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Resumo
O lugar comum. Entre objetos e ideias que expressam na arte contemporânea o espaço público e (re)convocam uma 
circularidade de artista, obra, cidadão e lugar.

Este projeto revisita questões de fundo na prática artística em espaço público e reflete sobre os principais intervenientes 
do processo ao estabelecer um paralelismo entre a arte site-specific minimalista e a arte cinética. Propõe o posicionamento 
do cidadão dentro desta esfera e equaciona sobre que cidadania lhe é possível. Através das dimensões especulativa e 
expositiva da imaterialidade da obra produz possibilidades de criação e confluêcia dos tecidos político, social, filosófico 
e cultural com repercussão no consciente humano.

Abstract

The commonplace. Between objects and ideas that express in contemporary art the public realm and (re)call a circularity 
of artist, work, citizen and place.

This project reviews fundamental issues in the artistic practice at the public realm and reflects over the major players 
of the process, while it establishes a parallel between minimalist site-specific art and kinetic art. It proposes to position 
the citizen within this sphere and states which citizenship might be possible. Throught the speculative and exhibiting 
dimensions of  the immateriality of art, it produces possibilities of creation and intersection of politics, social, philosophic 
and cultural tissue, with resonance on human consciousness.
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Introdução

O presente documento testemunha o trabalho de projeto O lugar comum, uma investigação teórico-prática em torno 
das problemáticas subjacentes à ideia de participação nos processos de criação.

Propõe-se um olhar sobre as práticas artísticas a partir de um entendimento horizontal que reposiciona o artista no 
seio do objeto de estudo, que é também o sujeito, na característica de agente. Esta visão é, segundo Hal Foster, 
“consistente com a mudança etnográfica na arte e na crítica,”1 adquirindo um “movimento sincrónico de questão em 
questão social, de debate em debate político, mais do que verticalmente”2 o que seria sintomático da primazia por 
determinadas disciplinas ou estilos e delator de uma sistemática hierarquia. Contrabalançamos as novas práticas com 
as antigas, cientes do “perigoso envolvimento político.”3 Deste modo, a proposta equaciona modos de expressão que 
operem no espaço público e explorem as circunstâncias contextuais que estão subjacentes ao encontro entre o sujeito 
e o espaço por si ocupado, refletindo no potencial de ação do cidadão. Aprofundamos, com o trabalho, uma conceção 
de mundo que pode ser criado à medida que se desvela este potencial contido em cada ser humano, após Jean-Paul 
Sartre, que fundamenta como condição essencial à ação a liberdade. Esta, implicada na “consciência é definida pela 
intencionalidade. Pela intencionalidade a consciência transcende a si mesma”4 constituíndo o primeiro impulso que 
opera contrariamente aos constrangimentos e impeditivos do ego tanto do social como pessoal. 

Após formação académica em artes plásticas bem como incursões em formações complementares, como fotografia, 
música experimental ou dança performance, dá-se início, nos anos subsequentes, uma prática experimental através 
de trabalho de atelier conjuntamente com participações em exposições nos contextos tanto formais quanto informais. 
Num percurso que tendia para práticas discursivas, por vezes de cariz performativo, outras vezes colaborativa, 
primordialmente em espaço público, manifestaram-se par a par, a vontade pessoal e o compromisso profissional, em 
progredir no conhecimento relativo, tanto ao nível teórico quanto prático. Assim, foi com o intuito de alargar o campo de 
conhecimento na área, capacitando-me de ferