fisicamente a leitura da obra para Cabo Verde. A posição, a inclinação e 

a simbologia do desenho são fatores determinantes que surgiram sobre a meditação do 

conceito identidade, sendo este o ponto fulcral e conceptual desta obra. O artista Nelson 

Santos analisa e interpreta, estabelecendo o paralelismo teórico e gráfico entre o plano terreno 

e o plano celeste: 

(…) E, portanto, tem a ver sempre com este diálogo que eu procuro estabelecer entre o plano aparente 
do plano da materialização, da  densidade das coisas, das matérias que eu me cruzo no meu trabalho, 
todo o veio, digamos, energético (...) que confere existência à própria existência  (…). 478

 
 Na obra Terra Feita de Céu o artista procura a genésica do complementar, procurando, 

através do desenho, espelhar o plano terreno, no plano celeste, sublimando este paralelismo, 

que também foi e é linha-guia percorrida pelo artista.  

 Nesta obra, Nelson Santos pretende complementar a natureza vivenciada do aspeto da 

saudade no que diz respeito à sua identidade. Este desenho foi um exercício de saudade, 

conforme o artista declara, que remete para  um estudo sobre as origens celestes e também 

para as suas origens terrestres. No enquadramento conceptual, esta é uma obra inédita. 

 
(...) Este trabalho em particular, a primeira que eu vou pegar por este lado, vou pegar, nas memórias, 

e na ideia das cartas celestes (...) e portanto de pontos de estrelas e de planetas que estão no céu, a 
necessidade que teve para ordenar cá o seu pensamento, atribuir, associar figuras de animais, de seres 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-02] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Terra 477

Feita De Céu.mp4. "Terra Feita De Céu" - (Minuto 0:09) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos/

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-02] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Terra 478

Feita De Céu.mp4. "Terra Feita De Céu" - (Minuto 00:45) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos. 
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mitológicos, criar histórias (...) e daí a necessidade de eu fazer esta relação com a terra e o céu, 

sempre este eixo de me perder, mas de achar o centro. Tudo num plano de terra, é espalhado nas 
quatro direções da rosa dos ventos e todas as outras. (...) Sempre esta ideia de centralidade, de noção 
de centralidade. Vai ser uma composição muito simples num tecido de serapilheira, quadrado, um 

enquadramento regular, estou a reforçar esta noção de centralidade (…) 479

 
 Este eixo central que o artista procurou representar graficamente para a sua conceção 

do desenho Terra Feita de Céu foi rigorosamente transportada in loco no dia da montagem, 

direcionando e posicionando a obra no eixo central. Figura NS-09 . 480

No progredir da maturação gráfica e da conceção final do desenho Terra Feita de Céu, o 

artista realizou diversos ensaios em papel e grafite,. Figura NS-11, Figura NS-12, Figura 

NS-13 . 481

!  

Figura NS-10 - Terra Feita de Céu, 2013. 
Grafite sobre papel - 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos/ 
 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-02] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Terra 479

Feita De Céu.mp4. "Terra Feita De Céu" - (Minuto 01:09) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos.

 Cf. Volume II Registo Iconográfico p. 13.480

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico pp. 99, 101.481
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 Curiosamente, a sua realização no suporte original foi concebida numa viagem 

realizada em 2013, em Marrocos Nelson Santos, através dos pigmentos naturais encontrados 

em Marrocos, deu vida à obra Terra Feita de Céu, Figura NS-14 .  482

 Nelson Santos, na conceção teórica desta sua obra, encontra e relaciona um aspeto 

mitológico, significativo e relevante para artista, devido ao facto de ter nascido em Portugal. 

Consequentemente, estabelece um paralelismo com o mito de Hércules e neste caso concreto, 

inspira-se exatamente no décimo primeiro trabalho. Graficamente, relaciona a analogia de 

Hércules na busca dos pomos de ouro no jardim das Hespérides. 

 
(…) Encontrei, então, um único mitologismo, que eu encontrei, que relacionava, digamos assim, em 
termos de raízes, isso é importante, uma vez que eu nasci em Portugal, e, portanto, relacionava o mito 

de um dos trabalhos de Hércules, exatamente o décimo primeiro trabalho, com o arquipélago de Cabo 
Verde. (...) Consiste na ida a um jardim chamado jardim das Hespérides, em busca dos pomos de ouro. 
Então o que é eu fiz, quando eu vi a disposição das ilhas que formam o arquipélago, elas sugeriram-me 

a configuração de um braço e de um rosto. (...) A própria disposição do arquipélago poderia dar uma 
constelação, e então, e associando a esta relação que já havia sido feita no passado, criei a constelação 
de Cabo Verde. (…) . 483

 
(...) aqui nesta carta celeste, vou ter a inversão do arquipélago, não é, em vez de ter a Brava e o Fogo 
em baixo e Santo Antão e São Vicente em cima, vou ter exatamente o inverso. (...) O que é que acontece, 
aqui,  nesta inversão, eu tendo colocado, a mão do Hércules, e o Hércules aqui é o Cabo-verdiano a 

segurar o pomo de ouro, com a sua mão esquerda, isto é, no plano de terra, porque eu coloquei o pomo 
de ouro na relação que há entre a Brava e o Fogo e as minhas origens estão exatamente aí, o meu avô é 
do Fogo, os meus pais, a maior parte da minha família é da Brava (...) E tem a relação exatamente que 
existe do feminino e do lunar do lado esquerdo. Ao fazer essa inversão, é relacionado com o plano 

celeste, tendo a inversão, ele passa a segurar o pomo de ouro mas com a direita, e portanto temos aqui 
um complemento entre uma natureza lunar e uma natureza solar, para quê, para que a unidade se forme 

 Cf. Volume II Registo Iconogáfico p.102.482

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-02] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Terra 483

Feita De Céu.mp4. "Terra Feita De Céu" - (Minuto 02:23) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos. 
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no centro, no meio, sempre mostrando estes valores como partes complementares, para se achar uma 

unidade  (…). 484

 
 A obra de originalidade inédita no seu contexto e na sua criação. A analogia mitológica 

que o artista cria em reflexo com a sua própria identidade é um intenso e aprofundado estudo 

e pesquisa sobre as relações e ligações simbólicas-identitárias-mitológicas-terrenas-celestes.  

O facto de o lugar a albergar a obra coincidir com a cidade de Aveiro e o espaço ser uma 

velha fábrica de cerâmica (Olá Ria) acrescentou mais um elo simbólico para o estudo do 

artista, isto devido às relações "terra" que o lugar possui. 

 
(…) um caráter oscilante que tanto via às luas novas, aos quartos minguantes como às luas cheias. 

(...) Temos um arquipélago que é dominado pelo mar, pelo calor da música, o calor das pessoas, a 
sensualidade, toda esta energia terrestre tão forte que são concentrações de terra, imensidões e 
desertos de mar. O astro que mais presença tem seria o sol, mas é exatamente o  inverso, porque é 

mais o mar do que a terra e, portanto, se formos a ouvir e ler nas poesias e nas composições que os 
poetas fizeram, as mornas, (...) Uma das músicas que eu tenho no meu coração, que era uma música 
que a minha mãe me cantava quando eu era miúdo, que era uma música do Beleza, que é, exatamente 

“Lua nha testemunha”, refere exatamente isto. (…) . 485

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-02] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Terra 484

Feita De Céu.mp4. "Terra Feita De Céu" - (Minuto 05:27) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos.

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [NS-RDM-02] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Terra 485

Feita De Céu.mp4. "Terra Feita De Céu" - (Minuto 04:02) - Registo do dia 26/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito 
Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/nelson-santos. 
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 2.2.3.5. Patrícia Guerra | Intervenção Espaço Comercial 

 
 A obra intitulada Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, realizada pela 

artista Patrícia Guerra, foi uma instalação site specific, realizada em 2013, e pensada para ser 

inserida no elevador do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. O elevador é utilizado 

seja para o público que frequenta o espaço comercial Olá Ria, como também, para o público 

que visita o Centro Cultural e de Congressos e os seus espaços de gabinetes de função 

pública da Câmara Municipal.  

 
 A obra Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73 Figura PG-05, Figura PG-06, 

Figura PG-07, Figura PG-09 , nasceu depois de termos conversado e partilhado diversas 486

ideias com a artista à volta da génese do projeto e da sua missão com o público.Patrícia 

Guerra é a única artista convidada de origem Aveirense e a escolha foi intencional pelo facto 

da insolvência identitária com o lugar e com as tradições da cidade.  

 
(…) Esta obra teve um percurso muito engraçado, porque, de alguma forma, pois também vai ao 
encontro, daquilo que eu também quero transmitir com ela, e de uma certa forma, uma pessoa, estar 

sujeita sempre às metamorfoses que uma coisa pode ganhar, e esta obra foi interessante neste aspeto, 
porque foi ganhando várias perspetivas e várias maneiras de sempre tentar transmitir essa coisa de 
observador, a peça, o que estás a observar, a peça também está a observar a ti, seres capaz de inverter 

os dois papéis, como espetador e não espetador, de alguma forma esta obra também traz outra coisa 
que a mim também me interessa, sempre que encontrar alguma maneira, ou andar à volta deste tema, 
que é a nossa questão, a nossa própria existência, aqui matéria, não matéria e de que forma é que tu 
também estando presa a uma matéria, como é que tu vais vivendo, como isto, te rotula, de alguma 

maneira, como é que tu vês… como as coisas… que tipo de impacto as coisas têm em ti (…)  487

 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico pp.107, 109.486

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [PG-RDM-02] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - 487

Combinações Genéticas Raras.mp4. "Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73" - (Minuto 00:08) - 
Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/. 
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 O lugar escolhido para a realização do site specific foi uma sugestão da artista e a 

intenção da integração da obra com o lugar intencionava a interação do visitante com a obra.  

 

!  

Figura PG-08 - Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, 2013. 
Site specific, 28 espelhos instalados de cima para baixo a uma altura variável entre 1 metro e 63 a 1 metro e 73, 
no interior do elevador:  um iPod, um  par de auriculares e um capacete. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/  

(…) essa componente da narrativa que acompanha a ilustração acompanha a banda desenhada e que 
acompanha esta peça também, vem precisamente dessa necessidade também e de que forma tu 
consegues ter uma narrativa presente ..., A própria atitude que tu tens de casa, quando sais, tu podes 

sempre contar uma história dessa maneira, ou seja, sempre que está acontecer algo à tua volta, são 
sempre constantes narrativas, podes arranjar várias maneiras de transmitir, e esta peça tem 
precisamente a ver com isto. (...) Estas obras e tu, naquele momento, têm uma, há uma história que 
está a ser construída, no fundo ...e esta peça da maneira, como está disposta e o próprio título da peça 
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e como ela se vai debruçar, tem exatamente a ver com isso, como tu, de um coletivo passas para um 

particular para criares uma narrativa, para transmitires alguma coisa (…) . 488

 
 Esta constante narrativa em metamorfose, que é matriz criadora da obra de Patrícia 

Guerra, é vivenciada neste lugar de transição de contínua instabilidade do elevador do Centro 

Cultural e de Congressos. A escolha do lugar consegue ser mais uma vez um elemento 

estratégico para o conceito da criação.  

 
(…) O título da obra, sendo uma exceção, tu já não fazes parte da narrativa, estás a construir outra, 

não é, e essas duas narrativas sempre alternativas nunca deixou uma, tem mais do que uma, tem mais 
do que duas, ou tem mais do que três, porque nós somos vários indivíduos, não é! todos nós temos 
impactos diferentes, e somos diferentes e essa obra vai permitir essa coisa precisamente porque (...) 

houve uma coisa padrão que eu usei para fazer isto, e que de alguma forma as pessoas que não 
tiverem esse padrão de alguma forma não vão ter a mesma narrativa que essas pessoas terão e que se 
incluem dentro deste padrão. São interessantes de observar porque é no momento em que tu podes 

perceber que se calhar a exceção pode-se tornar a regra em vez de ser o padrão a tornar-se regra, e 
isso é uma coisa que é sempre interessante inverter, não é …, porque tu estás a tirar as coisas de um 
conforto e estás a pô-los em questão, no fundo é isto! é pôr em questão as coisas, a imagem, a 
narrativa, tudo, tudo o que observas de alguma forma (…) . 489

 
 Esta exigência de questionar e experimentar sensações através da obra de Patrícia 

Guerra foi também proporcionada através da aplicação áudio de uma composição que a artista 

criou para a peça . Através dos aparelhos de escuta disponibilizados no interior do elevador, 490

o visitante do Centro Cultural e de Congressos, poderia colocá-los e na transição entre um 

andar e outro poderia usufruir da experiência que a artista disponibilizou. 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [PG-RDM-02] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - 488

Combinações Genéticas Raras.mp4. "Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73" - (Minuto 01:15) - 
Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/.

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [PG-RDM-02] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - 489

Combinações Genéticas Raras.mp4. "Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73" - (Minuto 02:00) - 
Registo do dia 23/junho/2013 - Aveiro. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://
www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/.

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [PG-RDM-03] Conceito Itinerante - Áudio da instalação. 490

junho 2013.  
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 A projeção do som e os próprios espelhos instalados no teto do elevador permitiam ao 

visitante um certo conforto ou desconforto, dependendo da altura do visitante.  

 
 Para quem se enquadrava na altura entre < 1,63 / > 1,73, o uso do capacete poderia ser 

evitado, mas quem possuía a altura maior que um metro e setenta e três, devido a 

circunstâncias de segurança, deveria colocar o capacete ao entrar no elevador. A artista referiu 

no seu título < 1,63 / > 1,73 como uma medida matriz, porque além de ser a altura a que os 

espelhos estavam instalados, a artista pretendeu referenciar o aspeto identitário da altura 

corporal, em média, do cidadão português.  
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 2.2.3.6. Rodrigo Oliveira | Intervenção no Espaço Museológico 

  

 Em São Mamede de Infesta, na Casa-Museu Abel Salazar, a exposição coletiva 

Identidades: Variáveis Convergentes, inaugurada no dia 7 de novembro de 2015, albergou 

duas obras inéditas do artista Rodrigo Oliveira. Uma delas, colocada no piso zero Figura 

CMAS-RO-02 , intitulada Intervenção Deslocada (Varanda), tinha continuação também no 491

piso zero, Figura CMAS-RO-01 , na sala das "paredes móveis", onde estava instalada a 492

segunda obra intitulada Square (Tangram), Figura RO-08 . 493

 Várias conversas, encontros e trocas de informação surgiram depois da visita na Casa-

Museu até chegarmos à conclusão da apresentação final  

 
(...) que tivesse a ver com a ideia de ver no microscópio e de desenhar e inventariar as coisas quase de 
um modo científico, e ao mesmo tempo que tivesse a ver com, realmente, quem era essa personalidade 
e como é que nós através da história conseguimos reconstruir uma ideia sobre as pessoas. Então, 
pensei em duas peças que se ligam. (...) Eu tenho esta peça, que eu achava gira como se fosse uma 

coisa de laboratório - Vou-te explicar o que é! É esta mesa e depois aqui, existem aqui uma série de 
pecinhas que são, isto é um jogo, chinês que se chama Tangram, e a ideia era que isto ficasse como se 
fosse uma mesa daquelas científicas de laboratório, e vem na série daquelas pinturas que eu faço com 

monopólios, com as mesas de xadrez, e eu acho que esta peça tem uma componente laboratorial (...) 
Dá a ideia de abstração com o universo da arte e com o universo da ciência, e da arquitetura que vai 
também buscar no meu trabalho através dos animais, as figuras que se constroem, tem um lado 
interativo, liga também muito bem com as minhas peças pintadas dos jogos, das charadas e ao mesmo 

tempo liga com esta ideia que eu também quero desenvolver (…) . 494

 
 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 288.491

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 284.492

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 122.493

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [RO-RDM-01] - Conceito Itinerante - Rodrigo Oliveira. 494

"Intervenção Deslocada (Varanda) - Square (Tangram)" - (Minuto 00:10) - Registo do dia 30/setembro/2015 - 
São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/
porto/rodrigo-oliveira/  
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!  

Figura RO-09 - Square (Tangram), 2014-15. 
Dois bancos originais da peça (na exposição de 2015-16 junção de mais dois bancos do espólio da Casa-Museu), 
Pintura acrílica em tabuleiro de tangram em madeira colocada sobre mesa de camelô 170x85x88 cm. 
Disponível em: http://rodrigooliveira.com/files/RO_2016_julho_6.pdf 
 
 Devido à ligação e ao estudo de Rodrigo Oliveira como arquitetura e as suas 

envolvências, surgiu-nos a ideia de desafiá-lo para intervir numa das fragilidades estruturais 

que a Casa-Museu possui na sua arquitetura. Intervencionar com uma instalação na Casa-

Museu com o intuito de despertar as consciências sobre a necessidade de recuperar e 

salvaguardar o património imóvel.  

 
Ponha-me uma luz bonita que tenha um impacto tão grande, ponha num sítio que pudesse mesmo pôr 
ou mesmo naquele sítio com tudo arrumado e tudo limpo ali dentro, estás a ver ? Aquele super bem 
pintado (…) Não, acho que ficava mesmo bem, sabes? Acho que ficava bonito e as peças não precisam 
de estar juntas. (...) queria pôr luz lá em baixo, tinha pensado numa coisa, tinha pensado numa coisa, 

eu, por um lado, gosto das peças existirem pela casa, sabes? Acho giro! Sabes, uma das ideias que eu 
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tinha pensado que também, agora tem muito a ver com o meu trabalho, era tirar o chão da varanda, e 

pô-lo num outro sítio (…) . 495

 

!  

Figuras RO-10 - Intervenção Deslocada (Varanda) , 2015. 496

Piso 0 "Capela" Site -Specific, deck da varanda da Casa-Museu. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/rodrigo-oliveira/ 
 
 A intervenção de Rodrigo Oliveira intitulada Intervenção Deslocada (Varanda), 

Figuras RO-10, e instalada no piso zero da Casa-Museu, interliga dois lugares, na sala das 

"paredes móveis" e no interior da Capela Figura CMAS-RO-02 . Esta intervenção foi 497

realizada com a deslocação do deck da varanda da Casa-Museu, CMAS-RO-03 .  498

 
 A intervenção teve o intuito de sensibilizar o espetador questionando a identidade e 

proveniência da própria intervenção. A colocação das luzes nos buracos do chão, Figura 

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [RO-RDM-01] - Conceito Itinerante - Rodrigo Oliveira. 495

"Intervenção Deslocada (Varanda) - Square (Tangram)" - (Minuto 02:10) - Registo do dia 30/setembro/2015 - 
São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/
porto/rodrigo-oliveira/

Fotografia de autor da CTRL+N Produções © cedido ao projeto "Conceito Itinerante"496

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 288.497

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 289.498
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RO-11 , objetivava uma chamada de atenção, um alerta, mas ao mesmo tempo induzia à 499

curiosidade do que está escondido por baixo do deck. 

 Conforme indica o título da obra Intervenção Deslocada (Varanda), Figuras RO-10, 

esta faz alusão ao processo efémero de construção e de desconstrução da obra. Rodrigo 

Oliveira quis homenagear a Casa-Museu e sacralizar o seu testemunho, colocando parte da 

Intervenção Deslocada (Varanda), Figuras RO-10, na Capela da Casa-Museu. 

 
 O deck da varanda da Casa-Museu foi instalado na capela, exatamente na mesma 

direção da arquitetónica da Casa-Museu, mas neste caso deslocada para o interior da Casa-

Museu. 

 Na parede frontal da porta de entrada da capela, foi também colocada uma planta 

arquitetónica da Casa-Museu, Figura RO-12 , pertencente ao espólio. Rodrigo Oliveira 500

escolheu a planta arquitetónica, querendo criar esta referência visual da origem da deslocação 

do espaço e da estrutura intervencionada. 

 
 Este jogo de dualidade entre o diálogo de uma sala e a outra – o contraste da primeira 

obra e da segunda – o diálogo entre espaço e as obras, – as questões do identitário e do 

efémero, são elementos construtivos entre as identidades e elementos do locos da Casa-

Museu que proporcionam em coexistência e sincronia a excelência dos elaborados artísticos 

de Rodrigo Oliveira. 

 

 Cf Volume II - Registo Iconográfico p.123.499

 Cf Volume II - Registo Iconográfico p.124.500
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 2.2.3.7. Vítor Israel | Intervenção no Espaço Museológico 

 
 A exposição Identidades: Variáveis Convergentes, albergada na Casa-Museu Abel 

Salazar em São Mamede de Infesta, inaugurada no dia 7 de novembro de 2015, viu a presença 

de seis pinturas inéditas realizadas pelo artista Vítor Israel intituladas Seis Pinturas Para a 

Capela da Casa-Museu Abel Salazar, Figura VI-6.  

 

!  
Figura VI-6 - Sei Pinturas Para a Capela da Casa-Museu Abel Salazar, 2015.  501

Acrílico sobre MDF; 59,5 x 59,5 cm (x 6). 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/vitor-israel/ 
 
 Após convite feito ao artista Vítor Israel para participar no projeto, conjuntamente 

concordamos com a escolha do local a expor. Mediante as ideias apresentadas sobre o projeto 

 Fotografia de autor da CTRL+N Produções © cedido ao projeto "Conceito Itinerante".501
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e sobre a exposição em questão, o artista realizou para esta ocasião as seis pinturas para a 

Capela da Casa Museu, Figura CMAS-VI-01 , inspirado-se na vida de Abel Salazar . 502

 
(…) Eram assim umas figuras meias austeras com uns recortes bastantes rígidos ,só com duas cores, 
três no máximo. Que eles têm qualquer coisa de vulto, de túmulo até, de figura religiosa. E então, eu 

acho que aquilo poderia funcionar na capela. Era um bocado jogar com a ideia do Abel Salazar ser 
uma espécie de homem da renascença. O homem dos sete ofícios. que tem uma devoção quase 
religiosa, por tudo aquilo que ele se interessa. E ao mesmo tempo, também era uma pessoa que não 

era propriamente religiosa. Esta contradição até me agrada, eu gostaria de alguma forma transformar 
isso numa composição gráfica, com algumas pinturas, mas com essas formas que remetem um pouco 
quase para uma figura que é religiosa, mas que fosse a personificação dessa obsessão. (...) 

O trabalho que eu quero fazer é em pintura, eu acho que a pintura está muito relacionada com uma 
ideia mais do que o sensível, de uma coisa quase religiosa, se quisermos, do que propriamente uma 

coisa verbalizada, é uma coisa de crença, sobretudo. Eu acho que a arte  toda sobrevive, é um sistema 
de conhecimento baseado na crença. (...) que me remete para um uniforme, uma vestimenta, também é 
essa ideia também presta alguma força, porque é uma pessoa que vai vestindo vários uniformes, é o 
uniforme do médico, o uniforme do artista. Quase com um sentido muito metafórico, esses diversos 

papéis, que capa que tu vestes! que capa é que vestes, exato! (...) Isto era a ideia que eu acho tem, é 
capaz de ter mais força, para colocar aqui. (…) . 503

 
 Foi interessante descobrir o fascínio pelo trabalho gráfico de uma artista russa 

(lituana em rigor), por sinal casada com Rodchenko, Varvara Stepanova , consideramos 504

que as obras de Vítor Israel estão impregnadas por alguns traços e aspetos muito próximos. 

As pinturas geométricas e lineares do artista, as cores acesas estão no lugar expostas em 

contraposição com a fotografia, em preto e branco, do enterro de Abel Salazar, colocada na 

parte superior do altar.  

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 295.502

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [VI-RDM-01] - Conceito Itinerante - Vítor Israel. "Sei 503

Pinturas Para a Capela da Casa-Museu Abel Salazar" - (Minuto 00:12) - Registo do dia 09/outubro/2015 - São 
Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/porto/
vitor-israel/

 Vitor Israel. Consultado dia 24 de novembro de 2016. Disponível em: http://vitor-israel.blogspot.pt/p/504

textos.html  
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(…) Nenhum homem pode tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque nem o homem nem 
as águas do rio são o mesmos (…).  

Heráclito  505

 Cocuccioni, Enrico. Art + Place = (Space + Time) of Existence. In La CRITICA, New York. 3 dezembro 505

2016. Disponível em: http://www.lacritica.net/bertol.htm 
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3 - As Exposições  

 
Nota introdutória  

 
 As três exposições foram encaradas com um trabalho experimental-laboratorial, 

integrado e interdisciplinar onde o relevo foi dado ao planeamento minucioso e ao processo 

de avaliação permanente. A conceção expográfica percorreu as seguintes etapas:  

- Escolha-vínculo do tema (identidade), finalidade e função;  

- Definição do plano de ação;  

- Definição do público-alvo;  

- Identificação de recursos financeiros, humanos e de espaço físico;  

- Desenho do cronograma;  

- Seleção do conteúdo e planificação da exposição. 

 Outros fatores, não de menos importância, também foram levados em conta nas três 

fases de atuação expográfica de 2013, 2014 e 2015-16: a segurança das obras, a segurança dos 

visitantes, a validação das informações sobre a exposição, o estudo do acesso à exposição, a 

criação das condições para a dedução de conclusões e determinação de formas de promoção, 

o acompanhamento e a avaliação da exposição. 

 O conceito que guiou toda a seleção artística foi a possibilidade de efetivação, na 

prática, de conceitos e teorias recolhidos na revisão bibliográfica e no trabalho de campo 

efetuados. Em sequência, examinaram-se as questões específicas da Identidade, conceito que 

veio influenciar todas as escolhas e reflexões tomadas, através da análise das convergências e 

divergências das mensagens artísticas e dos espaços intervencionados. 

 A ampliação do alcance do projeto, para além dos espaços físicos e da documentação 

em itinerância, efectivou-se nos espaços web (Site, Facebook, YouTube, Twitter).  
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 Neste ponto serão descritos os processos logísticos das três exposições articulando a 

informar recolhida e organizada no web Conceito Itinerante com a explicação das fases de 

trabalho teórico e prático em cada experiência expositiva. 

 

 
!   292

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



3.1. A criação do www.conceitoitinerante.net como instrumento de recolha, 

preservação e divulgação da informação. 

 
 O web “Conceito Itinerante” foi criado em 4 de julho de 2013  enquanto “diário de 506

processo ” e ferramenta de divulgação da investigação em curso. 

O conteúdo do sítio Web "Conceito Itinerante" está organizado, dentro de uma estrutura 

hierarquizada da informação, através de um sistema de rotulação para cada tipo de 

informação. Assim, por forma a facilitar a realização de tarefas e o acesso de forma intuitiva 

aos conteúdos, agrupou-se e hierarquizou-se a informação no sítio web "Conceito Itinerante" 

da seguinte forma: "Home", "Conceito Itinerante", "Cidade de Aveiro", "Cidade Velha", “São 

Mamede de Infesta", "Mecenato", "Blog" e "Contactos".  

 
 Se o primeiro rótulo é uma ligação permanente à página de acolhimento, o segundo 

apresenta o projeto, uma galeria coletiva que apresenta obras seleccionadas de todos os 

artistas que participam nas exposições, os vídeos criados para todas as exposições e faz a 

apresentação dos sítios que acolheram as intervenções curadoriais. Os rótulos "Cidade de 

Aveiro", "Cidade Velha" e "São Mamede de Infesta" apresenta o texto de sala da exposição 

respetiva e apresenta individualmente cada artista. O rótulo "Mecenato" reconhece 

instituições que exerceram acções relevantes para a consecução dos objetivos deste projeto. O 

rótulo "Blog" encaminha o visitante para a parte da comunicação das novidades sobre o 

projeto. Por fim, no rótulo "Contactos" encontram-se disponíveis várias formas de contacto 

com a curadoria. 

 
 Tecnicamente falando, uma plataforma de arte geralmente tem, e muitas vezes 

concentra-se, uma base de dados, estruturada numa variedade de maneiras, que os utilizadores 

podem carregar para (às vezes com conjuntos de restrições aplicadas, tais como a filtragem), 

 Cf. Volume III - Registo Documental p.149.506

 
!   293

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



descarregar ou navegar (também às vezes com filtragem) e um conjuntos de funções 

centradas nessa atividade, como votação, classificação, apresentação, comentários e outros . 507

 
 O recurso à Internet é inevitável em tudo o que envolva um acesso tão amplo quanto 

possível. Certamente, no que respeita à arte, hoje, a virtualidade caracteriza a qualidade da 

experiência estética em condições contemporâneas. Estas condições são influenciadas, de 

forma significativa, pela variedade de práticas abrangidas pela mediação digital e como eles 

facilitam as transações entre artefacto e o modo de exibição, espetador e experiência espacial. 

(...) A navegação - comumente aplicada à experiência de percorrer e analisar informações na 

Internet - pode muito bem revelar-se uma descrição mais adequada da forma de engajamento 

que se está tornando cada vez mais aplicável às experiências baseadas em museus. Enquanto 

usado pejorativamente para descrever um estado de indiscriminada e distraída interação, a 

‘navegação’ chama a atenção para a forma como a ‘pesquisa’ pode ser mostrada para 

suplantar a narrativa autoral dentro de média interativa. Num ambiente digital, a proximidade 

(uma propriedade espacial) e conectividade (uma relacional) costura um tecido experimental 

que contrasta com tropos consagradas pelo tempo, como linearidade e narrativa. Estas 

propriedades exibem uma afinidade reconhecível com os requisitos discursivos colocados 

sobre curadoria e a formatação do espaço de exposição. 

 
 Dada a importância dos sistemas cognitivos no que se refere à disponibilização de 

conteúdos digitais, tratam-se neste projeto as fotografias das obras, constituídas como 

matéria-prima, como objetos digitais. Assim, a criação de uma coleção digital que abarque as 

três exposições e que seja geradora de valor acrescentado, surge da constatação de que as 

coleções digitais podem aumentar a consciência das colecções físicas, resultando numa 

maior demanda pelos originais . Para que se atinja esta complementaridade e sinergia, 508

 Dziekan, V. (2012). Virtuality and the art of exhibition: curatorial design for the Multimédial museum. 507

Intellect Books. p. 57
 Zhang, A., & Gourley, D. (2014). Creating digital collections: a practical guide. Elsevier. p. 4508
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desempenham um papel predominante as ferramentas de criação, organização, partilha e 

difusão de conteúdos digitais. A organização de conteúdos, a escolha da interface e a 

implementação de um modelo de navegação que estivessem de acordo com os conceitos 

preconizados para a divulgação do projeto teve o foco na criação de uma experiência 

cognitiva que encarasse o sítio web como uma galeria.  

 
 Pelo seu carácter essencialmente digital, convém observar que o seguimento natural da 

coleção preconizada, para que seja um repertório amplamente acessíveel, requer uma 

arquitetura de informação e uma gestão de conteúdos. Para Rosenfeld e Morville, a 

Arquitetura da Informação é a arte e a ciência de estruturar, organizar e etiquetar a 

informação para ajudar as pessoas a encontrar e gerir a informação . Neste contexto, este 509

projeto recorreu a uma Web Content Management Systems (CMS) como plataforma. O 

aplicativo open source WordPress também permite a implementação de um repositório 

multimédia mediante a criação das exposições digitais, onde é possível a visualização de 

vídeos e onde as imagens podem ser visualizadas uma a uma, em diaporama. 

 
 Para o ato discursivo das exposições no ciberespaço, levaram em conta parâmetros 

como a percetibilidade, operabilidade, compreensibilidade e robustez , procurando-se que 510

tal ato seja de fácil compreensão no que tange à estrutura e conteúdo das páginas. 

Uma outra faceta da tendência natural é a amplificação nas interações que advém dos novos 

sistemas participativos de informações. Constata-se que, um desenvolvimento que aborda e 

capitaliza-se no papel da mudança da emergência cultural criativa na vida social, política e 

económica e que está intimamente relacionado com as plataformas de arte é a web 

participativa, ou fenómenos que foram recentemente subsumidos sob o título de 'Web 2.0’ . 511

 
 Rosenfeld, L., & Morville, P. (2002). Information architecture for the world wide web. O'Reilly Media, Inc.509

 Mora, S. L. (2002). Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. Editorial 510

Club Universitario. p. 173
 Goriunova, O. (2012). Art platforms and cultural production on the internet. Routledge. p. 9511
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 Primordial no processo conducente a uma maior visibilidade às exposições e a todas as 

suas atividades, a criação de redes de relacionamento nas redes sociais com uma página no 

Facebook e perfís no Twitter, YouTube e Google+ visaram a publicitação das atividades e a 

publicação de materiais multimédia sobre os artistas e as exposições. Para alcançar um 

público-alvo mais amplo e avaliar perceções, implementou-se medidas de proximidade 

através da interação direta com os públicos. 

 
 Efetivamente, a apreciação da arte baseia-se em fortes efeitos da emoção . Como 512

entende Nicolas Bourriaud, 

 
A arte é um espaço de imagens, objetos e seres humanos. A estética relacional é um modo de 
considerar a existência produtiva do espectador da arte, o espaço de participação que a arte pode 

oferecer . 513

 

 Leder, H., Gerger, G., Dressler, S. G., & Schabmann, A. (2012). How art is appreciated. Psychology of 512

Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6(1), 2. p. 9
 Bourriaud, N. (2002). Relational aesthetics. Dijon: Les presses du reel. p. 48513
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3.2. Considerações sobre metodologias de análise 

 
 Os aspetos teóricos e os modelos que coordenam uma abordagem curadorial fazem 

uso de múltiplas linguagens para tornar a exposição num evento onde a construção de uma 

metáfora proporciona um desafio artístico, cultural e social. A montagem de uma exposição, 

portanto, além de proporcionar estes três desafios — artístico, cultural e social — pode 

analisar essencialmente um conjunto de relações: as obras artísticas relacionam-se umas com 

as outras, criando afinidades com a sala expositiva. As obras transformam a perceção do 

espaço envolvente. A obra, com sua forma e essência, dialoga com o espaço e retorna a si 

mesma, dialogando ainda com os seus próprios elementos compositivos (a totalidade/partes). 

A obra questiona o lugar e questiona-se a si mesma.   

 Mara Clarelli propõe cinco relações, juntamente com a disposição objetiva das obras, 

definidoras de vários géneros de exposição que podem ser adotados : 514

• A "classificatória", comparável a um tratado;  

• Os "diversos temas", comparável a uma enciclopédia; 

• A "cronológica", comparável a um manual; 

• A "temática", comparável a um ensaio; 

• A "narrativa", comparável a um conto. 

 A partir desta experiência de investigação parece-nos agora pertinente incluir ainda 

mais uma possibilidade neste elenco de relações de Maria Clarelli — a que se refere a 

articulação de tempos diferentes que interagem através de registos do próprio processo que 

integram cada exposição — "apresentação" comparável a uma reportagem. 

 No texto de Maria Clarelli há uma referência a Stephen Greenblatt que nos despertou a 

atenção e nos levou a pesquisar este autor e a sua  obra. Trata-se de Resonance and Wonder 

onde o autor:  

 Clarelli, Maria V., M.,. Il museo nel mondo contemporaneo: la teoria e la prassi. Roma: Carocci Editore, 514

2011. ISBN 9788843060382. p.143.  
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 (…) propôs uma subdivisão estilística baseada na alternativa entre a estratégia da ressonância e da 

maravilha. A primeira é mais focada sobre os objectos e portanto na possibilidade de despertar no 
visitante associações e memórias; a segunda, focaliza-se, ao contrário, sobre a singularidade dos 
objectos e sobre o seu impacto imediato . 515

  

 Além do percurso expositivo pré-estabelecido, quando se organiza uma exposição 

importa ter em consideração que podem ser criados outros percursos ou sub-percursos, 

selecionando um tema, um âmbito histórico, interligando-os num momento particular ou de 

acordo com uma determinada abordagem, adaptando-os às exigências dos públicos. Deste 

modo, retomando o pensamento de Maria Clarelli, podemos definir quatro protótipos de 

reciproca correlação expositiva . 516

 Passamos a elencar os quatro modelos e autores que Maria Clarelli define como 

relevantes no seu caso de estudo “Os Modelos Comunicativos e os Modelos de 

Aprendizagem”:  

 O primeiro modelo -- transmissão linear/behaviorista -- usa o processo linear de 

comunicação (emissor - medium - recetor) elaborado por Shannon e Weaver, foi aplicado 

pela primeira vez, de forma sistemática, no museu Canades Ducan Cameron (1968). Neste 

modelo, o curador é o emissor, o público é recetor e a linguagem é usada como mediador. 

Este modelo emissor interliga-se com a aprendizagem citada behaviorista, baseado sobre o 

mecanismo estimulo-resposta, (…) por um lado temos a passividade do público, por outro 

lado temos a autocracia do curador, em relação o que compete a preparação do projecto 

educativo da exposição (…) 

 O segundo modelo -- transitivo circular/cognitivo -- começou a impor-se por volta da 

década de 70 do século XX quando se começou a explorar o ensino e a aprendizagem nos 

museus. Roger Miles, que reexaminou o esquema de Cameron integrando o plano da 

comunicação com o da interpretação, propôs modelos flexíveis ou circular onde o 

 Clarelli, Maria V., M.,. Il museo nel mondo contemporaneo: la teoria e la prassi. Roma: Carocci Editore, 515

2011. ISBN 9788843060382. p.143.
 Maria Clarelli explica que se baseou na classificação de diversos autores que propuseram e confrontaram a 516

modalidade de comunicação e de aprendizagem no museu (Hooper-Greenhill, 2000; Hein,1998; Cataldo 
Paraventi, 2007; Cury, 2009) (…). Cf. Op. Cit., p. 145.  
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comunicador descodifica o código do significado, o codifica para o público, que por sua vez, 

decodifica e o interpreta. (Mile 1985).  

Se instaura assim um processo de negociação com o visitante, porque o comunicante adapta 

o processo em relação ao feed-back que obtém (…).  

 O terceiro modelo -- interativo/construtivista -- elaborado no âmbito anglo-saxão 

(Hooper Greenhill, 1996, 2000, Hein, 1998), baseia-se na conceção cultural da comunicação 

onde a cultura se entende como um sistema materializado de construção do significado (…).  

O modelo prevê uma equipa de comunicadores, um medium cheio de significados e o público 

como ativo construtor do próprio saber. Na exposição, entendida como medium, os dois pólos 

negoceiam o significado e a mensagem. O processo comunicacional do museu não se embasa 

na mensagem mas na interação entre os significados atribuídos pelo museu e aqueles 

atribuídos pelo público. Desta forma, a experiência, a capacidade e os estilos das 

aprendizagens individuais se interligam com o nível social da interpretação (…). 

 O quarto modelo -- mediação/experiência -- (Zavala, 2003, Cury, 2009), (…) os 

visitantes são agentes da própria experiência, que se desenvolve no próprio plano de 

intuição, emotivo e físico e, por isso, uma dimensão ritualista e performativa. A atenção 

desloca-se do medium para a mediação e condições onde se produz o significado. (…) Os 

significados são construídos na vida quotidiana das pessoas e é aqui que as mensagens 

adquirem um significado para públicos específicos. 

(…) Um dos aspetos determinante é a relação entre a experiência do museu e aquela da vida 

quotidiana. Como se denota, as diferenças nas propostas dependem da abordagem teórica e 

metodológica da comunicação e da educação . 517

 
 Após a reflexão sobre estes aspetos que balizam as relações expositivas, verifica-se 

que o processo de musealização-exposição age, inicialmente, de fora para dentro porque os 

objetos são transportados para o museu-espaço. Posteriormente, percorrer-se-á o caminho 

 Clarelli, Maria V., M.,. Il museo nel mondo contemporaneo: la teoria e la prassi. Roma: Carocci Editore, 517

2011, p.145. ISBN 9788843060382. - (Tradução nossa do texto original). 
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inverso, revelando tais objetos para o mundo, mas de forma diferente e para que isto aconteça, 

o curador tem um papel central. Em suma, tanto os artistas como os curadores podem ser 

considerados, no campo da arte contemporânea, como produtores: aqueles de uma forma 

direta, construindo efetivamente o objeto, e estes de forma indireta, inserindo-o através de 

exposições por si comissariadas na esfera artística. 
(…) é uma reinvenção, com certeza, até pela até pela escolha, começa por aí, torna-se a recriar. 
Porque a interpretação da pessoa que faz, que monta a exposição, que a apresenta, é um acto de 
criação, claro que sim! Para mim, nunca tive dúvidas! (…) 518

 
 

 Na descrição das exposição (que trataremos no pontos seguintes) consideramos como 

referência estes modelos de análise de vários autores que Maria Clarelli esquematiza, porque 

nos permitiram coordenar as fases do processo de trabalho com uma análise comparativa das 

experiências expositivas (enquanto em curso) e refletir sobre as opções e os procedimentos de 

comunicação.  

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [AV-RDM-01] - Conceito Itinerante - Ana Vieira - (Minuto 518

4:50) - Registo do dia 15/outubro/2015 - Lisboa. Disponível em http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/
porto/ana-vieira/  
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3.3 Estudo Expositivo no Espaço Comercial.  

Identidades: Circunstâncias Transversais  
 

!  
Figuras OR-19 - Olá Ria, 2013. 
Perspetiva frontal exterior do Centro Cultural e de Congressos, Aveiro. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Amílcar Tavares. 

 
Desenvolvimento do Conceito 

 Na sequência da investigação que desenvolvemos em 2001, Museu de Cidade: Uma 

Proposta de Plataforma Digital Para a Difusão Cultural, Diálogo Cívico e Preservação 

Patrimonial de Aveiro , a escolha do lugar para primeira exposição surgiu como reflexo 519

deste estudo. Deste modo escolhemos o Centro Cultural e de Congressos de Aveiro para 

albergar a exposição Identidades: Circunstâncias Transversais, realizada em 2013, primeiro 

 Bruno, M. (2011). Museu de Cidade: Uma Proposta de Plataforma Digital Para a Difusão Cultural, Diálogo 519

Cívico e Preservação Patrimonial de Aveiro (pp. 122). Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Dissertação de Mestrado em Estudos Artísticos Especialização em Estudos Museológicos e Curadoriais. 

!   301
Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 

 Volume I | Marzia Bruno 



caso de estudo da nossa investigação. O Centro Cultural e de Congressos de Aveiro é parte de 

um edifício emblemático da arquitetura industrial Aveirense, sendo um espaço profundamente 

ligado à cidade, que acentua o caráter, junto com outras marcas, da indústria da cerâmica na 

região. A sua localização central faz dele um edifício de referência e um marco para quem 

visita Aveiro.  

 A antiga Fábrica Jeronymo Pereira Campos, Figura OR-01 , fundada em 1896, hoje 520

já não está ativa. Atualmente, o edifício alberga gabinetes da Câmara Municipal e um espaço 

chamado Olá Ria, de uso comercial. Podemos considerar a antiga Fábrica Jeronymo Pereira 

Campos, hoje Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, como uma das arquiteturas ex-libris 

da cidade. 

 
 A escolha dos artistas participantes na exposição baseou-se no nosso conhecimento da 

sua obra e das suas características enquanto artistas e pesquisadores, o que nos permitiu 

identificar o interesse pela marginalidade do espaço no âmbito dos circuitos expositivos 

habituais, a abertura para um “diálogo” com os imponderáveis das circunstâncias de 

utilização do espaço e da heterogeneidade dos utentes e a aceitação das problemáticas que a 

priori poderiam ser perspetivadas, como ponto de partida de sua própria reflexão. 

 
Desenvolvimento Expográfico  

 Um dos elementos interpretativos das peças expostas foi o texto de sala que fez a 

contextualização das obras, traduzido em sete línguas . O texto expôs o conceito essencial 521

da exposição usando palavras-chave referenciadas nas obras expostas de forma a proporcionar 

ao público informação e elementos para à reflexão sobra as obras e sobre a lógica expositiva.  

 
A exposição temporária “Identidades: Circunstâncias Transversais” pretende explorar, na itinerância, 
a individualidade conceptual e artística de cada obra, integrar e interpretar as barreiras da arte 

 Volume II, Registo Iconográfico, p. 133.520

 Cf. Volume III, Registo Documental, pp. 130,142.521
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contemporânea. Ao longo do percurso, as obras são interligadas através de um discurso plástico-

artístico, instaladas e integradas pelas circunstâncias, pensadas e expostas para aglutinar diversas 
vivências conceptuais e artísticas. As obras, de raízes diversas, moldam-se e partilham o mesmo 
espaço, articula raciocínios de identidades transversais que se interligam. Com tudo e no seu todo, 

apreciar-se-á a singularidade de cada obra. Pretende-se transmitir um olhar “espelhado”[1] de 
identidades contemporâneas, encontrar “reflexos”[2] do mundo artístico nacional e internacional. 
Espera-se, ainda que a “luz”[3] predominante nesta exposição possa ser uma inspiração ao 
conhecimento artístico, um “fio”[4] condutor da realidade e da paixão. Se a “…terra é feita de 

céu”[5] e a arte é feita de SENTidos, evite “decapitar”[6] a emoção, apure a “Narrativa de Fuga”[7] 
de cada obra, atreva-se a descobrir a parte “Íntima”[8] e artística que nos une, deixe-se envolver nos 
“circuitos”[9] que a arte oferece. 

 
[1] Patrícia Guerra “Combinações genéticas raras/<1,63 / >1,73″  
[2] Nelson Santos “Terra feita de céu” 
[3] Glória Mendes “O lugar onde estiveram os teus seios” 

[4] Madalena Metelo “Íntima – eu e tu” 
[5] Nelson Santos “Terra feita de Céu” 
[6] Glória Mendes “Os cestos de piquenique” 

[7] Alexandra de Pinho “Narrativas de fuga I & II” 
[8] Madalena Metelo “Íntima – eu e tu” 
[9] Alexandra de Pinho “Circuitos” 

 
 O acesso à aplicação web do projeto foi disponibilizado através de códigos QR (sigla 

do inglês Quick Response), tecnologia recente de armazenamento de informação a duas 

dimensões e que está ao alcance de qualquer pessoa que possua um telemóvel com câmara e 

software apropriados à sua descodificação. 
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!   
Figura CI-01 - Código QR, 2013. 
Código realizado para o Projeto Conceito Itinerante. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante.  
 O texto de sala esteve incorporado numa folha de papel planificada, recortada e 

montada em forma de um tijolo. Impressa com a imagem de um tijolo, Figura OR-07, Figura 

OR-08 , esta conjugação teve o intuito de remeter o visitante para o conceito da Identidade 522

do espaço que acolheu a exposição.  

 As obras foram identificadas por uma etiqueta com um texto escrito destinado à 

identificação e à difusão de informações sobre elas.  

 

!  
Figura OR-04 - Olá Ria, 2013. 
Pormenor das legendas das obras. Interior do Centro Cultural e de Congressos, Aveiro. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno. 

 Cf. Volume II, Registo Documental, p. 146 e 147.522
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Elaboração Técnica — Montagem e Desmontagem 

 Apenas obtivemos autorização para a utilização dos espaços de acesso público à área 

do restaurante bar Olá Ria. Em consequência disto, as opções recaíram em espaços de 

transição como as escadas, os corredores, o elevador, a zona do restaurante e o terraço anexo 

ao restaurante.  

 As condicionantes de utilização do espaço implicaram um rápida realização da 

montagem (no próprio dia da inauguração) evitando interferências no normal funcionamento 

do espaço. Isto implicou uma articulação entre a curadoria e os artistas em moldes informais e 

criativos. Alguns problemas de carater pragmático só foram resolvidos com a intervenção 

presencial dos artistas num contexto de envolvência particular no projeto flexibilizando 

soluções.  

 No que diz respeito aos conceitos que permearam todo o espaço e circuito expositivos, 

um deles sobressaiu: o facto de obras estarem fora do contexto de um espaço formal de 

exposição, fora do contexto teórico de O'Doherty, sobre o “cubo branco”   523

Assim, desprovidas de dispositivos museográficos, as obras encontram-se expostas e a 

autenticidade é posta em causa por determinadas franjas do público. No entanto, estas 

circunstâncias representam possibilidades de fruição, questionamentos e aplicação de 

conceitos curadoriais com interesse para a investigação. 

 
 No que toca ao circuito expositivo, esboçou-se a disposição das obras antes da 

execução da montagem, Figura OR-10, Figura OR-18 . A exposição foi pensada para 524

convidar o visitante a um itinerário, onde as relações entre as obras se coordenassem através 

do uso de múltiplas linguagens e da criação de condições visuais e estéticas para que tal 

acontecesse, atendendo a critérios de uma observação cómoda, de iluminação adequada às 

 O´Doherty, B. (1997). Inside the White Cube The Ideology of the Gallery Space S. F. F. U. o. C. P. Lapis Press 523

(Ed.) (pp. 113). Disponivel em:  https://monoskop.org/images/8/8e/
ODoherty_Brian_Inside_the_White_Cube_The_Ideology_of_the_Gallery_Space.pdf 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico, p.141 e 154.524
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suas características e de relacionamento com as idiossincrasias da infraestrutura que 

determinaram a localização das peças. 

 
 Por um lado, a obra Terra Feita de Céu, Figura OR-NS-01, Figura OR-NS-02, sofreu 

diversos cortes nos cabos que a suportavam, refletindo reações emotivas do público na 

ausência dos padrões comportamentais que respeitaria num espaço expositivo convencional. 

 

!   !  
[A] - Figura OR-NS-01 - Olá Ria, Terra feita de Céu, 2013. 
Piso zero, entrada do bar (Obra vandalizada). Centro Cultural e de Congressos. Aveiro 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno 

[B] - - Figura OR-NS-02 - Olá Ria, Terra feita de Céu, 2013. 

Piso zero, entrada do bar (dia 29 de junho de 2013). Centro Cultural e de Congressos. Aveiro 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno 

 
 Por outro lado, a obra Íntima - Eu e Tu, Figura MM-09 , foi tocada bruscamente, 525

acabando desvirtuada. Mas devido à origem criativa e conceptual da obra, foi um caso de 

estudo e análise para a artista e para o nosso projeto.  

 
 Por sua vez, a obra O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios, Figura OR-GM-01, teve 

impactos na sua valorização estética ao ser constantemente desligada da corrente elétrica.  

 Cf. Volume II, Registo Iconografico, p. 73.525
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!   !  
[A] - Figura OR-GM-01 - Montagem da Exposição Identidades: Circunstâncias Transversais, 2013. 
Terceiro piso, montagem da obra O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios. Centro Cultural e de Congressos, 
Aveiro. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno. 

[B] - Figura GM-09 - Exposição Identidades: Circunstâncias Transversais, 2013. 
Fotografia do vídeo do Vernissage  da exposição "Identidades: Circunstâncias Transversais"  
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/ 

 
 A obra Os Cestos do Piquenique ocupava um espaço central no restaurante, Figura-

GM-13 , mas foi constantemente mudada de lugar, sem haver os necessários cuidados no 526

seu manuseamento, acabando rejeitada e arrumada num canto, sob o pretexto da sua 

inadequação para o espaço em questão, passando assim a desvirtuar o percurso  “guia” criado 

no texto de sala.  

 Cf. p. 238 deste volume.526
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!    !  
[A] - Figura OR-GM-04 - Olá Ria, O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios, 2013. 
Terceiro piso, corredor do Centro Cultural e de Congressos, Aveiro. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno. 

 [B] - Figura OR-GM-05 - Olá Ria, O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios, 2013. 
Terceiro piso, entrada do restaurante do Centro Cultural e de Congressos, Aveiro.  
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno. 
 
 A obra Combinações Genéticas Raras /<1,63/<1,73, Figura OR-21, Figura PG-08, 

foi aquela que foi mais visada pelo vandalismo e acabou sendo destruída na sua totalidade.  
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[A] - Figura OR-21 - Olá Ria, 2013. 
Elevador do Centro Cultural e de Congressos. Registo fotográfico do momento anterior à desmontagem, após 

vandalização, da obra Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73 de Patrícia Guerra. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno. 

[B] - Figura PG-08 - Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, 2013. 
Site specific Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/ (Bruno). 

 
 Por fim, as obras Circuitos  e Narrativas de Fuga I & II  não foram alvo de 527 528

incidentes. Mas consideramos oportuno referir que ocorreram alterações e deturpações das 

obras em consequência da colocação de objetos como mesas e cadeiras no espaço de 

visualização. 

 

 Cf. p. 202 deste volume.527

 Cf. p. 204 e 205 deste volume.528
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!  
Figura OR-AdP-03 - Olá Ria, 2013. 
Terceiro piso, corredor. Centro Cultural e de Congressos, Aveiro. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante.  
 Diante dos supracitados episódios de vandalização e intervenção abusiva na 

organização do espaço expositivo, não foi possível cumprir a vigência programada para a 

exposição -- 29 de junho a 31 de agosto de 2013 -- e a sua desmontagem teve lugar no dia 10 

de julho de 2013, após 11 dias de exposição . 529

 Naturalmente, tal medida preventiva drástica serviu unicamente para preservar a 

integridade das obras contra outros previsíveis danos sérios e irreversíveis. Por essa razão, 

reconheceu-se um dos fatores inibidores da itinerância. Consequentemente a proposta 

curadorial de itinerância foi repensada, tendo em conta o processo conceptual do projeto.  

 

 Cf. Notícias publicadas no Diário de Aveiro no Volume III - Registo Documental p. 146 e 148.529
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Avaliação da Exposição e Conclusão 

 O dispositivo curadorial utilizado permitiu analisar os hábitos e as relações do público 

do espaço comercial Olá Ria para com a exposição. 

 Um Livro de Visitas , disponibilizado com espaço para comentários e sugestões, foi 530

um dos instrumentos usados para a aferição da qualidade da exposição. 

Outro instrumento de avaliação do trabalho desenvolvido e recolha de subsídios foi uma 

recolha de opinião disponibilizada online através a rede social Facebook . 531

 
 Podemos concluir que o primeiro modelo de transmissão linear/behaviorista  foi 532

aplicado, em primeiro lugar, no dia 29 de junho de 2013, dia da inauguração, onde a curadora 

e os artistas foram emissores, o público foi o recetor e a linguagem (baseada na oralidade e 

visualidade) foi usada enquanto mediadora. Além disso, gostaríamos de recordar que se 

organizou um jantar, no mesmo dia, onde os artistas estavam presentes e interagiram de forma 

mais intimista com os convidados.  

 Em segundo lugar, o modelo transitivo circular/cognitivo  e a sua forma de 533

integração dos planos comunicativo e interpretativo, teve aplicação durante a visita guiada, no 

âmbito da inauguração, onde a curadora e os artistas propuseram leituras diversificadas das 

obras e da sua relação com o espaço. Os registos em vídeo das obras (apresentados no Volume 

IV, Registo Multimédia) e das contribuições dos artistas (apresentados no Volume III, Registo 

Documental), foram publicados nas plataformas na internet (web, Fecebook, YouTube e 

Twitter) com objetivo de ficarem acessos a outros públicos e constituirem simultaneamente 

fontes de novas reflexões. 

 Em terceiro lugar, o modelo interativo/construtivista  foi empregue através dos 534

usos e apropriações levados a cabo pelo público que se apropriou das plataformas digitais 

para explorar outros significados, afastando-se da mensagem e significados atribuídos pela 

 Cf. Volume III, Registo Documental, pp. 143, 145.530

 Cf. Volume III, Registo Documental, pp.149, 158.531

 Cf. p. 298 deste volume.532

 Ibidem.533

 Cf. p. 299 deste volume.534
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equipa de comunicadores. Ainda, no âmbito do espaço expositivo, foi possível observar a 

manifestação deste modelo através da interação com a obra Íntima - Eu e Tu, Figura 

MM-05 , de Madalena Metelo. 535

!  

!  
Figura MM-10  - Íntima – Eu e Tu, 2013. 536

Pormenor Site-specific. Centro Cultural e de Congressos, Aveiro. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Madalena Metelo.  
 
 Por último, o modelo mediação/experiência  esteve em evidência através das 537

experiências efetivadas pelo público com as obras Combinações Genéticas Raras /<1,63/

<1,73, Figura PG-08 de Patrícia Guerra e Íntima - Eu e Tu, Figura MM-05, de Madalena 

Metelo.  

 
 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico, p. 72.535

 Cf. Figura completa - Volume II, Registo Iconográfico, p. 74.536

 Cf. p. 299 deste volume.537
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[A] - Figura PG-08 - Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, 2013 
Site specific, 28 espelhos, um iPod, um  par de auriculares e um capacete. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/patricia-guerra/ (Bruno). 
[B] - Figura MM-05 - Íntima - Eu e Tu, 2013 . 538

Instalação realizada com fios de algodão português e cortiça, dimensões variáveis.  
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/aveiro/texto-de-sala/    
 Efetivamente, os significados foram construídos na vida quotidiana das pessoas e as 

mensagens tiveram significados diversos para públicos específicos. Os visitantes foram 

agentes da própria experiência e esta desenvolveu-se no próprio plano emotivo e físico, 

ganhando uma dimensão performativa. 

 
 Certamente, o historial da exposição levada a cabo aponta para a necessidade de 

outros posicionamentos relativamente aos diversos aspetos da ideia central de uma exposição 

num espaço comercial. Ademais, torna-se necessário observar o critério utilizado na escolha 

dos artistas, favorecendo a relação obra–artista–público e, ainda, examinar a exposição como 

um todo, atendendo às singularidades de cada obra. 

 
 Da análise precedente infere-se, para as próximas iniciativas neste contexto, a 

necessidade de esclarecimento e eventual intervenção nos fenómenos do dano ou vandalismo, 

voluntário ou involuntário, concebendo uma solução minimizadora da possibilidade de acesso 

físico ao material exposto mas que não afaste o visitante, convidando-o a uma efetiva fruição 

cultural.  

 Cf. Figura ampliada - Volume II, Registo Iconográfico, p. 79.538
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 Com essas considerações, deduz-se a especificidade de um espaço comercial enquanto 

hóspede de um projeto curadorial. Realmente, constatamos que as relações arte–exposições–

espaço–comercial são complexas e exigem um estudo interrelacional entre os vários lugares e 

os eventos culturais específicos. Assim, perante a primeira experiência e neste contexto do 

espaço comercial, surge-nos algumas questões pertinentes: 

 
• Qual é o valor atribuído ao papel do curador–artista no espaço comercial? 

• Como é observado, no espaço comercial, o dispositivo curadorial? 

• O que é que é observado no espaço comercial? 

• Quem vê o quê? 
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3.4. Estudo Expositivo no Espaço Histórico. 

Identidades: Âncoras de Passagem 
 

!  
Figura CdSF-21 - Perspetiva exterior, posterior, do Convento de São Francisco. 
Fotografia cedida por utilização Académica pelo Gabinete de Curadoria da Cidade Velha, Cabo Verde.  

 
 Para a segunda etapa expositiva realizada em 2014, a escolha recaiu, conforme os 

objetivos iniciais, num espaço histórico que encerrasse uma vertente patrimonial, por forma a 

concretizar as boas práticas da curadoria e reunir os vários aspetos relativos à identidade, 

ponto focal da pesquisa. 

 Assim, o espaço físico escolhido foi o Convento de São Francisco, Figura CdSF-01, 

Figura CdSF-02 , sito na Ribeira Grande de Santiago e mandado construir por volta de 539

1640 por uma rica proprietária de nome Joana Coelho , viúva do capitão Fabião da Veiga, 540

natural da ilha de Santiago. Cedeu os seus bens para a sobrevivência dos padres franciscanos 

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 161 e 162.539

 Cardoso, Elizabeth. (2012). Promoção do Turismo Cultural em Cidade Velha. Universidade do Algarve - 540

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, p.10. Relatório de Estagio. Mestrado em Turismo e Culturas 
U r b a n a s . D i s p o n í v e l e m : h t t p s : / / s a p i e n t i a . u a l g . p t / b i t s t r e a m / 1 0 4 0 0 . 1 / 3 5 9 2 / 2 /
Elizabeth%20Anexo%20Relatorio%20Est%C3%A1giox.pdf 
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que também eram designados de capuchinhos. O edifício foi concebido para acolher os 

religiosos franciscanos que foram substituir os jesuítas na missão em Cabo Verde. O espaço 

funcionava como centro de formação. Este monumento foi construído num local de 

extraordinária beleza, mas os sucessivos ataques dos piratas deixaram-no num estado de 

abandono. O Convento foi recentemente restaurado (em 2001-2002) e encontra-se em 

razoável estado de conservação. A igreja, composta por uma nave, é utilizada atualmente para 

a realização de diversas manifestações culturais (atividades sociais, concertos, conferências e 

galeria de arte esporádica) . 541

 

!   !  

[A] - Figura CdSF-22 - [B] - Figura CdSF-23 - Perspetiva interior, do Convento de São Francisco. 

(pormenor de uma exposição). 
Fotografia cedida por utilização Académica pelo Gabinete de Curadoria da Cidade Velha, Cabo Verde. 

 
Desenvolvimento do Conceito 

 Dando prosseguimento ao plano de trabalho, concretizou-se a exposição coletiva 

“Identidades: Âncoras de Passagem” que esteve patente ao público de 11 a 30 de abril de 

2014, no Convento e Igreja de São Francisco, Ribeira Grande de Santiago (Cabo Verde). 

 Cf. Gonçalves, Elisângela S. O. F. (2016). Estudo dos contributos da Cidade Velha da Ribeira Grande de 541

Santiago na valorização e preservação da cultura Cabo-Verdiana. Lisboa: FLUL. Dissertação de Mestrado em 
Cultura e Comunicação, p. 85. Disponível em: http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/24698/1/
ulfl210612_tm.pdf  
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 A fim de responder aos desafios do tema do projeto de investigação, elaboração e 

implementação, antes da escolha do Convento de San Francisco, partiu-se da pesquisa 

bibliográfica sobre a história de Cabo Verde e do seu contexto cultural. A exploração de 

contributos importantes para as prioridades de investigação no âmbito deste tema teve ainda 

como foco a identificação de necessidades e prioridades específicas junto de vários artistas e 

pessoas ligadas ao mundo cultural e artístico cabo-verdiano, procurando estabelecer uma 

consequente rede de contactos. Esta rede foi ainda promovida a fim de responder de uma 

forma flexível e ágil a eventuais necessidades que pudessem surgir e levantar informações 

que assegurassem a melhor utilização possível do financiamento à disposição e o 

conhecimento prévio do público que iria visitar a exposição por forma a orientar a forma de 

expor, a utilização dos recursos técnicos e a linguagem a ser empregue. 

 Para o efeito, foi iniciado, em 13 de setembro de 2013, na Cidade da Praia (ilha de 

Santiago) o trabalho de campo em Cabo Verde concluindo-se a primeira fase e lançando-se as 

bases para a fase seguinte.  

 Inicialmente, foram feitos levantamentos de informações e investigação histórica 

sobre o Forte Real de São Filipe e a Sé Catedral da Cidade Velha, analisando a eventual 

hipótese de serem os lugares escolhidos.  
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[A] - Figura CV-04 - Forte Real de São Filipe; [B] - Forte Figura CV-05 - e [C] - Figura CV-06 -  

Sé Catedral da Cidade Velha. 
Fotografia cedida por utilização Académica pelo Gabinete de Curadoria da Cidade Velha, Cabo Verde. 

 
 As diligências conducentes à sua concretização, iniciadas enquanto se efetivava a 

pesquisa bibliográfica, foram efetuadas junto de instâncias responsáveis como o Ministério da 

Cultura de Cabo Verde e alguns dos seus organismos – a Direção Geral das Artes e a Alta 

Curadoria Para o Sítio Histórico da Cidade Velha – e a Câmara Municipal da Ribeira Grande 

de Santiago , localidade incluída na lista do Património Mundial da Humanidade da 542

UNESCO. 

 Além de assegurar a cedência de um espaço físico, os custos do seguro das obras 

emprestadas, o transporte , a montagem e a desmontagem, Figura-CdSF-10, Figura-543

CdSF-11, Figura-CdSF-12, Figura-CdSF-13, Figura-CdSF-14, Figura-CdSF-15, Figura-

 Oficialmente a localidade chama-se Ribeira Grande de Santiago, porém é mais conhecida como Cidade 542

Velha.
 Cf, Volume III, Registo Documental p. 177 e 187.543

 
!   318

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 

C

A

B



CV-04 , procurou-se fazer a recolha de subsídios para a viabilidade e sustentabilidade da 544

iniciativa, o conhecimento e compreensão das entidades locais, e a identificação de parceiros 

e colaboradores para a implementação da exposição. Não constitui um detalhe de somenos o 

contacto com pessoas do lugar histórico e a perceção das origens culturais distintas da 

curadora e do público-alvo, visando incorporar este aspeto na linguagem e abordagem 

curadoriais e proporcionar a aquisição de algum conhecimento especializado. 

 Após o pedido e a cedência do espaço do Convento, procedeu-se à recolha de 

elementos auxiliares à planificação e expografia através de registo fotográfico e medição das 

suas dimensões, Figura CV-01, Figura CV-02 e Figura CV-03 . 545

!   !  

!   !  

[A] - Figura CV-07 -; e [B] - Figura CV-08 - Sé Catedral da Cidade Velha (Pormenor), 2013. [C] - Figura 

CdSF-24 - e [D] - Figura CdSF-25 - Perspetiva interior do Convento de São Francisco (Pormenor), 2013. 
Registo do processo medição. Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Jerónimo 

Assis, 2013. 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico pp. 170, 176.544

 Cf, Volume II, Registo Iconografico p. 158, 159 e 160.545
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 Este levantamento, Figura CdSF-01 , e a familiarização com o espaço físico 546

permitiram definir as primeiras características da exposição e criar os seus primeiros 

documentos, nomeadamente, desenhos do conceito, rascunho do texto de sala, atividades 

educativas, relação do material de suporte técnico necessário para a montagem e 

desmontagem, esboço do orçamento e planos esquemáticos para a instalação final no espaço 

físico. O refinamento desta documentação desembocou na elaboração de um plano técnico e 

executivo dos diversos recursos. Deste plano constam o desenho do percurso expositivo e 

desenhos construtivos, focando a instalação no espaço e um guia de montagem . 547

 
 A seleção dos artistas e suas obras obedeceu a quatro critérios. Em primeiro lugar, 

preferiu-se artistas contemporâneos cabo-verdianos com percurso assinalável a nível nacional 

e relativo reconhecimento além-fronteiras; segundo, a mensagem que as obras quiseram 

transmitir deviam compor uma narrativa à volta da Identidade; terceiro as dimensões das 

obras deviam proporcionar harmonia à instalação pretendida; e por fim levou-se em conta 

uma gama cromática alargada, evitando redundâncias. Tais critérios emergiram da análise de 

casos de estudo que focaram a conceção para itinerância, o fenómeno da internacionalização, 

a história, funcionalidade do espaço expositivo e a construção e modelagem da exposição em 

observância da especificidade do local. Assim, a shortlist de artistas, previamente 

selecionados a partir da pesquisa feita, foi reduzida atendendo à qualidade artística, 

características do espaço que albergaria a exposição e, também, o facto de residirem em Cabo 

Verde. Na sequência de diversos contactos informais com artistas que integravam essa lista e 

com alguns  que não constavam, mas que as diligências do trabalho de campo permitiram 

conhecer, e ainda após uma deslocação à ilha de São Vicente para contactos mais 

aprofundados com a realidade artística local, chegou-se à conclusão do processo de seleção 

dos artistas e das respetivas obras. 

 
 Cf, Volume II, Registo Iconografico p.161.546

 Cf. Informação de desenvolvimento no Volume III do Registo Documental p. 173.547
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 Em primeiro lugar, o artista Manuel Figueira contribuiu com duas obras: Pacto Para 

Além da Morte  (acrílico sobre tela, 150 x 150 cm, 2003) e Fernandim Nha Primeiro 548

Amor  (acrílico sobre tela, 150 x 150 cm, 2003). Esta obra preludiou a abertura, criando a 549

ponte entre o  conceito da “Identidade” da tradição oral e o da tradição literária local. 

 Em segundo lugar, José Maria Barreto, com a sua obra o Triunfo Nacional  (técnica 550

mista, 80 x 200 cm (x 2), 1985) composta por 14 painéis, emoldurada pelo próprio artista, 

realizou assim a composição final em dois suportes, o primeiro dos quais composto por 7 

painéis da parte frontal e os restantes 7 na parte posterior. A composição, de índole narrativa, 

conduz-nos à “identidade” da história e luta política cabo-verdiana. 

 Em terceiro lugar, o artista Alex da Silva apresentou dois trípticos: Mirage  (óleo 551

sobre tela, 140 x 170 cm (x 3), 2005) e No Title  (óleo sobre tela, 140 x 170 cm (x 3), 2005). 552

O primeira alude à crucificação e remete-nos para a identidade religiosa do lugar e para uma 

“miragem” das provações e tribulações do quotidiano cabo-verdiano, enquanto o segundo 

pretende exaltar a materialidade física e artística da técnica utilizada na obra. 

 Em quarto lugar, Nelson Lobo explorou o aspeto dos olhares Face a Face Com 

Intromissão  (acrílico sobre tela, 182 x 158 cm, 2006) e procurou evidenciar e sublinhar o 553

aspeto singular da autenticidade e identidade da mulher cabo-verdiana no seu coletivo e no 

singular. Daí surge a segunda obra do artista. Na génese da mesma análise, apresentou a obra 

Corpos Versus Corpos  (acrílico sobre tela, 182 x 158 cm, 2006). 554

 Por fim, Tchalé Figueira apresentou uma obra que faz parte de uma série de trabalhos 

que partilham o mesmo tema. A série denomina-se Uma Breve História Colonial em África  555

e a obra apresentada na exposição intitula-se “Tratado de Berlim 1884/85” (acrílico sobre tela, 

 Cf. p.220 deste volume.548

 Cf, p.218 deste volume.549

 Cf p. 253 deste volume.550

 Cf p. 199 deste volume.551

 Cf p. 200 deste volume.552

 Cf. p. 225 deste volume.553

 Cf. p. 223 deste volume.554

 Cf. p. 228 deste volume.555
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200 x 150 cm, 2013) e pretende analisar o aspeto histórico do continente africano, remetendo-

nos à questão identitária da tradição histórica local. 

 Todas as ações descritas anteriormente tiveram em vista um objetivo primordial: 

apresentar uma exposição onde a relação de todas as obras proporcionasse uma nova criação 

artística e, através delas, elaborar uma representação expositiva única e identitária, que 

conciliasse a historicidade do espaço através da narração da “Identidade”, interligada com a 

simbologia do título da exposição, representada pela emblemática âncora, símbolo da 

segurança, estabilidade e esperança. 

 Com vista à dinamização, ampliação dos conhecimentos e difusão, este estudo 

promoveu a recolha em vídeo de informações e depoimentos através de entrevistas aos 

artistas. A recolha de informações junto dos artistas tinha sido feita ainda na fase de pesquisa, 

mediante contactos por e-mail e videoconferência. Nessas entrevistas, procurou-se levantar 

elementos relevantes para o projeto, nomeadamente a relação fruitiva, leituras e interpretações 

das obras, técnicas e materiais usados, recomendações sobre a montagem, manutenção, 

aprovisionamento e transporte, constituindo-se valiosa contribuição para a estrutura e o plano 

de ação. Assim, foi possível adequar, adaptar e definir a proposta e o percurso de exposição, 

integrando a multiplicidade teórica e os fundamentos da investigação em curso. 

 Importa salientar a grande dificuldade logística e de comunicação no que se refere ao  

cumprimento de prazos com os parceiros de entidade pública, envolvidos no projeto, em que 

o incumprimento dos termos pré-acordados dificultaram a execução . Consequentemente, e 556

ainda perante um orçamento e recursos severamente limitados, assumiu-se a responsabilidade 

e tomou-se a iniciativa de promover a angariação de patrocinadores. A criação de uma rede de 

contactos que se foi promovendo deu frutos e conseguiu angariar o substancial apoio da 

IMPAR - Companhia Cabo-verdiana de Seguros  que cobriu a apólice de seguro de todas as 557

obras ao longo de todo o processo, de prego-a-prego, contra todos os riscos, indo ao  encontro 

das exigências específicas dos proprietários das obras emprestadas, constatando-se que essa 

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 187556

 Cf. Volume III, Registo Documental p 177, 181.557
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prática era muito rara ou praticamente inexistente até ao momento nas iniciativas do 

Ministério da Cultura e dos seus organismos. 

 O trabalho de campo terminou em 4 de novembro de 2013 e foi sendo complementado 

com contactos permanentes por e-mail e videoconferências com artistas e parceiros, 

contornando os constrangimentos temporais da estadia no país e burilando as linguagens de 

apresentação e os métodos de trabalho. 
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Desenvolvimento Expográfico 

 A transposição dos resultados do trabalho de campo para a prática começou com o 

processamento das informações recolhidas (fotografias e medidas feitas ao Convento) e que 

auxiliaram a modelação tridimensional do edifício no software AutoCAD  e posterior 558

conceção de uma maquete da exposição e das obras em escala1/20 (com asnas de madeira 

balsa, paredes e cobertura em cartolina), Figura CdSF-03, Figura CdSF-04, Figura 

CdSF-05 , com vista à organização do espaço disponível, circulação e avaliação dos dados 559

antropométricos dos visitantes em relação com a disposição das obras.  

 

!  
Figura CdSF-26 - Maqueta do Convento de São Francisco, 2014. 
Estudo para a montagem da exposição Identidades: Âncoras de Passagem. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno.  
 O principal foco de atenção do trabalho de campo, sem contudo negligenciar as 

demais questões pertinentes, esteve na preocupação com a forma como a exposição seria 

 Cf. Volume III Registo Documental p. 173.558

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 163 e 165.559
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entendida pelo público, maximizando as relações espaciais e visuais, valorizando a ambiência 

enquanto espaço público e patrimonial e a arquitetura enquanto elemento da exposição. 

 No que tange às conjunturas à volta da comunicação, difusão e recursos tecnológicos, 

e para serem eficazes e atingirem o maior número possível de pessoas, as iniciativas 

utilizaram um conjunto de mecanismos onde se destacam o sítio web , as plataformas de 560

redes sociais na Internet, material promocional impresso (convites, brochuras, desdobráveis, 

folhetos e cartazes ) e notas de imprensa. No sítio web e nas redes sociais foram publicadas 561

a biografia, obras e vídeos dos artistas  e, dentro de uma lógica de produção, disseminação e 562

uso de informações nas novas tecnologias de informação e de comunicação digital.  

 Procurou-se, também, a interação, algumas vezes em tempo real, com pessoas 

interessadas na exposição. A conceção do material publicitário impresso assentou nas 

características intrínsecas da exposição - identidade histórica do local - dado que o 

arquipélago, em particular a Ribeira Grande (também conhecida como Cidade Velha), foi um 

ponto de encontro de populações provenientes de várias regiões.  Assim a simbologia da 

âncora quis aludir a este trânsito. Esta ideia conceptual foi usada de forma transversal a toda a 

expografia, nomeadamente o texto de sala  incorporou a imagem da âncora para reforçar o 563

conceito da identidade em trânsito e salientar o facto de as obras serem provenientes de ilhas 

diversas. Foram impressos códigos QR, Figura CI-01  no texto de sala e noutros suportes de 564

divulgação, de forma a facilitar o acesso à aplicação web do projeto.  

 A divulgação institucional e promocional, quer através do envio de notas de imprensa, 

quer através da distribuição e afixação do material de divulgação em espaços escolares, 

comerciais, turísticos e culturais da ilha ficou a cargo da Alta Curadoria Para o Sítio Histórico 

da Cidade Velha. 

 Cf. Conceito Itinerante. Disponível em: web: www.conceitoitinerante.net560

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 188 - 194.561

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 253 ou disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/exposicoes/562

cidade-velha/
 Cf. Volume III, Registo Documental p. 188, 190.563

 Cf. p. 304 deste volume.564
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 Procurou-se a melhor relação qualidade/preço na produção gráfica da expografia e, 

assim, todo esse material foi concebido e impresso em Portugal . 565

 

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 188-198.565
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Elaboração Técnica 

 Durante a fase de desenvolvimento do conceito, estabeleceu-se que a exposição 

Identidades: Âncoras de Passagem, constituído como objeto de investigação, deveria 

obedecer a uma planificação que privilegiasse sobretudo a facilidade na sua reestruturação, 

acondicionamento, montagem e desmontagem. Estas, sem contar com a mobilidade, 

conjugadas com questões de ordem financeira e de logística, são as maiores condicionantes 

que impossibilitam muitos projetos nesse campo. 

 A exposição coletiva Identidades: Âncoras de Passagem foi inaugurada no dia 11 de 

abril de 2014 pelas 16 horas. Versou a temática da Identidade enquanto elemento dominante 

no capítulo da integração das obras no espaço e na interação do espaço com as obras, 

sobretudo, no estudo da interação individual e coletiva dos públicos, constituindo-se também 

como uma oportunidade para a curadoria pôr à prova várias questões à volta o projeto, 

nomeadamente, a receção da arte contemporânea, acessibilidade do público à compreensão do 

projeto e das obras que apresenta. Assim, o processo de curadoria, partindo da premissa que 

as exposições são mediadoras do conhecimento, posicionou-se como intermediária entre os 

artistas, o espaço expositivo e o público, criando perspetivas, proporcionando a observação 

individual e criando uma ligação comunicativa através da arte, transmissora de histórias e 

vivências. 

 A operacionalização do conjunto expositivo, encarado como uma instalação, 

fundamentou-se numa composição suspensa das obras, remetendo o público para a 

simbologia da âncora suspensa, objeto que remete para o carácter insular do lugar. As obras, 

em sintonia e incorporação com o imóvel, foram dispostas ao longo da única nave desta 

igreja. Na terceira secção, os dois trípticos (Mirage e No Title de Alex da Silva, Figura 

AdS-12 e Figura AdS-13 ), em conjunto com as outras pinturas Figura CdSF-08 , criavam 566 567

a forma de uma cruz latina suspensa, símbolo que remete o observador para a identidade do 

lugar. Este símbolo marca presença numa das obras expostas – Tratado de Berlim 1884/85, 

 Cf, p. 199 e 200 deste volume.566

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 168.567
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Figura TF-08 , de Tchalé Figueira – que teve a particularidade de ser a única que não esteve 568

suspensa, mas sim colocada na parede. 

 Com respeito à abordagem curadorial no espaço histórico, surgiram três aspetos 

informantes. Primeiro, os desafios da infraestrutura, o acesso ao espaço e as restrições à 

construção e montagem do ambiente expositivo. Segundo, a preocupação com a fruição e a 

perda de autenticidade ou integridade das obras. Por fim, as conjunturas à volta da 

comunicação, difusão e o emprego de recursos tecnológicos. 

 

 Cf, p. 228 deste volume.568
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Montagem 

 
 As obras de artistas residentes na ilha de São Vicente foram recolhidas, preparadas 

pela curadoria do projeto. As obras foram transportadas por via marítima, Figura CV-15 , 569

sem que o navio estivesse equipado com sistemas próprios para o efeito, nomeadamente, 

climatização. Esta opção foi tomada perante a intransigência da companhia aérea em fazer o 

transporte para a ilha de Santiago, fundamentada nas dimensões das obras. As despesas de 

acondicionamento, transporte, ida e volta, de alojamento e despesas do courier, função 

exercida pela curadora, foram da responsabilidade da curadoria do projeto, ressarcida quatro 

meses depois . Em São Vicente, o projeto teve o apoio do Centro Nacional de Artesanato no 570

que concerne ao transporte das obras e da galeria “Zero Point Art” no armazenamento e 

embalagem das obras, Figura CV-04 e Figura CV-13 . 571

 O processo de montagem contou com um voluntário disponibilizado por um dos 

patrocinadores do evento (Restaurante Jardim dos Sabores), dois estagiários e um funcionário 

do Gabinete de Curadoria, da Cidade Velha, e quatro funcionários disponibilizados pela 

Câmara Municipal, Figura CdSF-12, Figura CdSF-13, Figura CdSF-14 e Figura CdSF-15 . 572

 Este parceiro também disponibilizou uma viatura para o levantamento das obras e os 

andaimes. A logística da entrega das obras foi mediada através contactos e parceiros (Impresa 

Jardim dos Sabores). 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p.192.569

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 187.570

 Cf. Volume II Registo Iconográfico p. 174 e 189.571

 Cf. Volume III Registo Documental p. 172 e 173, 175 e 176.572
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!    !  
[A] - Figura CdSF-27 - e [B] - Figura CdSF-28 - Montagem da exposição Identidades: Âncoras de 
Passagem (Pormenor), 2014. 
Pormenor da montagem no Convento de São Francisco, Cidade Velha. Coleção de fotografia do projeto Conceito 
Itinerante.  
 Antes do início dos trabalhos, a equipa recebeu uma formação ministrada pela 

curadoria do projeto, no sentido de evitar danos causados pelo manuseio inadequado das 

obras e manter a integridade da infraestrutura. Sob supervisão, as obras foram suspensas com 

fios de nylon e afixadas à estrutura que suporta o teto, composto por traves de madeira. Foram 

devidamente afixados os elementos de comunicação da exposição, nomeadamente os textos 

de parede e as tabelas individuais das obras, com os respetivos textos. Os textos de sala foram 

disponibilizados à entrada. 
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!    !  
[A] - Figura CdSF-28 - e [B] - Figura CdSF-29 - Montagem da exposição Identidades: Âncoras de 
Passagem (Pormenor), 2014. 
Pormenor das tabelas informativas e textos de sala, Convento de São Francisco, Cidade Velha. Coleção de 
fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno.  
 Este processo enfrentou dificuldades acrescidas, pois foi necessário remover do 

espaço alguns objetos, nomeadamente mesas, cadeiras, painéis, um frigorífico e outros 

objetos estranhos ao local.  

 Relativamente às limitações inerentes à infraestrutura do espaço e às restrições à 

construção e montagem do ambiente expositivo, a exposição foi montada em quatro dias, com 

várias condicionantes no transporte das obras e de apoio logístico na montagem, onde se 

destacam:: o acesso ao Convento só podia ser feito a pé, num trajeto de cerca de 300 metros; 

as restrições impostas pela natural prevenção do espaço, nomeadamente, afixação de pregos, 

parafusos, adesivos ou similares nas paredes; a disponibilidade de um técnico especialista 

para a montagem (e desmontagem) das obras; as ausências esporádicas e injustificadas dos 

funcionários camarários; o aparente distanciamento e desinteresse dos responsáveis pelo 

Gabinete de Curadoria. Assim, a fim de mitigar tais condicionantes, foi necessário encontrar 

soluções criativas para garantir o bom andamento dos trabalhos. 
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!  !  

[A] - Figura CV-09 -; e [B] - Figura CV-10 - Caminho para o Convento de São Francisco, Cidade Velha, 
2014. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno.  
 A vigilância do espaço onde as obras estiveram expostas efetuou-se somente durante o 

período noturno ao longo do tempo que ali estiveram. Este trabalho teve que ser garantido 

durante o dia com recurso a voluntários, funcionários da Câmara que esporadicamente 

apareciam e pela própria curadoria da exposição que estava na posse da chave do Convento 

para a realização de visitas guiadas e atividades educativas. Entretanto, houve espaço para 

intervenções pontuais e precauções constantes por forma a garantir a manutenção da 

integridade artística da exposição e das obras. 
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Atividades Pós-Abertura 

 
 A inauguração da exposição Identidades: Âncoras de Passagem, realizada nos dia 11 

de abril de 2014, contou com a presença de três dos cinco artistas, cerca de duzentas pessoas e 

foi presidida pelo Ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, secundado pelo 

Presidente da Câmara da Ribeira Grande de Santiago, Manuel Monteiro . Ainda estiveram 573

presentes artistas e participantes da “Atlantic Music Expo” , a Secretária de Estado das 574

Seicheles para o turismo e um grupo musical moçambicano (convidados pelo Ministério da 

Cultura de Cabo Verde) que animou o evento. A vernissage da exposição aconteceu 

concomitantemente com o fecho da “Atlantic Music Expo” e tal facto permitiu chegar a uma 

simbiose entre os dois eventos. Estas interações proporcionaram o processo de comunicação 

linear (emissor - medium - recetor) . 575

 
 A gravação vídeo feita durante a vernissage foi exibida em exposição retrospetiva nas 

iniciativas de mediação deste projeto, com o objetivo de testemunhar vivências e experiências 

da exposição feita em Cabo Verde e vincaria a Identidade enquanto fio condutor para a 

seleção das obras que foram expostas na etapa seguinte na Casa-Museu Abel Salazar. 

 
 
 

 Cf. Cerimónia de abertura da Exposição Identidades Âncoras de Passagem no Volume IV, Registo 573

Documental Multimédia. Informação Não Editada [IÂdP-RDMInP-02] - Identidades Âncoras de Passagem.
 Evento organizado pelo Ministério da Cultura de Cabo Verde que reúne músicos, produtores e agências 574

produtoras, agentes e organizadores de eventos e espetáculos, com o objetivo de “transformar Cabo Verde numa 
plataforma mundial de negócios no que toca à música enquanto indutora de desenvolvimento e produtora de 
riquezas e emprego”.

 Cf. pp.297, 300 deste volume.575
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!   !  
[A] - Figura CdSF-30 -  e [B] - Figura CdSF-31 - Inauguração da Exposição Identidades: Âncoras de 
Passagem (Pormenor exterior do convento), 2014. 
[A] - Figura CdSF-30 - Minutos antes da inauguração, público. 
[B] - Figura CdSF-31 - A esquerda Marzia Bruno, a seguir o Presidente da Câmara da Ribeira Grande de 
Santiago Manuel Monteiro, de seguida o Ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio e por fim a direita Jair 
Fernandes o Curador da Cidade Velha.  
 Estruturou-se um roteiro com as obras expostas e textos de sala que serviram de apoio 

à visita individual em caso de ausência das visitas conduzidas pela curadora. 

 No decurso da exposição, a curadoria sentiu grandes dificuldades para assegurar o 

bom andamento do plano traçado. Por exemplo, a projeção de conteúdos multimédia, parte 

integrante da exposição, que apresentava os vídeos retrospetivos da exposição de Aveiro - 

Identidades: Circunstâncias Transversais - não pôde ser visionada na íntegra, já que o 

computador e o projetor de vídeo não permaneceram no local, dadas as limitações em termos 

de equipamentos do Gabinete de Curadoria Para o Sítio Histórico da Cidade Velha. 
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!   !   !  
[A] - Figura CdSF-32 - [B] - Figura CdSF-33 - [C] - Figura CdSF-34 - Atividade com a Comunidade - 
Serviços Educativos (Pormenores), 2014. 

[A] - Figura CdSF-32 - Apresentação do vídeo da exposição de Aveiro de 2013. 
[B] - Figura CdSF-33 - Equipamento utilizado para a projeção (Tablet da Marzia Bruno). 
[C] - Figura CdSF-34 - Projeção do vídeo da exposição de Aveiro de 2013. (equipamento do gabinete de 

Curadoria da Cidade Velha). 

 
 Um outro aspeto problemático foi a limpeza do espaço, pois a poeira que entrou no 

local, devido à ventania que se fez sentir durante duas semanas, deixou o espaço físico sujo. 

Mais ainda, o constante armazenamento de objetos alheios ao local, como por exemplo o 

frigorífico, foi um elemento perturbador no que respeita o ao impacto da transmissão da 

mensagem. 

 A documentação em registo vídeo e fotográfico foi amplamente usado, tendo em vista 

a descoberta de possibilidades de exploração de confrontos, afinidades, percursos alternativos 

e possíveis diálogos na futura iniciativa de itinerância. Ainda facultaria o acesso às obras 

expostas através da mediação entre o vídeo e a fotografia, dado o carácter efémero da 

exposição, propiciando a reapreciação da produção artística apresentada. Simultaneamente, 

disponibilizou-se uma faixa de tecido, afixada em duas árvores que se encontram no início da 

escadaria, onde os visitantes eram convidados a intervir, constituindo-se como uma 

ferramenta de avaliação da exposição através das suas críticas, opiniões, comentários e 

desenhos. 
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!   !  

!   !  

[A] - Figura CV-11; [B] - Figura CV-12 - [C] - Figura CV-13 -; e [D] - Figura CV-14 - Atividade com a 

Comunidade - Serviços Educativos (Pormenores), 2014. 
Exposição Identidades: Âncoras de Passagem. Convento de São Francisco, Cidade Velha. Coleção de fotografia 
do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno. 

 
 A curadoria acordou com os artistas em não participar da eventual comercialização das 

obras expostas, ficando assente que qualquer contacto comercial que viesse a ser feito durante 

a exposição correria por conta e risco do artista, isentando o projeto de qualquer 

responsabilidade sobre tais operações de comercialização. Apesar de informarem sobre o 

valor de cada obra, não foi feita essa divulgação durante a exposição. 

 A execução do registo fotográfico estendeu-se à montagem e vigência da exposição, 

atividades educativas, conferência e desmontagem da exposição. 
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Atividades Educativas 

 
 As atividades educativas , organizadas em associação com o Gabinete de Curadoria 576

para o Sítio Histórico da Cidade Velha, estiveram em funcionamento durante 10 dias e 

contaram com o envolvimento de várias escolas do concelho, desde o ensino básico até ao 

secundário, Figura CV-06, Figura CV-07, Figura CV-08, Figura CdSF-16, Figura CV-09, 

Figura CdSF-17 e Figura CdSF-18 . Beneficiando do entorno, desenvolveram-se ateliês de 577

ação pedagógica e percursos temáticos com o intuito de estimular a interação com as obras e a 

sua interpretação, a exploração e manipulação de diversos materiais, a criatividade e a 

imaginação. 

 

!    !  

[A] - Figura CV-15; [B] - Figura CV-16 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos 
(Pormenores), 2014. 
Exposição Identidades: Âncoras de Passagem. Convento de São Francisco, Cidade Velha. Coleção de fotografia 
do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno.  
 Estruturadas por faixa etária e temas de forma a incentivar o estabelecimento de 

relações afetivas com o património, nas dinâmicas de grupo as crianças participaram em 

atividades específicas e elaboraram colagens de revistas e jornais, criaram desenhos com tinta 

guache e acrílica, mostrando o meio ambiente à volta e as obras que previamente haviam 

visitado. 

 Cf. Volume III Registo Documental pp. 195, 198.576

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico pp. 178, 184.577
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 No decurso das atividades, identificou-se a necessidade de trabalhar com as 

professoras no sentido de ampliar os seus conhecimentos a respeito do ensino das artes. O 

feedback recebido foi bastante positivo e reconheceram o importante papel de atividades 578

deste cariz no desenvolvimento da expressão e criatividade dos seus educandos, constatando-

se que esta atenção ao ensino artístico é muito rara ou praticamente inexistente. 

!  
Figura CdSF-35 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 2014. 
Exposição Identidades: Âncoras de Passagem. Convento de São Francisco, Cidade Velha. Coleção de fotografia 
do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno.  
 As sessões coletivas de pintura dentro dos monumentos produziram 168 trabalhos que 

serviram de testemunho narrativo da Identidade do lugar e foram instalados no espaço 

expositivo que albergou a etapa do projeto na Casa-Museu Abel Salazar, Figura CMAS-09, e 

Figura CMAS-10 . 579

 

 Cf. Volume III, Registo Documental pp. 200, 203.578

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 201.579
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Conferência “Arte Contemporânea e o Património Artístico” 

 
 A conferência internacional Arte Contemporânea e o Património Artístico  teve 580

lugar no dia 22 de abril de 2014, no auditório da Câmara Municipal da Ribeira Grande de 

Santiago, Figura CV-11 e Figura CV-12  e a sua abertura contou com a presença do Diretor 581

Nacional das Artes, João Paulo Brito, o responsável pela Alta Curadoria para o Sítio Histórico 

da Cidade Velha, Hamilton Fernandes, e o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira 

Grande de Santiago, Manuel Monteiro . 582

 

!    !  

[A] - Figura CV-20 - [B] - Figura CV-21 - Conferência Arte Contemporânea e o Património Artístico, 2014. 
Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Cidade Velha, Cabo Verde. 
Na mesa: Diretor Nacional das Artes, João Paulo Brito, o responsável pelo Gabinete de Curadoria para o Sítio 
Histórico da Cidade Velha, Hamilton Fernandes, e o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de 
Santiago. 
Coleção de fotografia do Projeto Conceito Itinerante.  
 Estruturou-se em quatro painéis e a curadora da exposição liderou o painel 

“Preservar”, abordando o tema “Arte Contemporânea e os Espaços: Desafios de Preservação”, 

devido à ausência por questões logísticas do Prof. Doutor Coutinho Gouveia . O segundo 583

painel discutiu o conceito “Inovar” no contexto da arte contemporânea Cabo-verdiana e 

esteve sob a supervisão de Abraão Vicente , artista plástico e deputado, que dissertou sobre 584

 Cf. Volume III Registo Documental pp. 204.580

 Cf. Volume II Registo Iconográfico p. 187 e 188.581

 Cf. Abertura da Conferência pelo Diretor Nacional das Artes, João Paulo Brito. Volume IV, Registo 582

Documental Multimédia Informação Não Editada [ACPA-RDMInP-01]-
 Cf. O texto elaborado e enviado para o evento no Volume III do Registo Documental p. 213.583

 Cf. Resumo e nota biográfica - Volume III do Registo Documental p. 236.584
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“Inovar no olhar e a queda de paradigmas na construção do olhar cabo-verdiano sobre as artes 

contemporâneas ”. O terceiro painel, “ Identidade e Património”, esteve a cargo do docente 585

da Universidade de Cabo Verde, Lourenço Gomes , cuja comunicação se intitulava 586

“Identidade e Património no Contexto da Arte Contemporânea”. Por fim, o académico 

espanhol e docente na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Sergio Luis Hernandes 

Morales , conduziu o painel “Divulgar” e argumentou sobre a “A Instituição Arte e a Arte 587

Contemporânea: Uma relação de Amor/Ódio ”. 588

 Das apresentações, do debate e da discussão resultante, foram registadas as seguintes 

conclusões: 

• Torna-se necessário definir estratégias de financiamento para a produção de obras de 

arte e a promoção do acesso a elas; 

• Torna-se fundamental criar um movimento de expansão do número de novas galerias e 

museus, assentes na gestão profissionalizada e focadas no aumento da visibilidade 

direta e indireta de artistas plásticos e visuais; 

• É preciso instigar a geração de conteúdo (publicações, pesquisa e exposições) e a 

pesquisa de linguagens inovadoras no relacionamento entre a arte e o património; 

• É fundamental fomentar a visibilidade e a promoção dos artistas extraterritorialmente, 

apostando na internacionalização e na aproximação aos colecionadores, instituições e 

coleções corporativas através de programas de cooperação e parcerias e participação 

em feiras internacionais; 

• É de extrema importância definir, no mundo artístico cabo-verdiano, com clareza, as 

distintas expressões artísticas, a fim de tornar possível a devida análise.  

 Cf. Momentos da Conferência no Volume IV Registo Documental Multimédia [ACPA-RDMInP-03]- 585

(Informação Não Editada).
 Cf. Resumo da comunicação no Volume III do Registo Documental p. 238.586

 Cf. Informação enviada on-line, Volume III do Registo Documental p. 240.587

 Cf. Momentos da Conferência no Volume IV Registo Documental Multimédia Informação Não Editada 588

[ACPA-RDMInP-02] -  
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 O evento reuniu artistas, quadros do Ministério da Cultura e público em geral  e após 589

o seu desfecho, teve lugar um almoço-convívio e uma visita guiada à exposição Identidades: 

Âncoras de Passagem. 

!    !  

[A] - Figura CV-22 - [B] - Figura CV-23 - Conferência Arte Contemporânea e o Património Artístico 
(Pormenor), 2014. 
[A] - Figura CV-22 - Pormenor da pausa para café. 
[B] - Figura CV-23 - Pormenor do fecho da Conferência.  
Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Cidade Velha, Cabo Verde. 
Coleção de fotografia do Projeto Conceito Itinerante.  
 

 Cf. Registo de Presencias no Volume III - Registo Documental p. 199.589
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Desmontagem 

 
 Não menos importante, importa referir que o sucesso das operações de montagem e 

desmontagem deveu-se ao trabalho voluntário posto à disposição pelo patrocinador Jardim 

dos Sabores, ao participar ativamente nessas operações e ao disponibilizar a sua viatura para o 

transporte das obras após a desmontagem, uma vez que o veículo facultado pela Câmara 

Municipal estava indisponível para este processo. A indisponibilidade Institucional  dos 

parceiros fez-se também notar na altura dos trâmites administrativos nos portos e na 

embalagem das obras. Assim, aquando da devolução das obras, a curadora contou com o 

apoio do pessoal do Porto da Praia que disponibilizou o material para a confeção das 

embalagens. 

!  !

!  

[A] - Figura CdSF-37 - [B] - Figura CdSF-38 - [C] - Figura CdSF-39 - Desmontagem da Exposição 
Identidades: Âncoras de Passagem (Pormenores), 2014. 
[A] - Figura CdSF-37 - Pormenor do material na bagagem do carro [B] - Figura CdSF-38 - Estrutura montada 
com o material [C] - Figura CdSF-39 - Pormenor da embalagem das obras. 
Convento de San Francisco, Cidade Velha, Cabo Verde. Coleção de fotografia do Projeto Conceito Itinerante. 
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 Nesse processo, a rede de contactos criada deu frutos novamente e a empresa 

LactoPaiva disponibilizou as suas instalações por forma a aprovisionar as obras em segurança 

e em condições ambientais de temperatura, humidade e iluminação até o dia do embarque 

para São Vicente. 

 

!   !  

!   !  

[A] - Figura CdSF- 40 - [B] - Figura CV-17 - [C] - Figura CV-18 e [D] - Figura CV-19 Desmontagem da 
Exposição Identidades: Âncoras de Passagem (Pormenores), 2014. 
[A] - Figura CdSF-40 - Pormenor do material utilizado para a desmontagem. 
[B] - Figura CV-17- Estrutura que continha as obras para a viagem á Mindelo. 
[C] - Figura CV-18 - Pormenor da estrutura contentaste as obras no armazém LactoPaiva, Cidade da Praia.  
[D] - Figura CV-19 - Pormenor da embalagem no cais de Mindelo. 
Convento de San Francisco, Cidade Velha, Cabo Verde. Coleção de fotografia do Projeto Conceito Itinerante.  
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Resultados Obtidos 

 
 Um aspeto singular deste projeto é o facto de ter sido a primeira exposição de arte 

contemporânea, organizada em Cabo Verde por uma curadora estrangeira. 

Em face dos múltiplos desdobramentos deste projeto que ambiciona a discussão da 

Identidade, o seu estágio cabo-verdiano lançou uma possível ideia de partida para o seguinte 

estágio - trilhar caminhos que promovessem contradições e princípios de associação entre a 

arte Contemporânea Cabo-verdiana e Portuguesa. 

 No que diz respeito à avaliação do impacto da exposição na comunicação social cabo-

verdiana, a inauguração foi objeto de reportagens para o telejornal por parte da Radiotelevisão 

Cabo-verdiana (TCV) e para o programa “Artes e Espectáculos” da RTP África. A promotora 

deste projeto foi entrevistada pelo jornal “A Semana” , publicação de maior circulação no 590

país, e pela Agenda Cultural de Cabo Verde. Ainda algumas imagens e entrevistas feitas no 

âmbito da exposição fazem parte de um vídeo publicitário do Governo de Cabo-verdiano 

emitido em voos da British Airways . 591

 Por outro lado, o projeto, que não contou com uma equipa técnica envolvida na sua 

preparação, propiciou um ambiente colaborativo, o contato direto com os artistas e agentes 

culturais e a aquisição de conhecimentos mais aprofundados sobre a arte contemporânea e os 

contextos culturais Cabo-verdianos. 

 Relativamente às limitações inerentes à infraestrutura do espaço, revelou-se 

impossível controlar as condições ambientais (temperatura, humidade e iluminação). O 

espaço físico também não proporcionva uma boa acessibilidade, impedindo assim o 

estabelecimento de um relacionamento com a exposição. 

 A inexistência de áudio-guias e de um catálogo da exposição, devido às restrições 

orçamentais, impossibilitou a construção áudio e impressa da memória da exposição. Porém, 

o sítio web do projeto preencheu essa lacuna. 

 Cf. Volume III - Registo Documental pp. 241, 252.590

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 247.591
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 A finalizar, este projeto despertou o interesse do Ministério da Cultura que solicitou 

um anteprojeto para a implantação de uma rede museológica em Cabo Verde, proposta que foi 

apresentada e está em equação. 
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Conclusões 

 
 No que concerne ao nosso parecer em relação a “Os Modelos Comunicativos e os 

Modelos de Aprendizagem” analisados por Maria Clarelli , podemos concluir que o 592

primeiro modelo de transmissão linear/behaviorista, foi posto em prática essencialmente 

no primeiro momento no dia da inauguração da exposição, que contou com a presença do 

Ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, secundado pelo Presidente da Câmara da 

Ribeira Grande de Santiago, Manuel Monteiro. A interação diligenciada concomitantemente 

com o fecho da “Atlantic Music Expo” criou uma simbiose entre os dois eventos e 

conseguimos apresentar (emissor - medium - recetor)  o nosso projeto de forma eficiente, 593

tendo o resultado sido gratificante.  

 Tanto o primeiro modelo de transmissão linear/behaviorista, (emissor - medium - 

recetor) como o segundo modelo -- transitivo circular/cognitivo onde propõe modelos 

flexíveis ou circular onde o comunicador descodifica o código do significado  foram 594

aplicado nas atividades educativas com as escolas, e seja o primeiro, seja o segundo, foram 

adaptados às exigências de cada turma. 

 
 No que toca à Conferência Internacional intitulada: Arte Contemporânea e o 

Património Artístico que teve lugar no dia 22 de abril de 2014, no auditório da Camara 

Municipal da Ribeira Grande de Santiago, consideramos pertinente a reflexão da aplicação do 

terceiro modelo -- interativo/construtivista -- que baseia-se na conceção cultural da 

comunicação onde a cultura se entende como um sistema materializado de construção do 

significado  (…) a partilha das comunicações (…) a experiência, a capacidade e os estilos 595

das aprendizagens individuais se interligam com o nível social da interpretação  (…) 596

 Cf, nas pp. 297, 300 deste volume.592

 Ibidem.593

Cf, na p. 298 deste volume.. 594

 Ibidem.595

 Ibidem.596
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Considerando que a exposição incluiu somente obras de pintura, (…) a dimensão ritualista e 

performativa (…) do quarto modelo -- mediação/experiência , não foi aplicada nesta 597

exposição. 

 
 Este percurso de investigação em torno do tema Identidade preconizou, de forma 

clara, a utilização do projeto expositivo Identidades: Âncoras de Passagem como veículo 

preferencial para pôr à prova conjeturas, conexões e conclusões decorrentes da investigação e, 

por conseguinte, no âmago da investigação, as motivações, estratégias curadoriais e a 

avaliação das estratégias de apresentação e de mediação utilizadas. 

Para além disso, confirmou que, no contexto da produção, as atividades que compõem um 

projeto de itinerância seriam tanto mais eficazes se fossem realizadas em simbiose com as das 

instituições locais que, por seu turno, as integrariam no calendário das suas atividades 

culturais. No caso presente, criaram-se sinergias com várias instituições, nomeadamente, a 

IMPAR - Companhia Cabo-verdiana de Seguros que custeou o seguro das obras, o Ministério 

da Cultura através das comemorações do “Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios” (criado pelo ICOMOS a 18 de abril de 1982 e aprovado pela UNESCO) que deu 

visibilidade à iniciativa e o supracitado Atlantic Music Expo. 

 Depreende-se assim que a aposta na coorganização de exposições garante que os 

custos e o esforço necessários são partilhados. Não é de menor importância a escolha de 

parceiros baseada em critérios estreitos, nomeadamente questões geográficas, a capacidade de 

partilhar o esforço de implementação de forma uniforme, o sucesso em eventos anteriores 

realizados em parceria, a capacidade organizacional. 

 Reconhece-se a importância de lançar iniciativas de valor acrescentado, 

nomeadamente valorizar os artesãos e artistas locais e integrar o melhor possível a 

comunidade envolvente mediante a organização de eventos do seu interesse (workshops, 

ciclos de palestras, debates etc.) em paralelo com a exposição. 

 Cf, na p.299 deste volume.. 597
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 No âmbito das metodologias curadoriais, o papel da exposição, em termos da 

fundamentação da sua linguagem, temática e forma, revelou-se, do ponto de vista da sua 

curadoria, extremamente positivo. A dinâmica de transposição do discurso conceptual 

utilizado na exposição de Aveiro para a apresentação (projeção do vídeo) na Cidade Velha 

provou ser capaz de fornecer possibilidades interpretativas pontuais apesar das fragmentações 

decorrentes dos condicionamentos logísticos. 

 Conclui-se desta reflexão, implementação e análise, tendentes a aprofundar e alargar o 

entendimento sobre este modelo expositivo alternativo a modelos mais tradicionais, que é 

exequível replicar esta plataforma. Vinca-se o facto de que tal pode ser conseguido de forma 

eficaz, eficiente e financeiramente acessível, e materializa-se enquanto experiência suscetível 

de aprofundamento e alargamento nas suas vertentes teóricas e práticas.  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3.5 . Estudo Expositivo no Espaço Museológico 

“Identidades: Variáveis Convergentes” 
 

!  
Figura CMAS-96 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 
Casa-Museu Abel Salazar. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de João Pinto.  
 A terceira e última etapa do projeto foi realizada em 2015-16. Em face dos objetivos 

iniciais, a exposição foi albergada num espaço museológico, por forma a reunir vários níveis 

de abordagem do conceito Identidade, um dos pontos focais da pesquisa académica. Neste 

contexto, achamos oportuno envolver um espaço de cariz museológico que pertencesse à 

Universidade do Porto. 

 Deste modo, a Casa-Museu sob tutela da Universidade do Porto desde 1977, foi o 

espaço físico cedido/escolhido para a nossa terceira etapa: a Casa-Museu Abel Salazar, Figura 

CMAS-01, Figura CMAS-02 , localizada em São Mamede de Infesta, na área do Grande 598

Porto.  
(…) A Casa-Museu Abel Salazar - património da Universidade do Porto - é dirigida pela Associação 
Divulgadora da Casa-Museu Abel Salazar, Associação sem fins lucrativos e de utilidade pública, 

 Cf. Volume II, Registo Iconográfico p. 193 e 194.598
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criada em 1989. Após a morte de Abel Salazar, ocorrida em Lisboa a 29 de Dezembro de 1946, foi 

preocupação dos seus amigos preservar a memória do Mestre, para obstar à dispersão da obra que 
produziu. Por iniciativa do Professor Ruy Luís Gomes e com o patrocínio de grandes nomes da 
cultura, procurou-se criar a Fundação Abel Salazar, que as autoridades da época nunca permitiram 

que se constituísse legalmente. Para preservar a Casa, bem como o espólio de Abel Salazar, e vencer a 
sistemática oposição das autoridades da época, passou a constituir-se uma Cooperativa em 1963 
(…) . 599

 
 Abel Salazar nasceu em Guimarães, em 1889, doutorou-se na Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, onde era Professor, e em 1946 morreu em Lisboa, de doença 

pulmonar. 

 A Casa-Museu Abel Salazar abriu as portas ao público em 1975, onde Abel Salazar 

viveu durante trinta anos, juntamente com a sua esposa Dona Zelia. 

 
(…) Em 1926, sofre um esgotamento que o leva a interromper a sua actividade universitária durante 
quatro anos. Interna-se na Casa de Saúde de São João de Deus e dedica-se às Artes. Escreve livros e 

elabora mais de 200 desenhos, entre esboços e estudos para quadros. De regresso à Faculdade em 
1931, encontra o seu gabinete desmantelado. Face à dificuldade em aceitar as limitações que lhe são 
impostas, é mandado, em 1934, com uma bolsa de estudo num exílio disfarçado, para Paris, onde acaba 

por tomar parte em manifestações contra a acção repressiva que se exerce em Portugal. É-lhe retirada a 
bolsa concedida, e em 1935 é “desligado do serviço. Fica daí para diante em forçada inocupação, 
sendo-lhe vedada, até, a biblioteca da sua Faculdade. O afastamento da vida académica permite-lhe 
desenvolver em sua casa uma produção artística variada na temática e na expressão plástica: gravura, 

pintura, desenhos, caricaturas, escultura e cobres martelados, etc. (…) . 600

 
 O entusiasmo pela descoberta mais específica e aprofundada sobre a vida e obra de 

Abel Salazar estimulou-nos a empreender uma estratégia inovadora e “revolucionária”, 

honrando e inspirando-nos o carácter único e singular de Abel Salazar, começando assim os 

nossos alicerces para esta terceira etapa. 

 
 Cf. Casa-Museu Abel Salazar, in Património Cultural Direção-Geral do Património Cultura. Disponível em: 599

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/casa-museu-abel-salazar/
 Abel Salazar in Casa Comum, Fundação Mário Soares, Disponível em: http://casacomum.org/cc/arquivos?600

set=e_2839  
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 A Casa-Museu e o seu espólio, no decorrer dos anos e até à data, foram administrados 

por entidade diversas. Depois da morte de Abel Salazar, desde 1947 a 1965, amigos e 

admiradores pretenderam divulgar a sua obra e fundaram  em 1963 a "Sociedade Divulgadora 

Abel Salazar”. De 1965 a 1976, a Casa-Museu e o seu espólio foram adquiridas pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, e neste período, em 1975, construíram o Pavilhão de 

Exposições. 

  

 Hoje encontramos no piso 0 da Casa-Museu Abel Salazar o gabinete de gestão e 

logística da Casa-Museu, a sala a que  chamamos dos “painéis móveis” e a capela, Figura 

CMAS-12 e Figura CMAB-17, Figura CMAS-86, Figura CMAS-93 . 601

 

!  
Figura CMAS-97 - Piso 0 - Casa-Museu Abel Salazar. 
Informação cedida pela Casa-Museu Abel Salazar, 2015.  
 No piso 1 está o ateliê de Abel Salazar, a sala dos “retratos”, a sala de jantar, o 

gabinete da Diretora da Casa-Museu, uma varanda e o WC, Figura CMAS-03, Figura 

CMAS-039, Figura CMAS-49, Figura CMAS-4, Figura CMAS-59, Figura CMAS-60, Figura 

CMAS-78 . 602

 Cf. Volume II - Registo Iconográgico pp. 203; 208, 281 e 291.601

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico pp. 195; 229; 239; 196; 257; 258 e 274.602
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!  
Figura CMAS-98 - Piso 1 - Casa-Museu Abel Salazar. 
Informação cedida pela Casa-Museu Abel Salazar, 2015.  
 No piso 2, deparamo-nos com duas grandes salas, a das “caricaturas” e a sala das 

“gravuras”, o quarto do casal e um pequeno WC inutilizado, Figura CMAS-04, Figura 

CMAS-05, Figura CMAS-06, Figura CMAS-07, Figura CMAS-08, Figura CMAS-50, Figura 

CMAS-51 . 603

 

!  
Figura CMAS-99 - Piso 2 - Casa-Museu Abel Salazar. 
Informação cedida pela Casa-Museu Abel Salazar, 2015.  

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico pp. 196, 200; 240 e 241. 603
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Desenvolvimento do Conceito 

 
 Para irmos ao encontro dos desafios do tema do projeto de investigação, da sua 

elaboração e implementação, visamos concretizar um primeiro contacto, que objetivava a 

apresentação do projeto previamente realizado em 2013 e 2014. Procuramos num primeiro e-

mail, enviado no dia 20 de abril de 2014, entrar em contacto com a Diretora da Casa-Museu, 

Dr.ª Luísa Garcia Fernandes.  

 Sucessivamente, após a aceitação do desafio de implementarmos o nosso projeto, 

procuramos saber as afluências e a pertinência das exposições realizadas no interior da Casa-

Museu juntamente com a integração do espólio.  

 Neste primeiro levantamento, descobrimos que ao longo da existência da Casa-Museu, 

antes da nossa intervenção, foi realizada uma exposição coletiva em 2009, que foi inaugurada 

no dia 18 de maio, e que contou com a presença dos artistas Ana Efe + All Brain, André 

Alves, André Silva, Claúdia Lopes, Dalila Gonçalves, João Bonito e Paula Naughton. Esta 

exposição estava incluída nas atividades do Projecto Colector: 

 
Colector um projecto dirigido à promoção das Artes Visuais, que pretende aliar diferentes vertentes ou 
disciplinas emergentes das artes visuais aos espaços museológicos do país. Partindo do espaço 
museológico, do seu acervo, colecção e história específica pretende-se potenciar uma interacção e 

confronto diferente com o próprio espólio do Museu. Dadas as condições para a experimentação, 
inovação e desenvolvimento de novas linguagens plásticas (fortemente centradas na relação passado/
presente, arquivo/espolio do próprio museu) permitir-se-á a criação de um roteiro artístico que 

introduz o público numa interacção e confronto com diferentes tipos de expressões artísticas sobre a 
colecção . 604

 
 Consequentemente, constatamos que é recorrente as Exposições de Arte 

Contemporânea da Casa-Museu serem apresentadas no Pavilhão de Exposições Calouste 

Gulbenkian.  

 
 Cf. Colector (2013, dezembro 2016) http://colectivo-colector.blogspot.pt/604
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 A exploração destes dados contribuiu substancialmente para a investigação no âmbito 

do foco da nossa investigação, para podermos de facto encontrar uma estratégia de integração 

dos nossos objetivos pré-estabelecidos. A pesquisa minuciosa do historial da vida de Abel 

Salazar e do espólio da Casa-Museu, juntamente com a pesquisa e as informações recolhidas 

dos artistas selecionados, procurando estabelecer uma rede de contactos e de conteúdo, 

balizaram as exigências e a sequência do nosso projeto. 

 
 Procurou-se fazer a recolha de subsídios para a viabilidade e sustentabilidade da 

iniciativa, solicitando o auxílio das entidades locais e a identificação de parceiros e 

colaboradores para a implementação da exposição. Providenciou-se a angariação de 

informação dos contactos juntamente com o staff da Casa-Museu para analisarmos o público-

alvo que frequenta e não frequenta a mesma, visando incorporar este aspeto na linguagem e 

abordagem curadoriais e proporcionar a aquisição de algum conhecimento especializado. 

 Depois destas recolhas de elementos auxiliares do nosso projeto, deu-se início à 

planificação expográfica através de registo fotográfico e da medição do lugar. 

 

!  
Figura CMAS-105 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes 2015.  
Piso I, “varanda” da Casa-Museu Abel Salazar. Exposição Identidades: Variáveis Convergentes.Coleção de 
fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Marzia Bruno.   
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 Em seguida deu-se início às primeiras criações-compilações de conteúdos, 

nomeadamente os textos de sala, atividades educativas e toda a reunião de dados informativos 

referentes ao processos de montagem e desmontagem . Esta criações-compilações 605

mantiveram-se como ferramenta de trabalho ao longo do nosso processo de criação de 

conteúdos. 

 
 No momento da pesquisa, a seleção dos artistas e suas obras obedeceu aos seguintes 

critérios: mantivemos o critério de envolvimento de artistas contemporâneos portugueses que 

possuíam um percurso artístico diversificado; a Identidade da Casa-Museu e a sua história 

inspiram-nos a seleção de obras no sentido da criação de uma ligação obra-espaço que 

condensasse uma ideia relevante para a compreensão de ambas isoladamente e em contexto 

relacional. No seu conjunto procurou-se a integração das obras com o acervo da Casa-Museu 

(em estratégias diversas de presença/ausência) abordando o conceito de Identidade sob varias 

perspectivas. 

 
 Depois de várias pesquisas realizadas, os contactos alcançados com os artistas 

permitiram-nos conjugar sete artistas. 

 
 A artista Ana Vieira participou com três obras, duas no interior da Casa-Museu Santa 

Paz Domestica, Domesticada?, 1977 e Mesa Paisagem, 1973 o vídeo (em loop) O Desenho 

da Meninas a Fugir do Seu Suporte , 2014, no Pavilhão de Exposições Calouste 606

Gulbenkian. 

 André Alves apresentou duas obras , da série Do provisório ao Permanente. A 607

primeira intervenção é um site-specific na Casa-Museu, e a outra realizada em 2014 integrada 

no Pavilhão de Exposições Calouste Gulbenkian. 

 Cf. Volume III - Registo Documental. pp. 283, 269.605

 Cf. nas pp.207, 215 deste volume.606

 Cf. nas pp. 257, 259 e 231, 233 deste volume.607
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 Isaque Pinheiro cedeu uma obra  realizada em 2014 e instalada no interior da Casa-608

Museu intitulada No Caminho da Arte Preconceitual #2. 

 Miguel Leal realizou duas obras  inéditas para o projeto, pensadas para o interior da 609

Casa-Museu, intituladas Economia (Pequeno Diário) e Economia (figuras). 

 Raquel Melgue apresentou três obras , JLELN-27, 2014, Magnivision, 2014-15 e 610

ME#13231112121, 2015-16 
 Rodrigo Oliveira apresentou duas obras  inéditas, um site-sepcific intitulado 611

Intervenção Deslocada, 2015 e Square (Tangram), 2014-15. 

 Vitor Israel idealizou para este projeto seis pinturas  em série, intituladas Seis 612

Pinturas para a capela da Casa-Museu Abel Salazar, 2015.  

 
 Nesta fase, providenciamos gerir, juntamente com os artistas, datas, recursos, 

transporte, montagem e desmontagem. Devido a situação especifica das obras da artista Ana 

Vieira (ao cuidado da Galaria Graça Brnadão) foi necessário, juntamente com a Casa-Museu, 

providenciar o custeio do seguro das obras. 

 
 Todas as etapas descritas anteriormente objetivaram proporcionar uma exposição onde 

a criação de todas as obras evidenciasse uma nova criação artística e, através delas criarmos   

novas leituras e aproximações ao espaço e vida de Abel Salazar.  

 Conforme estabelecido para a dinamização, ampliação dos conhecimentos e difusão, 

também este estudo de caso, promoveu a recolha em vídeo de informações e depoimentos 

através de entrevistas aos artistas, como nos casos de estudo ja referido. A recolha de 

informações junto aos artistas foi feita nas várias fases de pesquisa, través de e-mail e 

videoconferências. No que compete a esta recolha conseguimos atingir informações 

relativamente aos processos de leituras-contexto, pormenores da efetivacão da montagem e 

 Cf. nas pp. 249, 251 deste volume.608

 Cf. nas pp. 267, 271 deste volume.609

 Cf. nas pp. 241, 247 deste volume.610

 Cf. nas pp. 283, 286 deste volume.611

 Cf. nas pp. 287 e 288 deste volume.612

 
!   358

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



testemunho inédito dos artistas perante as obras em causa. Estes critérios anteriormente 

elevados tinham já sido postos em prática nas exposições de 2013 e 2014 tendo sido mantida 

a coerência relativamente ao espaço e às obras selecionadas para a Casa-Museu. 

 
 Gostaríamos de salientar que, para este caso, a grande dificuldade logística em 

recursos humanos não se verificou, tivemos, sempre que possível, o apoio do staff da Casa-

Museu quer no incentivo quer nas tarefes de montagem e desmontagem. Relativamente aos 

parceiros de entidade pública local que contactamos, (Camara Municipal de Matosinhos) não 

obtivemos nenhuma resposta positiva no planeamento da exposição que decorreu do 

cruzamento de uma atividade decorrente no Pavilhão das Exposições, Figura CMAS-02 , 613

(nomeadamente a exposição de pintura do Prof. Domingos Pinhos, anteriormente integrada na 

programação da Casa-Museu) que fez com que o nosso plano expositivo se desdobrasse em 

dois momentos, o primeiro momento com abertura em 7 de novembro de 2015 e o segundo no 

dia 13 de fevereiro de 2016, ambos concluídos em 4 de março de 2016. Esta sobreposição de 

agenda acabou por resultar numa mais-valia, proporcionando uma maior visualização e 

reforço expressivo do carater de transformação implícito no projeto da exposição, como a 

frente se esclarecerá. 

 
 Consequentemente, e ainda perante um orçamento e recursos severamente limitados 

da Casa-Museu, foi necessário recorrer ao auxilio de patrocinadores, Figura CMAS-33 .  614

 
 A criação de uma rede de contactos que se foi promovendo deu frutos e conseguiu-se 

angariar o substancial apoio da GEMA - Digital end Technology Agency, que cobriu o 

empréstimo de materiais e implementação de todo o sistema tecnológico da exposição.  

 Contou-se também com o apoio da Galeria Graça Brandão, Figura CMAS-97, que se 

disponibilizou para o empréstimo e apoio à deslocação de viagem, Lisboa-Porto-Lisboa, das 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 194.613

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 222.614
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obras de Ana Vieira. O trabalho de montagem na Casa-Museu teve início em 22 de outubro de 

2015. 

!  
Figura CMAS-97 - Montagem da obra de Ana Vieira, Mesa Paisagem, 1973.  
Piso 0, “hall de entrada” da Casa-Museu Abel Salazar. Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de João Pinto.  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Desenvolvimento Expográfico 

 
 Um dos focos de atenção do trabalho de pesquisa na Casa-Museu esteve direcionado 

para a  estratégia de aproximação da exposição ao público habitual e para a angariação de 

novos públicos. 

 Consoante foi prática desde a primeira exposição de 2013 e a segunda de 2014 no que 

inclui a divulgação continuamos também nesta fase com os mesmos parâmetros de  

divulgação nas nossa redes web.  

 
 A conceção do material publicitário criado e impresso enquadrou-se nas características 

intrínsecas da exposição - identidade—lugar—obra—artistas—fim do projeto – e  foi um 

ponto de encontro de criações e coexistências de histórias e experiências, sendo assim a 

simbologia da variável—convergente que quis aludir a este trânsito percorrido mas 

congruente/convergente em coesão no mesmo lugar. Esta ideia conceptual foi usada de forma 

transversal a todo o conceito expografico, nomeadamente o texto de sala  que incorporou a 615

imagem das duas retas convergentes para reforçar o conceito da identidade em trânsito e 

salientar o facto de as obras pertencerem  à criação artística de pelo menos três gerações. O 

nosso código QR, Figura CI-01  foi integrado no desenho do texto de sala e noutros 616

suportes de divulgação. 

  

 A divulgação realizada pelos contactos eletrónicos da Casa-Museu e da Reitoria da 

Universidade do Porto, juntamente com a distribuição e afixação do material de divulgação 

em espaços escolares, galerias, proporcionou uma divulgação nos moldes tradicionais, mas 

com o conjunto destes meios, conseguimos realizar a nossa agenda de divulgação. 

 

 Cf. Volume III, Registo Documental p. 287 e 288.615

 Cf. p. 304 deste volume.616
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Elaboração Técnica 

 
 A exposição coletiva Identidades: Variáveis Convergentes foi inaugurada no dia 07 de 

novembro de 2015. No dia da inauguração, a integração das obras no espaço e a interação do 

espaço com as obras e com o público constituiu uma oportunidade para a curadoria da 

exposição conseguir pôr à prova várias questões à volta o projeto, nomeadamente a receção 

da arte contemporânea integrada num espólio já reconhecido e vincado como o da Casa-

Museu Abel Salazar.  

 
 O conjunto expositivo foi encarado numa integração teórico-estético-conceptual entre 

o espólio da Casa-Museu e as obras de Arte Contemporânea expostas. As obras foram 

integrador em todos os compartimentos da Casa-Museu, exceto na sala de jantar, Figura 

CMAS-03 , mantida inalterada com o intuito de deixar bem visível e presente uma secção da 617

casa com a expografia original, pretendendo remeter o público para a simbologia de presença-

ausência-memória, apontando para a história do lugar.  

 
 As obras foram expostas e integradas na Casa-Museu não de forma forçada, mas quase 

simbiótica. Notar-se-á, relativamente às duas obras de Ana Vieira , que foram selecionadas 618

com o intuito de se integrarem com o mobiliário da Casa-Museu e de trazer à memória 

episódios e contextos da visa social e particular de Abel Salazar. Na mesma linha de 

integração com as pré-existências da Casa-Museu, as obras de Miguel Leal  reforçaram 619

ainda mais esta questão de imagem-ausência-memória. Gostaríamos de frisar que a obra de 

Isaque Pinheiro  foi escolhida com o intuito de ser colocada nas escadas que possibilitam a 620

transição entre o primeiro e o segundo piso da Casa-Museu. Esta obra, objetivava a 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p.195.617

 Cf. nas pp. 208, 214 deste volume.618

 Cf. nas pp. 276, 271 deste volume.619

 Cf. nas pp. 249, 251 deste volume. 620
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contextualização e descontextualização da obra no lugar onde foi exposta no confronto entre 

estabilidade/quietude e transitoriedade.  

 A intervenção site-specific de Rodrigo Oliveira  retirando o deck da varanda e  621

transportando para a Capela e para a sala “das paredes moveis” colocou-nos perante esta 

relação identidade-deslocação-transformação como um elemento aparentemente inobservado 

(sobre o qual habitualmente caminhamos na Casa-Museu), que se pode constituir como 

metáfora através da transformação que evidencia. Através de elementos cénicos 

aparentemente divergentes esteticamente do contexto museológico, mas que conceptualmente 

são muito próximos da raiz científica de Abel Salazar, Raquel Melgue propõe-nos 

descodificar, reinterpretar e, desse modo, mergulhar num mundo de descoberta do invisível . 622

Vítor Israel, analisando a génese do projeto em causa, interliga graficamente as diversas 

facetas- ofícios de Abel Salazar ao longo da vida e evoca-as na série das suas seis pinturas . 623

As intervenções de André Alves convergem na exposição e na génese do nosso projeto com o 

aspeto efémero das intervenções realizadas nos guarda-corpos , o que fez com que 624

possibilitasse uma renovada interpretação do decurso da exposição.  

 
 Com base nestas interligações, durante os primeiros três meses da exposição, 

agendaram-se alterações expositivas, em coordenação com a Direção e com o paio do staff, na 

coleção da Casa-Museu.  

 A estratégia expográfica não se limitou a expor as obras dos artistas selecionadas nos 

diversos lugares da Casa-Museu, mas pretendeu-se incluir nesta linha de criação de conceito-

conteúdo a manipulação da coleção da Casa-Museu. Assim, retiramos a maioria das obras 

expostas nas vitrinas da Casa-Museu, passando a ser ciclicamente expostas duas, no máximo, 

três peças do espólio, por cada 15 dias, selecionadas consoante a especificidade estética ou de 

género. Figura CMAS-11, Figura CMAS-12, Figura CMAS-14, Figura CMAS-15 e Figura 

 Cf. nas pp. 283, 286 deste volume.621

 Cf. nas pp. 241, 247 deste volume.622

 Cf. nas pp. 287 e 288 deste volume.623

 Cf. nas pp. 257, 233 deste volume.624
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CMAS-16 . O resto das obras foram cuidadosamente embaladas e guardadas na reserva. Os 625

quadros expostos, os que não aparentavam perigo de danificação no manuseamento, viraram-

se ao contrário.  

 
 Esta estratégia de colocar a coleção em “trânsito” durante o período da exposição, fez 

com que a expografia mudasse ciclicamente, e por consequência o que ficava “estático” eram 

as obras de arte contemporânea da nossa exposição temporária. 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico pp. 202, 207.625
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[A] - Figura CMAS-102- [B] - Figura CMAS-103 - [B] - Figura CMAS-104 - [D] - Figura CMAS-19 - 
Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015.  
[A] - Figura CMAS-102 - Piso II, “Sala das caricaturas”, Casa-Museu Abel Salazar. 
[B] - Figura CMAS-103 - Piso II, “Sala das caricaturas”, Casa-Museu Abel Salazar. 
[C] - Figura CMAS-104 - Piso II, “Sala das caricaturas”, Casa-Museu Abel Salazar. 
[D] - Figura CMAS-19 - Piso I, “Sala dos retratos”, Casa-Museu Abel Salazar.”Coleção de fotografia do projeto 
Conceito Itinerante. Fotografia de João Pinto e Cassie Silva (Figura D). 
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Montagem 

 
 O processo de montagem contou com o staff da Casa-Museu, com o apoio dos artistas 

e de António Leal da Galeria Graça Brandão que, pelo cumprimento das boas práticas da 

curadoria, apoiou a montagem das obras de Ana Vieira. Estas foram supervisionadas pela 

artista no dia 6 de novembro de 2016, Figura CMAS-21, Figura CMAS-28, Figura CMAS-29, 

Figura CMAS-43, Figura CMAS-71 . 626

 
 O apoio da GEMA - Digital end Technology Agency, foi substancial para o projeto: 

através da gentil parceria, conseguimos diligenciar a projeção dos vídeos das exposições 

Identidades: Circunstâncias Transversais, 2013, e da segunda exposição Identidades: 

Âncoras de Passagem 2014, Figura CMAS-26 .  627

 

!  
Figura CMAS-27 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 
Piso II, “Sala das gravuras”. Projecção vídeo das Exposições de Aveiro, 2013 e da Cidade Velha, 2014. Casa-
Museu Abel Salazar. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de João Pinto. 
 
 Estes dois vídeos foram apresentados no segundo piso na sala das gravuras. Além 

disso, no segundo momento da exposição Identidade: Variáveis Convergentes (a partir do dia 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 217; 218; 219; 233 e 267.626

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 215.627
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13 de fevereiro de 2016), a GEMA - Digital end Technology Agency, emprestou o 

equipamento e montou a projeção vídeo, consoante as informações que nos transmitiu a 

artista Ana Vieira. 

 Antes do início dos trabalhos de montagem, o staff da Casa-Museu recebeu as 

informações detalhadas através da curadora, no sentido de evitar danos ou desvirtuamento dos 

contextos artísticos e de manter a integridade do conceito.  

 Foram elaborados os elementos de comunicação da exposição, nomeadamente, a lona, 

Figura CMAS-AA-04 , com o cartaz  impresso que foi colocado no exterior da Casa-628 629

Museu e criados os textos de sala . Realizou-se um catálogo final  (apresentado 630 631

publicamente no dia 13 de fevereiro de 2016) que recapitulava o percurso do projeto. 

Idealizamos e disponibilizamos alguns produtos de merchandising, como blocos de notas com 

o cartaz da exposição e diversos pins com o logo da Casa-Museu, o do Conceito Itinerante e 

várias imagens retiradas das lamelas dos estudos científicos de Abel Salazar.  

 

!  

Figura CMAS-101 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 
Piso 0, produtos de merchandising. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Cassie Silva. 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 250.628

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 290.629

 Cf. Volume III - Registo Documental pp. 286, 287 e 288.630

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 346.631
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 Esta estratégia foi pensada com o intuito de promover e divulgar o projeto. Estas 

despesas de merchandising, as de acondicionamento, café-lanche das duas inaugurações, 

transporte, ida e volta, do artista Rodrigo Oliveira foram da responsabilidade da curadoria do 

projeto. 

 Para além da montagem das obras selecionadas, o processo enfrentou dificuldades 

acrescidas, pois foi necessário remover do espaço, com todo o cuidado, a maioria do espólio 

existente, embalar e arquivar na reserva.  

!   !  

!  
[A] - Figura CMAS-98- [A] - Figura CMAS-99 - [B] - Figura CMAS-100 - [C] - Figura CMAS-101 - 
Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015.  
[A] - Figura CMAS-98 - Piso II, “Sala das caricaturas”, Casa-Museu Abel Salazar. 
[B] - Figura CMAS-99 - Piso II, “Sala das gravuras”, Casa-Museu Abel Salazar. 
[C] - Figura CMAS-100 - Piso II, “Sala das gravuras”, Casa-Museu Abel Salazar. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de João Pinto. 
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 Relativamente às limitações logísticas da infraestrutura do espaço e às restrições do 

programa de visitas da Casa-Museu, a exposição foi montada com duas semanas de 

antecedência, com várias condicionantes no transporte das obras, dependendo da agenda dos 

artistas e do horário de apoio logístico para a montagem. 

 No que concerne à segurança e à vigilância do espaço, esta terceira etapa não foi 

motivo de preocupação, pois a Casa-Museu, pela sua génese, possui estes requisitos.  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Atividades Pós-Abertura 

 
 A inauguração da exposição Identidades: Variáveis Convergente, realizada no dia 7 de 

novembro de 2015, contou com a presença de todos os sete artistas, cerca de sessenta pessoas, 

e foi presidida pela Diretora da Casa-Museu, Dr.ª Luísa Garcia Fernandes, Professores da 

Universidade do Porto e os Sócios da Casa-Museu. 

 
 A gravação vídeo feita durante a inauguração foi editada e apresentada na página web 

projeto Conceito Itinerante . 632

 
 No dia 7 de novembro de 2015 estruturou-se um roteiro de apresentação das obras 

expostas. 

 
 No segundo momento da exposição, a partir do dia 13 de fevereiro de 2016, a 

estrutura do roteiro mudou de estratégia, sendo algumas visitas feitas tematicamente. Para 

quem vinha ver as novas intervenções-alterações como as de Miguel Leal, Raquel Melgue e 

as novas apresentações de Ana Vieira e André Alves, tinha-se estruturado um percurso, 

incidindo nestas obras; para quem vinha pela primeira vez visitar a exposição, realizava-se 

uma visita mais extensa. No total foram realizadas no dia da inauguração do segundo 

momento quatro visitas. 

 Gostaríamos de frisar que independentemente das adversidades climáticas do dia, a 

afluência do público foi considerável, Figura CMAS-38 . A convivência conseguida no 633

Pavilhão das Exposições Calouste Gulbenkian proporcionou uma mais-valia, no que competia 

à logística de supervisionamento de controlo para a segurança das obras no interior da Casa-

 Cf. Volume IV - Registo Documental Multimédia: [IVC-RDM-01]- Conceito Itinerante - Identidades: 632

Variáveis Convergentes - Registo do dia 7/novembro/2016 - São Mamede de Infesta. Cf. Conceito Itinerante. 
Disponível em: http://www.conceitoitinerante.net/

  Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 228.633

 
!   371

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



Museu. Neste dia, o lançamento do catálogo foi um contributo para a transmissão do 

conceito-conteúdo do projeto. 

 
 Estes eventos foram registados em vídeo e fotografias que foram amplamente usados 

na análise para edição de conteúdos e posteriormente apresentados no sítio web do projeto e 

nas redes sociais .  634

 
 Simultaneamente, disponibilizou-se um livro de visitas da Casa-Museu, onde os 

visitantes eram convidados a intervir . Estas informações foram uma ferramenta de 635

avaliação da exposição. 

 
 O registo de afluência dos vários públicos que visitaram a exposição foi concretizado 

pelo staff da Casa-Museu, pois devido à extensão da exposição, não pôde ser feito diariamente 

pela curadoria do projeto. O registo fotográfico e o levantamento pormenorizado da 

informação da montagem-desmontagem da exposição, vigência da exposição e visitas foi 

sempre realizado com a presença da curadora.  

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 300.634

 Cf. Volume III - Registo Documental p. 297.635
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Atividades Educativas 

 No âmbito desta exposição, foi desenvolvida uma pesquisa analítica, sobre as ofertas 

desenvolvidas no âmbito das atividades educativas da Casa-Museu, e com base nestas 

informações foram organizadas e planeadas três atividades  cujos conteúdos refletissem o 636

conceito expositivo.  

 Foram publicadas no nosso web do projeto e nas redes sociais. Solicitou-se e a Casa-

Museu divulgou os programas na longa lista de contactos, direcionados para escolas. 

Dos três programas que apresentamos, devido à logística das outras atividades coincidentes 

com programa da Casa-Museu, não conseguimos pôr em prática nenhuma das três atividades 

pré-estabelecidas. 

 Ainda assim, gostaríamos de frisar que, juntamente com o Departamento de Ciências e 

Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, conseguimos 

realizar uma visita guiada aos alunos do segundo ano de licenciatura em História da Arte, e 

aos alunos de primeiro ano de Mestrado  do curso de História da Arte Portuguesa.  

 No decurso das atividades, identificou-se a necessidade de entender o feedback dos 

alunos e ampliar o nosso conhecimentos a respeito da nossa transmissão conteúdo—conceito. 

 Enviou-se a um total de 21 alunos e aos professores um inquérito on-line. O feedback 

recebido foi bastante positivo , os resultados foram gratificantes. 637

 No âmbito desta nossa procura do feedback para melhoria do projeto, aproveitamos a 

apresentação (na qualidade de investigadora do CITCEM) no evento da “Noite do 

Investigador”, (realizado no dia 30 de setembro de 2016, no Museu de História Natural e da 

Ciência, na Casa Anderson, no Porto), para realizarmos um inquérito online  aos visitantes 638

que foi concretizado através de cinquenta contactos recolhidos. Era nossa intenção 

compreendermos se o nosso conteúdo-conceito estaria bem apresentado e se era de fácil 

intuição o alcance da nossa página web. 

 Cf. Volume III - Registo Documental pp. 293, 295.636

 Cf. Volume III - Registo Documental pp. 334, 341.637

 Cf. Volume III - Registo Documental pp. 342, 345.638
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Desmontagem 

 
 Não menos importante, importa referir que o sucesso das operações de montagem e 

desmontagem deveu-se ao apoio do staff da Casa-Museu, que disponibilizou material de 

embalagem e recursos humanos, e ao trabalho voluntário dos artistas, Figura CMAS-46, 

Figura CMAS-47, Figura CMAS-77, Figura CMAS-92, Figura CMAS-96 . Importa salientar 639

o apoio da Galeria Graça Brandão, ao disponibilizar o transporte das obras de Ana Vieira, de 

Rodrigo Oliveira e Raquel Melgue para Lisboa. 

 

!  

Figura CMAS-54 - Desmontagem das obras de Ana Vieira, Santa Paz Doméstica, Domesticada?, 1977 e 
Mesa Paisagem, 1973. 
Piso 0, “hall de entrada” da Casa-Museu Abel Salazar. Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 
Coleção de fotografia do projeto Conceito Itinerante. Fotografia de Cátia Oliveira. 
 

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico pp. 237; 273; 290 e 296.639
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Resultados Obtidos 

 
 Conseguimos a afluência de um novo público para a Casa-Museu, promovendo 

contradições e conceitos inovadores sobre a dinamização do espólio e da Arte 

Contemporânea. 

 
 Foi realizada uma reportagem pela RTP e apresentada no telejornal da tarde e no 

programa “Horas Extraordinárias”. Também diversos jornais e revistas on-line  publicitaram 640

o evento. 

 
 A experiência vivenciada na partilha das visitas guiadas deu azoa um contacto 

recebido por e-mail do artista Pintomeira  para a realização de um texto comemorativo da 641

exposição dos cinquenta anos de carreira artístico-pictórica.  

 
 Relativamente às estratégias expográficas que inicialmente criaram reservas, dúvidas e 

choque no público, verificamos que, após as visitas guiadas e explicações dos objetivos do 

projeto, foi manifestado interesse pelo conhecimento da Arte Contemporânea e receptividade 

relativamente à solução expositiva por parte de alguns participantes nas visitas. Para alem 

disso, esta experiência proporcionou á Casa-Museu Abel Salazar as circunstâncias para o 

ensaio e aplicação de novas abordagens á coleção, bem como a integração de outras 

exposições de Arte Contemporânea no interior da Casa-Museu.  

 Cf. Volume III - Registo Documental pp. 299; 319 e 321.640

Bruno.M (et al.). "Os limiares dos encontros ", p.115, in Pintomeira - Pintura | Fotografia. Viana de Castelo : 641

Câmara Municipal de Viana de Castelo, 2016. ISBN: 978-972-588-255-9. 
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Conclusões 

 
 Para a conclusão desta terceira etapa queremos considerar como ponto de referência 

“Os Modelos Comunicativos e os Modelos de Aprendizagem” analisados por Maria 

Clarelli . Podemos concluir que o primeiro modelo de transmissão linear/behaviorista 642

foi aplicado essencialmente no primeiro momento, no dia da inauguração da exposição no dia 

7 de novembro de 2015, que contou com a presença da Diretora da Casa-Museu Dr.ª Luísa 

Garcia Fernandes, os Docentes da Universidade do Porto e os Sócios da Casa-Museu e os 

artistas, e no dia 13 de fevereiro de 2016 com a presença da Vice-Reitora da Universidade do 

Porto, Doutora Fátima Marinho a Diretora da Casa-Museu Dr.ª Luísa Garcia Fernandes, os 

Docentes da Universidade do Porto, os Sócios da Casa-Museu e o público em geral. Nas duas 

comemorações objetivou-se criar uma simbiose entre a ideia—aplicação—conceito, através 

das visitas guiadas realizadas (emissor - medium - recetor)   com o intuito de transmitir o 643

trabalho realizado.  

 Tanto o primeiro modelo de transmissão linear/behaviorista, (emissor - medium - 

recetor) como  o segundo modelo -- transitivo circular/cognitivo onde propõe modelos 

flexíveis ou circular onde o comunicador descodifica o código do significado  foram  644

aplicados na atividade realizada com os alunos da Universidade do Porto. 

 
 No que se refere à reflexão sobre o terceiro modelo -- interativo/construtivista -- 

que baseia-se na conceção cultural da comunicação onde a cultura se entende como um 

sistema materializado de construção do significado  […] e a partilha das comunicações […] 645

a experiência, a capacidade e os estilos das aprendizagens individuais se interligam com o 

nível social da interpretação  […], este foi aplicado na “Noite do Investigador”, realizada 646

 Cf. nas pp. 297, 300 deste volume.642

 Ibidem.643

 Cf. nas p. 298 deste volume.644

 Cf. nas p. 299 deste volume..645

 Ibidem.646
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no dia 30 de setembro de 2016, no Museu de Historia Natural e da Ciência, Casa Anderson, 

no Porto. 

 
 (…) a dimensão ritualista e performativa (…) do quarto modelo -- mediação/

experiência, não foi aplica no que concerne à experiência direta obra-artista, mas podemos 

considerando o caso particular da obra de Rodrigo Oliveira que pela sua natureza  interativa, 

assumiu o papel de agente-indutor de performance cumprindo-se na participação ativa do 

publico, Figura CMAS-RO-01 . 647

 
 Conforme as experiências adquiridas nas exposições anteriores de 2013 e 2014, por 

conseguinte, no âmago desta terceira etapa da investigação as motivações, estratégias 

curadoriais e a avaliação das estratégias de apresentação e de mediação utilizadas 

pretenderam reunir aspetos congruentes ao nosso fio condutor da Identidade. 

 Para o caso concreto desta terceira etapa, criaram-se sinergias com várias instituições, 

nomeadamente, a GEMA - Digital end Technology Agency e com a Galeria Graça Brandão. 

 Gostaríamos de recordar que a nossa exposição foi homenageada pela presença da 

artista Ana Vieira que nos acompanhou e acarinhou amavelmente ao longo desta terceira etapa 

do projeto, sendo a exposição Identidades: Variáveis Convergentes a última exposição 

presencial da artista.  

 Cf. Volume II - Registo Iconográfico p. 284.647
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4 - Repercussões e Derivas Conceptuais do Conceito Itinerante  

4.1. Proposta de Projeto para o Apexart 

 
 Considerando a experiência adquirida e os contactos estabelecidos na exposição 

Identidades: Âncoras de Passagem, realizada em 2014, enviamos uma proposta para o 

Franchise Exhibition Program da Apexart intitulada: A Glimmer of Freedom. 

 
PREÂMBULO DE ENQUADRAMENTO — APEXART 

 A Apexart  é um espaço artístico sem fins lucrativos situado na Baixa Manhattan, 648

Nova Iorque. Fundada pelo artista Steven Rand em 1994, foi concebida para oferecer 

oportunidades aos curadores independentes e artistas emergentes e estabelecidos, bem como 

para desafiar ideias sobre a arte, a sua prática e curadoria. A Apexart realiza esta missão 

através de exposições, um programa internacional de residência, uma iniciativa de publicação 

de livros, programas públicos e eventos. Apresentando nove eventos por ano, o programa de 

exposições de arte da Apexart procura colocar novas pessoas no cargo de curador através de 

três iniciativas diferentes: a série “Curador Convidado” (Invited Curator Series), o “Programa 

Proposta Espontânea” (Unsolicited Proposal Program) e o “Programa Franquia” (Franchise 

Program). Todos os anos a Apexart apresenta duas exposições organizadas por curadores 

convidados, três no âmbito do Programa Proposta Espontânea e quatro para o Programa 

Franquia. Estes dois últimos programas são oportunidades abertas que permitem que qualquer 

pessoa de qualquer lugar do planeta possa propor uma exposição a ser apresentada pela 

Apexart na sua sede em Tribeca (no caso do Programa Proposta Espontânea), ou noutras 

partes do mundo (no caso do Programa Franquia). A Apexart, até ao momento, já trabalhou 

com mais de 1.500 artistas de todo o mundo nos seus programas de exposições e de 

residência. 

 Apexart, (2016) Franchise Program 2016-17. Results Disponível em: http://apexart.org/fp2016/results.php648
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PROPOSTA ENVIADA: A GLIMMER OF FREEDOM 

 Tarrafal is a small city pleasantly situated in the north of the island of Santiago, Cape 

Verde, and is a place marked by history. In its prison, two continents—Europe and Africa—

met. Between 1936 and 1954 it harboured Portuguese political prisoners. Tarrafal’s Penal 

Colony became known as "The Camp of Slow Death", justified by the terrible weather 

conditions, health, food and prison regime marked by extreme violence. Later, from 1962 to 

1974, under the new name, "Labour Camp of Chão Bom", it was used to hold leaders of the 

wars for Independence in Cape Verde, Angola and Guinea-Bissau. In total, were imprisoned 

more than 340 Portuguese antifascists and about 230 African nationalists there.  

 
 Nowadays, the facilities preserve the architectural structure of the cells where the 

prisoners were confined and the torture cells have the original railings. The country’s scarce 

resources and projects that have been put on indefinite hold left the space in the present state 

of partial abandonment. An illconceived exhibition left a display of posters on the walls of 

some cells with personal narration of experiences and thoughts of former prisoners. These 

stories of survival, secret codes of communication, friendship and camaraderie, involved 

cultural aspects such as COMUSA (Conjunto Musical do Sentimento Africano, African 

Feeling Musical Ensemble). 

 
 The reports of people’s personal stories and the physical space is a legacy of 

colonialism and aims to be a vehicle for reflection of this curatorial project. The name 

Tarrafal, by itself, refers to Fight and Freedom, and the exhibition will explore the vision of 

the artists on these issues, articulating the physical space with today's contemporary issues. 

Reconnecting with the memory of the space, the four artists will be challenged to create 

earthworks (Land Art) in the surrounding landscape, within the prison boundaries. 

 The exhibition provides various site-specific installations to be held in the interior of 

the cells, seen as laboratory and breeding areas, while the outer walls will host projection 
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mappings. As each cell will have interventions based on various themes, the artists will 

inspire in the genesis of the cell, such as the cafeteria, the infirmary or the infamous "skillet 

cell", the most atrocious form of punishment perpetrated there. 

 
 Ultimately, these site-specific installations, made with local materials, the sound 

effects and the projection mappings will provide the desired manipulation of space. Also, 

initiatives such as traditional music, dance, storytelling and a space to stimulate interesting 

conversations with former prisoners will be carried out. 

 
 Previous projects open the way to the support of a member of the UNESCO National 

Commission and the Slave Route Project National Committee, and a pre-agreement with a 

company which works with spatial augmented reality. 

 Notably, and regrettably, Cape Verde doesn’t have a formal contemporary art space. 

Thus, this exhibition aims to be a unique experience that encourages ongoing evolution and 

innovation in that direction. Furthermore, is designed as a strategy to question new creations, 

look into the past, integrate and enhance current issues and challenges, and a glimmer of new 

expressions of freedom. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No dia 5 de abril de 2016 recebemos a informação de que tinha sido atribuído o 

primeiro lugar à proposta A Glimmer of Freedom, entre as 423 candidaturas enviadas por 53 

países, pelo júri do Apexart International Franchise Program 2016-17, composto por 200 

elementos de todo o mundo. O projecto A Glimmer of Freedom vai estar albergado no Campo 

do Tarrafal, Ilha de Santiago, Cabo Verde do dia 8 de abril de 2017 até o dia 6 de maio de 

2017 . 649

 Cf. Santos Anabela.(12 de abril de 2016) Projeto sobre o Tarrafal vale prémio internacional a estudante da 649

FLUP in Jornal online Noticias.Up - https://noticias.up.pt/projeto-sobre-o-tarrafal-vale-premio-internacional-a-
estudante-da-flup/  
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4.2. Proposta de Projeto Museologia em Rede - Acervo-Cv.net 

 
 Desenvolvendo uma ideia que surgiu durante o período de montagem da exposição 

Identidade: Âncoras de Passagem, no dia 30 de setembro de 2014, enviámos, por e-mail, ao 

Assessor do Ministro da Cultura de Cabo Verde, Doutor Charles Akibodé, uma proposta de 

criação de uma rede catalográfica do acervo museológico de Cabo Verde. 

 
PREÂMBULO E ENQUADRAMENTO 

 O papel dos museus consiste em preservar a propriedade cultural mundial e apresentá-

la ao público. Catalogar e preservar espólios artísticos é uma componente significativa na 

definição da identidade cultural, a nível nacional e internacional. O trabalho do museu é um 

serviço para a sociedade. Naturalmente, exige elevados padrões de prática profissional. 

Assim, o Conselho Internacional de Museus (ICOM) estabelece padrões mínimos no seu 

Código de Ética. Estes padrões podem ser desenvolvidos para satisfazer exigências locais e 

especializadas do pessoal do museu. Um serviço museológico eficaz requer toda a 

responsabilidade relacionada com a preservação e interpretação de qualquer aspeto do 

património cultural tangível e intangível. Para isso, torna-se fundamental criar uma 

consciencialização pública sobre o papel e propósito do museu e o seu modelo de gestão. A 

preservação do património público para as gerações futuras e a sua promoção exigem que a 

instituição seja constituída corretamente e que providencie uma permanência apropriada para 

esta responsabilidade. Deve existir uma constituição, estatuto ou outro documento público 

redigido, publicado e outorgado pela legislação nacional. Deve declarar, de modo inequívoco, 

a posição da instituição, o seu estatuto legal e a sua missão. Devem preparar e dar publicidade 

à definição da missão, objetivos e políticas do museu. Também devem estabelecer um modelo 

sustentável de financiamento e de governação. 
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MISSÃO E OBJETIVOS DO PROJETO  

 O levantamento prevê, numa primeira etapa, selecionar e classificar a história do 

colecionismo e a natureza dos museus existentes in loco, defini-los através determinados 

critérios, nomeadamente em: Museu Enciclopédia, Museu da Sociedade, Museu Nacional, 

Museu Especializado, Museu Local, Museus ao Ar Livre, Museu de Arte Sacra, Museu 

Virtual, etc. Ademais, criar, entre diversas tipologias, uma estratégia de engajamento onde se 

projeta a criação de uma interligação museológica/cultural das ilhas de Cabo Verde através da 

“Museologia em Rede”, com metodologia e fundamento direcionados para a identidade 

nacional, projetada para albergar o público nacional, constituir uma memória do futuro, 

proporcionando eficiência cultural para o turismo e incentivar a internacionalização da arte 

cabo-verdiana. O projeto deve, ainda, aproveitar da melhor forma, através da utilização da 

Internet, o potencial económico e cultural do património cultural nacional e estar em sintonia 

com os propósitos emanados pelo Ministério da Cultura no que respeita à contribuição da 

criatividade e das indústrias criativas para o crescimento económico do país. Para tais 

propósitos, desenham-se quatro fases: Planeamento; Investigação - Interpretação e Produção; 

Gestão - Instalação; e Acompanhamento. 

 
1. Planeamento: Na primeira fase, far-se-á a definição da missão e do objetivo do museu em 

análise; catalogar, através do Código de Ética Museológica Nacional, os espólios; 

estruturação e criação das normas que regerão o inventário, que por sua vez, terá o suporte 

das novas informação de informação e comunicação (TIC) e também visará a digitalização 

e a acessibilidade em linha de todo o material cultural - esta memória coletiva inclui 

material impresso (livros, periódicos, jornais), fotografias, objetos de museu, documentos 

de arquivos e material audiovisual - e a preservação digital. Os aspetos a observar durante a 

avaliação e análise pormenorizada do acervo serão: numeração e identificação, 

empréstimos, aquisições, doações, estado de conservação e glossário/padrões. Serão 

criados, nesta fase, os planos de ação específicos que definam os objetivos e um calendário 
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para a realização de cada um dos objetivos. Importa ainda abordar a oferta de acesso 

cultural e educativo a obras contidas nas coleções, dada a sua missão de interesse público, 

e, ainda, identificar obstáculos ao bom desenvolvimento do projeto e prever medidas com 

vista à sua eliminação. 

 
2. Investigação - Interpretação e Produção: Numa segunda fase, será indispensável para a 

documentação e preservação do acervo fazer o levantamento dos seguintes itens: 

armazenamento, manuseamento e movimentação, levantamento fotográfico, prevenção de 

acidentes, seguro, acessibilidade, controlo do ambiente, monitorização do acervo em 

exposição. As peças, após a efetivação prévia de uma pesquisa diligente, que tenham 

condições para eventuais exposições temporárias, terão um item próprio na ficha técnica, 

que enquadrará a embalagem e o transporte das mesmas. As normas levarão em conta a 

tipologia das peças (escultura, pintura, medalhística, joalharia, tapeçaria, etc.) e por cada 

tipologia serão estabelecidas normas distintas. 

 
3. Gestão – Instalação: Numa terceira fase, a informação recolhida no levantamento será 

filtrada para efeitos de fomento de uma plataforma em linha de referência para o 

inventário, gestão e divulgação do Património Cultural (móvel, imóvel e imaterial) e 

Natural de Cabo Verde. Importa ter especial atenção nesta fase a iniciativas que incentivem 

a constituição de parcerias entre instituições culturais e o setor privado a fim de criar novas 

formas de financiamento do projeto. 

 
4. Acompanhamento: Numa quarta fase, o acervo será publicitado e valorizado através de 

iniciativas incentivadoras da sua socialização com o público e de atividades que 

proporcionem a troca de experiências, a compreensão do seu funcionamento e a sua 

visibilidade. Ainda, o acervo será formatado por forma a subsidiar exposições. Sobretudo, 

 
!   387

Um Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências: Laboratório de História da Arte 
 Volume I | Marzia Bruno 



serão indispensáveis as constantes revisões, ampliações, correções e complementação das 

informações registadas. 

 
 
CRONOGRAMA DO PROJETO  

 Prevê-se que a implementação do projeto esteja concluída em 3 anos, 

aproximadamente. Uma das iniciativas que subjaz a esta planificação será uma atenção média 

de 2 meses por cada ilha. 

 

 
APOIO LOGÍSTICO  

 O sucesso deste projeto dependerá em grande medida na construção de uma sólida 

base de competências, de preferência transversal. Assim, necessitará dos seguintes recursos 

humanos: 

• 2 Historiadores/Curadores: Responsáveis pelo processo de musealização (levantamento 

exaustivo e minucioso de obras, inventariação, documentação, elaboração de fichas técnicas 

detalhadas, etc.), gestão da musealização (conservação e preservação do acervo) e mediação 

(política e programa de educação, exposições, exibições e mostras). 

• Restaurador: Preservação, avaliação técnica e prática das obras levantadas, apoiar no 

preenchimento das fichas técnicas. 

• Técnico auxiliar (área pedagógica/artística): Idealização teórica e prática de atividades 

educativas referentes às coleções da Acervo-Cv.net. 

1º Ano 2º Ano 3º Ano

Planeamento Investigação - Interpretação 
e Produção

Gestão – Instalação

Acompanhamento Acompanhamento Acompanhamento
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• Web developer/engenheiro informático, para viabilizar a plataforma Acervo-Cv.net, dotá-la 

de funcionalidades e serviços, manter exposições virtuais permanentes, processar 

informação em formatos diferentes (texto, som, audiovisual e imagem), prestar especial 

atenção ao desenvolvimento dos serviços Web 2.0 a fim de criar comunidades de interesse; 

• Designer gráfico/técnico de multimédia, para a elaboração da identidade visual, 

desdobramentos criativos da marca do projeto Acervo-Cv.net, com responsabilidade pelo 

design gráfico e demais ferramentas de comunicação e marketing, capaz de levar a cabo 

profundas transformações dos métodos de criação, armazenamento e preservação de 

registos, documentos e arquivos, em particular sob a forma digital (captação, digitalização, 

tratamento de imagens, vídeo, som e texto). 

• Rede de colaboradores permanentes ou semi-permanentes nas várias ilhas. Além disso, 

importa sobretudo salientar que a supervisora do projeto elaborará as normas e estrutura do 

Acervo-Cv.net no seu arranque, assegurará que os trabalhos sejam realizados em 

conformidade com os requisitos dos procedimentos adequados; auxiliará os colaboradores 

permanentes dando formação, prestará informação adequada, atuará ou prestará consultoria 

sobre questões relacionadas (execução do levantamento, preservação de obras, elaboração 

de textos, organização de conferências, congressos e eventos similares, montagem de 

exposições, etc.). Ainda, estabelecerá os programas de trabalho, apresentará relatórios à 

estrutura e participará na elaboração de disposições. 

 
DESAFIOS E VANTAGENS  

 Por um lado, as fichas catalográficas impressas e digitais terão o condão de ter uma 

significativa importância na investigação académica e afins. Assim, é imperioso incentivar a 

investigação através do desenvolvimento/incentivo de programas de investigação, tornando o 

projeto num laboratório para o teste de novas ideias no campo artístico.  
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 Por outro, incorporam um aspeto didático mediante o acesso do público em geral e, 

por exemplo, iniciativas de abertura às escolas ou a sensibilização para o voluntariado no 

auxílio ao levantamento e/ou limpeza das peças.  

 Pode-se cogitar o lançamento de uma revista mensal em linha cuja utilidade estará na 

publicitação do acervo e a sua valorização através de iniciativas como a apresentação de uma 

peça emblemática em cada edição, relatando a sua história e a sua origem.  

 Através deste levantamento, será possível preservar, monitorizar, prevenir roubos e 

falsificações, dignificar os direitos autorais e criar estratégias de intercâmbio artístico/cultural 

nacional e internacional através de ligações com outros “Museus em Rede” e/ou adesão a 

redes temáticas, baseadas no intercâmbio de conhecimentos científicos e culturais.  

 A capacidade de experimentação e inovação deve estar presente neste projeto. Assim, 

por forma a incentivar o empreendedorismo local, promover trabalhadores culturais 

empreendedores e a utilização do património cultural para fins económicos, reforçar a ideia de 

identidade e trabalho em rede, recomenda-se o lançamento de concursos, eventos e iniciativas 

afins virados para produtores locais, agentes que atuam na área da gastronomia, artistas locais 

e artesãos que estejam dispostos a apresentar propostas alternativas de exposição e 

comercialização dos seus produtos e serviços no espaço museológico, projetando-se assim a 

integração e dinamização do espaço expositivo. Uma percentagem dos proveitos deste tipo de 

iniciativas, conjugadas com outras sinergias sistemáticas e sustentáveis com outros sectores 

da economia cabo-verdiana, poderão contribuir para sustentabilidade do projeto. 
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4.3. Proposta de Projeto para o Museu do Oriente 

 
 Proposta enviada por e-mail no dia 29 de maio de 2015 e direcionada à Doutora Maria 

Manuela d’Oliveira Martins, Diretora do Museu do Oriente. 

 
PREÂMBULO E ENQUADRAMENTO 

 O ponto de partida conceitual desta proposta é o corrente projeto de investigação, 

denominado Conceito Itinerante, cuja trave-mestra é o estudo das ressonâncias e confluências 

à volta das questões levantadas pela Identidade, numa itinerância que descarta a deslocação 

física das obras e faz a transposição de um conceito. Entrementes, estuda-se a preponderância 

do intercâmbio artístico através da internacionalização da arte contemporânea de cariz 

lusófono, reavivando a memória histórica de lugar distintos, a identidade da língua portuguesa 

metamorfoseada em diversos lugares e culturas, e as perceções espaciais e históricas dos 

artistas.  

 
 Assim, no cumprimento do plano de investigação, duas exposições foram já 

desenvolvidas, implementadas e investigadas. A Identidade: Circunstâncias Transversais fez 

em Aveiro a interpretação do binómio Identidade-Circunstância, enquanto a Identidade: 

Âncoras de Passagem analisou o binómio Identidade-História no Convento e Igreja de São 

Francisco, na Cidade Velha, Património Mundial da UNESCO e primeira cidade europeia nos 

trópicos. A terceira exposição acontecerá entre os meses de outubro e novembro de 2015 e 

visa analisar a vivência, o processo específico da Casa Museu Abel Salazar, a Identidade 

ligada ao processo de formação artística, científica e literária do autor, ligada à elaboração de 

uma nova abordagem de identidade artística e expográfica.  

 
 A conceituação e produção artística desta proposta recorre à noção de site-specificity. 

Pretende-se levar a cabo uma produção imaterial e colaborativa através de uma vídeo-
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instalação no espaço amplo do Lounge do Museu cuja intenção é patentear a 

descontextualização do percurso do Conceito Itinerante, suas questões identitárias e os 

produtos artísticos das atividades educativas desenvolvidas nas três exposições precedentes. 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO  

 As exposições deste projeto itinerante — www.conceitoitinerante.net — foram 

projetadas para chamar a atenção para temas de particular interesse do público e dos espaços 

expositivos. Assim, durante 30 a 60 dias, pretende-se reconceptualizar o Lounge do Museu do 

Oriente num continente de ressonâncias, num espaço comunicante que aproveita as 

articulações entre o tempo e o espaço que o circundam e fornece elementos geradores de 

relações historically-specific e reflexões sobre: a história coletiva e individual; a exploração e 

descoberta individuais. 

 
FORMA E CONTEÚDO  

 As visualidades e materialidades desta apropriação desse espaço estão assentes, por 

um lado, na "memória" das exposições anteriores, criando uma nova identidade e, por outro 

lado, a sua expografia constrói, momento a momento, a própria identidade do conceito, por 

definição, o conceito itinerante e um processo criativo em aberto. 

 
 Um dos pontos focais a abordar na criação e modelação do espaço é o nomadismo do 

conceito mediante a participação de três sujeitos na sua construção. Tais sujeitos, 

corporizados numa instalação de três vídeos, vão aglutinar as vivências desta itinerância 

artística, num desenho expográfico interligado com a importância das rotas percorridas ao 

longo da história, retratada pelo Museu, e a importância da evolução criativa e artística desses 

percursos.  

 Prevêem-se intervenções de artistas envolvidos nas várias exposições do projeto. 
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DITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 

 Considerada a boa receptividade da nossa proposta manifestada no e-mail de 30 de 

março de 2015 pela Diretora Doutora Maria Manuela d’Oliveira Martins, e dado que na data 

referida nos encontrávamos envolvidos na preparação da terceira exposição deste trabalho de 

investigação, reconsideramos o projeto para uma nova submissão. 

 
 

!  
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 Considerações Finais 

 
 O Laboratório é um lugar que proporciona experiências e transformações teórico-

práticas, e baseando-se neste conceito e como ponto de partida, a nossa investigação Um 

Conceito Itinerante, Três Exposições, Três Experiências. Laboratório de História da Arte 

objetivou a concretização de três exposições que sirvam de base empírica sólida para a 

construção de uma proposta de valor para a divulgação/internacionalização da Arte 

Contemporânea dentro do Universo Lusófono. Conforme estabelecido, tal foi alcançado 

através da análise teórico-prática das intervenções curadoriais nos três espaços predefinidos 

(comercial, histórico e museológico), aplicando a nossa ideia de criar uma itinerância, não de 

objetos físicos, mas no que diz respeito ao conceito de uma Identidade integrada nas 

circunstâncias específicas de cada espaço-obra. 

 
 Neste âmbito, foram identificados ideias, problemas e processos, e foram abordados 

como instrumentos experimentais de recolha e compilação de dados. Pela estruturação de uma 

metodologia que articula uma vertente teórica e uma prática, e que se renova na análise das 

informações recolhidas e naquelas extraídas da experiência prática, refletindo este aspeto do 

trabalho em que a construção da Identidade é aplicada ao nosso caso de estudo, são 

sintetizadas experiências concretas de um curador que objetiva potencializar a qualidade 

específica da Identidade vivenciada nas três tipologias de locus, propondo novas leituras e 

intervencionando em concomitância com o diálogo conceito-espaço-obra. Considerou-se 

oportuno e relevante enquadrar tais propósitos numa abordagem curadorial enquanto forma de 

intervenção e meio de investigação que se dedicou à resolução de uma proposição para o 

problema relativo ao modo como a divulgação/internacionalização/criação da Arte 

Contemporânea é feita dentro do universo lusófono. Para tal, foram realizadas em Aveiro 

(Portugal), na Cidade Velha (Cabo Verde) e em São Mamede de Infesta (Portugal) três 

exposições de Arte Contemporânea. Sob o ponto de vista da investigação, a escolha recaiu, 
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conforme inicialmente foi estabelecido, além de Portugal, num outro país lusófono dada a 

pouca visibilidade internacional da produção Artística Contemporânea e utilizando o facto de 

a língua portuguesa ser um capital subaproveitado no âmbito do intercâmbio cultural e 

artístico no espaço lusófono, a fim de alcançar os objetivos predefinidos. Tanto é que 

conseguimos analisar uma transformação logística de um conceito de itinerância que se 

concretizou nos diferentes espaços sem implicar a itinerância de obras de arte. 

 
 A revisão da bibliografia, no que tange a iniciativas curadoriais, propôs algumas pistas 

tendentes a orientar a investigação, porém, a pesquisa bibliométrica não se revelou bastante 

profícua no que tange aos moldes preconizados para o "conceito itinerante" delineado para 

esta iniciativa. Em termos qualitativos, a parca existência de bibliografia específica acentua o 

caráter inovador do presente projeto, em vários sentidos. 

 
 É oportuno frisar que cumprimos os objetivos desta pesquisa ao respondermos às 

questões sobre até que ponto é possível utilizar o modelo expositivo itinerante como um 

laboratório de metamorfoses conceito-espaço-arte com o intuito de favorecer trocas culturais, 

viáveis e adequadas, diligenciar e empreender uma exposição itinerante num cenário de 

severas restrições orçamentais e logísticas, e solucionar as questões de como é que as 

situações fisionómicas dos espaços expositivos afetam a implementação de uma exposição 

itinerante internacional. Os ecos dessa experiência foram suficientes para permitir aquilatar 

até que ponto os contextos e os recursos humanos e financeiros, envolvidos em circuitos 

internacionais, apoiados com o auxílio de organismos (públicos e privados), afetam 

positivamente a implementação de uma exposição itinerante internacional. 

 
 O tipo de metodologia adotado nesta investigação qualitativa é de natureza 

hermenêutica e fenomenológica onde os dados, de caráter descritivo, foram recolhidos e 

sistematizados pela investigadora. Este estudo de caso instrumental, centrado na 
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conceptualização da produção expositiva, foi realizado de forma síncrona com a análise 

bibliográfica e o trabalho de campo e as entrevistas semidirigidas aos artistas, além de que 

foram arquivados os momentos de interação das atividades paralelas através de fotografias e 

gravações em vídeo. 

 
 Através da análise transversal aos resultados obtidos, no âmbito das opções 

curadoriais tomadas e à luz da sua bem-sucedida exequibilidade nos mais variegados 

parâmetros, conseguimos alcançar informações e produzir material documental inédito. No 

que diz respeito aos testemunhos dos dezassete artistas, obtivemos: treze obras pré-existentes 

à exposição que selecionamos e integramos no nosso projeto, oito obras que foram sujeitas a 

adaptação e transformações no lugar e oito foram as produções artísticas inéditas surgidas aos 

artistas no contexto do projeto e do lugar. 

 
 Não apenas conseguimos agregar a interação e o entendimento dos públicos com as 

obras, através da ressonância e apreciação das mesmas, mas também lográmos, através dos 

meios tradicionais e multimédia, uma partilha de informações e experiências publicadas nas 

plataformas Web de apoio ao projeto, incorporámos atividades paralelas nas três exposições e 

alcançámos ecos mediáticos internacionais, e também desta forma nos foi possível conseguir 

alcançar os objetivos traçados. 

 
 O catálogo da exposição apresentado na Casa-Museu Abel Salazar constitui-se como 

uma plataforma documental construtiva e referencial para futuras pesquisas que acrescentarão 

profundidade à análise. 

 
 De acordo com o nosso entendimento, o modelo adotado nesta tripla iniciativa 

expositiva é, de facto, uma alternativa aos modelos mais tradicionais. 
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 As contribuições mais importantes desta pesquisa foram a constituição das exposições 

como objetos de investigação, o revelar da importância da manutenção de um 

desenvolvimento sustentado na conceção expositiva itinerante e a apresentação de novos 

imaginários e uma nova dimensão na inovação dos programas culturais institucionais, ao 

apresentar um laboratório de criação, partilha e divulgação, fundado na remoção de 

obstáculos de alguns paradigmas que inicialmente desafiaram o nosso projeto. 

 
 Tudo isto posto, em termos de trabalho futuro, torna-se conveniente usar a exposição, 

como terreno investigativo no desenvolvimento de modelos de documentação e preservação 

de obras de arte, balizada no modelo ora apresentado; implementar um processo de estudo 

longitudinal que rastreie a experiência artística, perceções, impactos e ecos das suas 

exposições, avaliar o impacto social associado que a atividade curadorial dispõe e identificar 

potenciais melhorias. 

 
 A nossa experiência visa sublinhar a importância de angariar contactos e estar no 

“terreno” para a perceção e a aplicação dos conceitos teóricos-práticos. A nossa experiência 

Laboratório, conceito-espaço-obra, para além de conseguir cumprir todos os objetivos 

inicialmente preestabelecidos, deu-nos a possibilidade e a oportunidade de conseguimos criar 

novos contactos e amadurecer ideias que apresentámos. 

 
 Em última análise, fundamentado na pertinência do Laboratório da nossa 

investigação, nas nossas conclusões e fruto da experiência adquirida nesta caminhada, o 

projeto ora em andamento e intitulado “A Glimmer of Freedom” venceu o primeiro prémio do 

Franchise Exhibition Program 2016-2017 , uma iniciativa da apexart. 650

 

 Apexart Cape Verde - “A Glimmer of Freedom” organized by Marzia Bruno: http://apexart.org/exhibitions/650

bruno.php  
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Figura AdP-15 - Discursos (Ex)cêntricos (da série “Discursos (Ex)cêntricos), 2011. 
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Figura GM-11 - Os frutos do outro lado do abismo, 2001.  
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Figura MM-05 - Íntima - Eu e Tu, 2013. 
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Figura OR-MM-11 - Olá Ria, 2013.  
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Nelson Lobo 

Figura NL-01  

Figura NL-02  

Figura NL-03  

Figura NL-04  

Nelson Santos  

Figura NS-02 - Anastásis, 2002. 

Figura NS-03 - Sem Título, 2006. 
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Figura NS-06 - Argênteo Urgente VI, 2006. 

Figura NS-07 - Sem Título, 2006. 
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Figura NS-08 - Argênteo Urgente III, 2006. 

Figura NS-09 - Terra Feita de Céu, 2013. 

Figura NS-11 - Terra Feita de Céu, 2013. 

Figura NS-12 - Terra Feita de Céu, 2013. 

Figura NS-13 - Terra Feita de Céu, 2013. 

Figura NS-14 - Terra Feita de Céu, 2013. 

Patrícia Guerra 

Figura PG-01 - Sem Título (da série Printing), 2009. 

Figura PG-02 - Sem Título (da série Printing), 2011. 

Figura PG-04 - Sem Título (da série Cartazes), 2013. 

Figura PG-05 - Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, 2013. 

Figura PG-06 - Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, 2013. 

Figura PG-07 - Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, 2013. 

Figura PG-09 - Combinações Genéticas Raras / < 1,63 / > 1,73, 2013. 

Raquel Melgue 

Figura RM-01 - War(m) Up, 2013. 

Figura RM-02 - HWNN INM002, 2013. 

Figura RM-03 - A Horse With No Name, 2013. 

Figura RM-05 - JLELN-27, 2014. 

Figura RM-06 - ME-SPEC#002, 2015. 

Figura RM-10 - A Horse With No Name, 2013. 

Figura RM-12 - HWNN ININM00S, 2013.  

Rodrigo Oliveira 

Figura RO-02 - Um Falanstério à beira-mar e umas quantas Villas viradas a sul, 2012. 

Figura RO-03 - Square (Monopólio), 2005-2011. 

Figura RO-04 - Quadratura do círculo, 2009-2013.  
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Figura RO-06 - Percurso obrigatório para uma construção:Contraponto (Observatório 

#3),  2015/16. 

Figura RO-07 - Arquivo (Aproximações e Processos sem lógica aparente #1), 

2013/15. 

Figura RO-08 - Square (Tangram), 2014. 

Figura RO-11 - Intervenção Deslocada (Varanda), 2015. 

Figura RO-12 - Intervenção Deslocada (Varanda), 2015. 

Tchalé Figueira 

Figura TF-03 - Ovo ou Galinha, 2013. 

Figura TF-04 - O Sonho da Mariposa, 2013. 

Figura TF-05 - O Gato A Ave e a Mulher, 2012. 

Figura TF-06 - Uma Breve História Colonial em África (série), 2013. 

Figura TF-07 - Uma  Breve História Colonial em África (série), 2013. 

Vitor Israel 

Figura VI-01 - Guerra e Paus, 2015. 

Figura VI-02 - Jogo do Sério, 2016. 

Figura VI-05 - Uniforms (Pinturas de Época), da série Uniformes (x 35), 2013. 

Lugares | Exposições  

Espaço Comercial || Aveiro, (Portugal) || 2013. 

Figura OR-01 - Centro Cultural e de Congressos, 2013. 

Figura OR-02 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-03 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-04 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-05 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-07 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-08 - Olá Ria, 2013. 
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Figura OR-09 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-10 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-11 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-AdP-01 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-AdP-02 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-12 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-GM-01 - Montagem da Exposição Identidades: Circunstâncias 

Transversais, 2013.  

Figura OR-GM-02 - O Lugar Onde Estiveram os Teus Seios, 2002 (Pormenor).  

Figura OR-GM-03 - Olá Ria, 2013. Os Cestos do Piquenique, 2001-2013 (Pormenor). 

Figura OR-13 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-14 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-15 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-16 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-17 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-18 - Olá Ria, 2013. 

Figura OR-NS-01 - Olá Ria, Terra feita de Céu, 2013. 

Figura OR-19 Olá Ria, 2013. 

Figura OR-20 - Olá Ria, 2013. 

Espaço Histórico || Cidade Velha, (Cabo Verde) || 2014. 

Figura CV-01 - Forte Real de São Filipe (Pormenor), 2013. 

Figura CV-02 - Sé Catedral da Cidade Velha (Pormenor), 2013. 

Figura CV-03 - Trabalho de campo - Sé Catedral da Cidade Velha (Pormenor), 2013. 

Figura CdSF-01 - Convento de San Francisco (interior). 

Figura CdSF-02 - Perspetiva interior do Convento de São Francisco. 

Figura CdSF-03 - Maqueta do Convento de São Francisco, 2014.  
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Figura CdSF-04 - Maqueta do Convento de São Francisco, 2014. 

Figura CdSF-05 - Maqueta do Convento de São Francisco, 2014.  

Figura CdSF-06 - Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-07 - Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-08 - Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-09 - Percurso para o Convento de São Francisco. 

Figura CdSF-10 - Montagem da exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-11 - Montagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-12 - Montagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-13 - Montagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CV-04 - Montagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-14 - Montagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CdSF-15 - Montagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CV-05 - Inauguração da exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CV-06 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CV-07 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CV-08 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CdSF-16 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CV-09 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CdSF-17 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CdSF-18 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CdSF-19 - Identidades: Âncoras de Passagem, 2014. 

Figura CV-10 - Atividade com a Comunidade - Serviços Educativos, 

Figura CV-11 - Conferência Arte Contemporânea e o Património Artístico, 

Figura CV-12 - Conferência Arte Contemporânea e o Património Artístico, 
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Figura CV-13 - Desmontagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 

2014.  

Figura CdSF-20 - Desmontagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 

2014.  

Figura CV-14 - Desmontagem da Exposição Identidades: Âncoras de Passagem, 

2014.  

Figura CV-15 - Transporte das obras, Cabo Verde, 2014. 

Espaço Museológico || São Mamede de Infesta, (Portugal) || 2015-16.  201 

Figura CMAS-01 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-02 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-03 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-04 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-05 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-06 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-07 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-08 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-09 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015 e CMAS-10 - Visita orientada à Exposição, 2015. 

Figura CMAS-11 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-12 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-13 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-14 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 
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Figura CMAS-15 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-16 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-17 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-18 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-19 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figura CMAS-20 e Figura CMAS-21 - Exposição Identidades: Variáveis 

Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-22 e Figura CMAS-23 - Exposição Identidades: Variáveis 

Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-24 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-25 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-26 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-27 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-28 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-29 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-30 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-31 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-32 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-33 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2016. 
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Figura CMAS-34 - Montagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2016. 

Figura CMAS-35 - Identidades: Variáveis Convergentes, 2016. 

Figura CMAS-AA-01 - O desenho da menina a fugir do seu suporte, 2014 

(Pormenor). 

Figura CMAS-36 - Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 2016. 

Figura CMAS-37 - Identidades: Variáveis Convergentes, 2016. 

Figura CMAS-38 - Visita orientada à Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2016. 

Figura CMAS-39 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-40 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-41 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-42 - Montagem da obra de Ana Vieira, Mesa Paisagem, 1973. 

Figura CMAS-43 - Montagem da obra de Ana Vieira, Mesa Paisagem, 1973. 

Figuras CMAS-44 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015 e CMAS-AV-02 - Mesa 

Paisagem, 1973. 

Figura CMAS-AV-03 - Mesa Paisagem,1973. 

Figura CMAS-45 - Desmontagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2016.  

Figura CMAS-46 e Figura CMAS-47 - Desmontagem da obra de Ana Vieira, Mesa 

Paisagem, 1973 (Pormenor). 

Figura CMAS-48 - Desmontagem da Exposição Identidades: Variáveis Convergentes, 

2015. 

Figuras CMAS-49 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-50 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-51 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 
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Figura CMAS-52 - Montagem da obra de Ana Vieira, Santa Paz Doméstica, 

Domesticada?, 1977.  

Figura CMAS-AV-04 - Santa Paz Doméstica, Domesticada?, 1977, 2015. 

Figura CMAS-AV-05 - Santa Paz Doméstica, Domesticada?, 1977, 2015 (Pormenor). 

Figura CMAS-53 - Desmontagem da obra de Ana Vieira, Santa Paz Doméstica, 

Domesticada?, 1977. 

Figura CMAS-54 - Desmontagem das obras de Ana Vieira, Santa Paz Doméstica, 

Domesticada?, 1977 e Mesa Paisagem, 1973. 

Figura CMAS-AA-01 - Da Série, Do provisório ao permanente, 2015. 

Figura CMAS-AA-02 - Da Série, Do provisório ao permanente, 2015. 

Figura CMAS-AA-03 - Montagem da obra de André Alves da série, Do Provisório ao 

Permanente, 2015. 

Figura CMAS-AA-04 - Da Série, Do provisório ao permanente, 2015. 

Figura CMAS-AA-05 - Desmontagem da Exposição Identidades: Variáveis 

Convergentes, 2015. 

Figura CMAS-55 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-56 - Montagem da obra de Isaque Pinheiro, No Caminho Da Arte 

Preconceitual #2, 2015. 

Figura CMAS-57 - Montagem da obra de Isaque Pinheiro, No Caminho Da Arte 

Preconceitual #2, 2015 (Pormenor). 

Figura CMAS-IP-01 - No Caminho Da Arte Preconceitual #2, 2015. 

Figura CMAS-58 - Desmontagem da obra de Isaque Pinheiro, No Caminho Da Arte 

Preconceitual #2, 2016. 

Figura CMAS-59 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-60 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-61 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 
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Figura CMAS-62 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-63 e CMAS-64 - Montagem da obra de Miguel Leal, Economia 

(Pequeno Diário), 2015. 

Figura CMAS-65 e CMAS-66 - Montagem da obra de Miguel Leal, Economia 

(Pequeno Diário), 2015 

Figura CMAS-67 e CMAS-68 - Montagem da obra de Miguel Leal, Economia 

(figuras), 2016. 

Figura CMAS-ML-01 - Economia (figuras), 2016. 

Figura CMAS-69 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-70 - Montagem da obra de Raquel Melgue JLELN-27, 2015-16. 

Figura CMAS-71 - Montagem da obra de Raquel Melgue JLELN-27, 2015-16. 

Figura CMAS-72 Casa-Museu Abel Salazar, 2015 e - CMAS-RM-01 JLELN-27,            

2015-16. 

Figura CMAS-73 - Desmontagem da obra de Raquel Melgue JLELN-27, 2015-16. 

Figura CMAS-74 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-75 e Figura CMAS-76- Montagem da obra de Raquel Melgue 

MAGNIVISION, 2015-16. 

Figura CMAS-RM-02 - MAGNIVISION, 2015-16. 

Figura CMAS-77 - Desmontagem da obra de Raquel Melgue MAGNIVISION, 2015.

  

Figura CMAS-78 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-79 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015 (Pormenor). 

Figura CMAS-80 - Varanda Casa-Museu Abel Salazar, 2015 

Figura CMAS-81 - Montagem da obra de Raquel Melgue ME#13231112121, 

2015-16.  
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Figura CMAS-82 e Figura CMAS-83 - Montagem da obra de Raquel Melgue, 

ME#13231112121, 2015-16. 

Figura CMAS-84 Montagem da obra de Raquel Melgue ME#13231112121, 2015-16. 

Figura CMAS-RM-03 - ME#13231112121, 2015. 

Figura CMAS-85 - Desmontagem da obra de Raquel Melgue ME#13231112121, 

2015. 

Figura CMAS-86 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-87 - Montagem da obra de Rodrigo Oliveira, Square (Tangram), 2015. 

Figura CMAS-88 - Montagem da obra de Rodrigo Oliveira, Square (Tangram), 2015. 

Figura CMAS-RO-01 - Square (Tangram), 2015. 

Figura CMAS-89 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-90 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-91 - Montagem da obra de Rodrigo Oliveira, Intervenção Deslocada 

(Varanda), 2015. 

Figura CMAS-RO-02 -  Intervenção Deslocada (Varanda), 2015. 

Figura CMAS-RO-03 - Intervenção Deslocada (Varanda), 2015-16 (Pormenor). 

Figura CMAS-92 - Desmontagem da obra de Rodrigo Oliveira, Square (Tangram), 

2016. 

Figura CMAS-93 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-94 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015. 

Figura CMAS-95 - Casa-Museu Abel Salazar, 2015 

Figura CMAS-VI-RO-01 - Vítor Israel Seis Pinturas Para a Capela da Casa-Museu 

Abel Salazar, 2015 - Rodrigo Oliveira Intervenção Deslocada (Varanda), 2015. 

Figura CMAS-VI-RO-02 - Vítor Israel, Seis Pinturas Para a Capela da Casa-Museu 

Abel Salazar, 2015 e Rodrigo Oliveira, Intervenção Deslocada (Varanda), 2015. 
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Figura CMAS-VI-01 - Vítor Israel, Seis Pinturas Para a Capela da Casa-Museu Abel 

Salazar, 2015. 

Figura CMAS-96 - Desmontagem da obra de Vítor Israel, Seis Pinturas Para a Capela 

da Casa-Museu Abel Salazar, 2016. 
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Sumário do Volume III - Registo Documental 

 
Nota Introdutória 

Abreviaturas e Siglas  

Alex da Silva  

Alex da Silva – [AdS-RDM-01] 

Alexandra de Pinho 

Alexandra de Pinho – Biografia [AdP-RDM-01] 

Alexandra de Pinho – Narrativas de Fuga I & II [AdP-RDM-02] 

Alexandra de Pinho – Circuitos [AdP-RDM-03] 

Alexandra de Pinho – Publicação Home Less Beauty. 

Ana Vieira 

Ana Vieira – [AV-RDM-01]  

Ana Vieira – Guião (Script) – Santa Paz Doméstica, Domesticada? 

Ana Vieira – Correspondência online 

André Alves  

André Alves – [AA-RDM-01] 

André Alves – Correspondência online 

Glória Mendes 

Glória Mendes – Biografia [GM-RDM-01]  

Glória Mendes – O Lugar Onde Estiveram Os Teus Seios [GM-RDM-02]  

Glória Mendes – Os Cestos Do Piquenique [GM-RDM-03] 

Glória Mendes – Correspondência online 

Glória Mendes – Portfólio 

Isaque Pinheiro 

Isaque Pinheiro – [IP-RDM-01] 
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Isaque Pinheiro – Correspondência online 

José Maria Barreto 

José Maria Barreto – [JMB-RDM-01] 

José Maria Barreto – Curriculum Vitae 

Madalena Metelo 

Madalena Metelo – Biografia [MM-RDM-01] 

Íntima – Eu e Tu [MM-RDM-02] 

Registo e-mail - (06 junho 2013) 

Manuel Figueira 

Manuel Figueira – Desdobrável I, Manuel Figueira 

Manuel Figueira – Desdobrável II: … de como das histórias do povo se fez a arte 

Manuel Figueira – Livro: Narrativas e Contos Cabo-Verdianos, Manuel Bonaparte 

Figueira, 1968. 

Manuel Figueira – Poema para a exposição Identidades: Âncoras de Passagem 

Miguel Leal  

Miguel Leal – [ML-RDM-01] 

Miguel Leal – Obra inédita não exposta 

Nelson Lobo 

Nelson Lobo – [NL-RDM-01] 

Nelson Santos  

Nelson Santos – Biografia [NS-RDM-01] 

Nelson Santos – Terra Feita de Céu [NS-RDM-02] 

Nelson Santos – Correspondência online 

Patrícia Guerra 

Patrícia Guerra – Biografia [PG-RDM-01] 

Patrícia Guerra – Combinações Genéticas Raras >1.62 <1.73 [PG-RDM-02] 
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Raquel Melgue 

Raquel Melgue – [RM-RDM-01] 

Rodrigo Oliveira 

Rodrigo Oliveira – [RO-RDM-01] 

Tchalé Figueira 

Tchalé Figueira – [TF-RDM-01] 

Vítor Israel 

Vítor Israel – [VI-RDM-01]  

Identidades: Circunstâncias Transversais 

Olá Ria- Aveiro – [ICT-RDM-01] 

Livro de Inventário / Livro de Tombo 

Ficha Catalográfica – Ficha Técnica e de Empréstimo Temporário. 

Alexandra de Pinho 

Glória Mendes 

Madalena Metelo 

Nelson Santos  

Patrícia Guerra 

Orçamentos do seguro de viagem das obras 

Cronograma 

Material de Divulgação 

Flyer x4 Frente 

Cartaz 

Texto de sala em Português (interior) 

Texto de sala em Português (exterior) 

Texto de sala em Crioulo (interior) 

Texto de sala em Italiano (interior)  
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Texto de sala em Italiano (exterior) 1 

Texto de sala em Inglês (interior)  

Texto de sala em Inglês (exterior)  

Texto de sala em Francês (interior)  

Texto de sala em Francês (exterior)  

Texto de sala em Espanhol (interior)  

Texto de sala em Espanhol (exterior)  

Texto de sala em Alemão (interior)  

Texto de sala em Alemão (exterior)  

Livro de visitas  

Divulgação  

Diário de Aveiro 

Diário de Aveiro 

Diário de Aveiro 

Divulgação/Publicação Face Book Conceito Itinerante 

Identidades: Âncoras de Passagem  

Convento de San Francisco - Cidade Velha – [IÂP-RDM-01] 

Livro de Inventário / Livro de Tombo 

Ficha Catalográfica – Ficha Técnica e de Empréstimo Temporário. 

Alex da Silva  

José Maria Barreto 

Manuel Figueira 

Nelson Lobo  

Tchalé Figueira 

Planta do Convento de São Francisco 

Divisão de tarefas para a logística da exposição 
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Cronograma   

Seguro da estadia das obras  

Seguro de transporte das obras 

Orçamentos e despesas não previstas 

Material de Divulgação 

Marcador de livro frente 

Marcador de livro verso 

Texto de sala  

Sinopse 

Flyers (x 4) frente 

Flyers (x 4) verso 

Convite 

Atividades Educativas 

Questionário de avaliação das atividades educativas 

Cartaz Conferência Arte Contemporânea e o Património Artístico 

Programa Frente (x 2) 

Programa Verso (x 2)  

Divisão de tarefas para a logística 

Certificado de Presença Conferencista 

Certificado de Presença Participante 

Ficha de inscrição na Conferência 

Resumos das Apresentações  

Painel I Preservar – Henrique Coutinho Gouveia  

Painel II Inovar – Abraão Vicente 

Painel III Identidade e Património – Lourenço Gomes 

Painel IV Divulgar – Sergio Luis Hernández Morales 
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Divulgação 

Entrevista por e-mail ao jornal “A Semana”  

Notícia Telejornal da Noite Cabo Verde 

Vídeo Promocional de Turismo - British Airways  

Agenda Cultural Cabo Verde  

Notícia Telejornal da Noite Cabo Verde 

JSN - Jornal de São Nicolau   

Notícia ANMCV - Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos  

Cidade Velha Blog 

Divulgação/Publicação Face Book Conceito Itinerante  

Identidades: Variáveis Convergentes 

Casa-Museu Abel Salazar São Mamede de Infesta [IVC-RDM-01] 

Livro de Inventário / Livro de Tombo 

Ficha Catalográfica – Ficha Técnica e de Empréstimo Temporário. 

Ana Vieira 

André Alves 

Isaque Pinheiro 

Miguel Leal 

Raquel Melgue 

Rodrigo Oliveira 

Vítor Israel 

Seguro das Obras da Ana Vieira 

Material de Divulgação 

Texto de sala (interior) 

Texto de sala (exterior) 

Texto de sala (interior) 
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Texto de sala (exterior) 

Convite 

Cartaz  

Lona Expositora Externa 

Catálogos da Exposição 

Atividades Educativas 

Questionário de Avaliação das Atividades Educativas 

Livro de Visitas 

Divulgação 

Notícia RTP 

Divulgação/Publicação Face Book Conceito Itinerante 

Conceito Itinerante Questionário 1 

Conceito Itinerante Questionário 2 

Catálogo: Conceito Itinerante Um Projeto de Curadoria 
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Sumário do Volume IV - Registo Documental Multimédia 

 
Identidade: Circunstâncias Transversais.  

 
Aveiro 2013 

- [ICT-RDM-01] Conceito Itinerante - Identidades: Circunstâncias Transversais 

• Alexandra de Pinho 

- [AdP-RDM-01] Conceito Itinerante - Alexandra de Pinho - Bio 

- [AdP-RDM-02] Conceito Itinerante - Alexandra de Pinho - Narrativas 

- [AdP-RDM-03] Conceito Itinerante - Alexandra de Pinho - Circuitos 

• Glória Mendes 

- [Nº GM-RDM-01] Conceito Itinerante - Glória Mendes - Bio 

- [Nº GM-RDM-02] Conceito Itinerante - Glória Mendes - O Lugar Onde Estiveram Os 

Teus Seios 

- [Nº GM-RDM-03] Conceito Itinerante - Glória Mendes - Os Cestos Do Piquenique 

• Madalena Metelo 

- [MM-RDM-01] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - Bio 

- [MM-RDM-02] Conceito Itinerante - Madalena Metelo - Íntima - Eu e Tu 

• Nelson Santos 

- [NS-RDM-01] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Bio 

- [NS-RDM-02] Conceito Itinerante - Nelson Santos - Terra Feita de Céu 

• Patricia Guerra 

- [PG-RDM-01] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - Bio 

- [PG-RDM-02] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - Combinações Genéticas Raras 

- [PG-RDM-03] Conceito Itinerante - Patrícia Guerra - espelho 
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A segunda pasta Cabo Verde 2014 são apresentadas no seu interior duas pastas: Vídeos 

Editados e Públicos e Informação Não Editada e é uma recolha dos vídeos dos artistas 

participantes na exposição Identidades: Âncoras de Passagem.  

 
Cidade Velha 2014 

• Vídeos Editados e Públicos 

- [IÂdP-RDM-01] - Conceito Itinerante - Identidades: Âncoras de Passagem 

- [AdS-RDM-01] - Conceito Itinerante - Alex da Silva 

- [JMB-RDM-01] - Conceito Itinerante - José Maria Barreto 

- [MF-RDM-01] - Conceito Itinerante - Manuel Figueira 

- [NL-RDM-01] - Conceito Itinerante - Nelson Lobo 

- [TF-RDM-01] - Conceito Itinerante - Tchale Figueira 

• Informação Não Editada 

- [AdS-RDMInP-01] Alex da Silva 

- [IÂdP-RDMInP-02] - Identidades Âncoras de Passagem 

- [JMB-RDMInP-01] José Maria Barreto 

- [MF-RDMInP-01] Manuel Figueira 

- [NL-RDMInP-01] José Maria Barreto 

- [Mindelo-RDMInP-01] 

• Conferência-Arte Contemporânea e o Património Artístico 

- [ACPA-RDMInP-01] - Diretor Nacional das Artes, João Paulo Brito - Arte 

Contemporânea e o Património Artístico. 

- [ACPA-RDMInP-02] - Sergio Luis Hernandes Morales - Arte Contemporânea 

e o Património Artístico. 

- [ACPA-RDMInP-03]- Abraão Vicente - Arte Contemporânea e o Património 

Artístico. 

• Tchalé Figaueira 

- [TF-RDMInP-01] Tchelé Figueira 
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- [TF-RDMInP-02] Tchelé Figueira 

- [TF-RDMInP-03] Tchelé Figueira 

 
 
Na terceira pasta São Mamede de Infesta 2015/16 são apresentados os vídeos dos artistas 

participantes na exposição Identidades: Variáveis Convergentes.   

São Mamede de Infesta 2015/16 

- [IVC-RDM-01]- Conceito Itinerante - Identidades: Variáveis Convergentes 

- [AV-RDM-01] - Conceito Itinerante - Ana Vieira 

- [AA-RDM-01] - Conceito Itinerante - André Alves 

- [IP-RDM-01] - Conceito Itinerante - Isaque Pinheiro 

- [ML-RDM-01] - Conceito Itinerante - Miguel Leal 

- [RM-RDM-01] - Conceito Itinerante - Raquel Melgue 

- [RO-RDM-01] - Conceito Itinerante - Rodrigo Oliveira 

- [VI-RDM-01] - Conceito Itinerante - Vítor Israel 
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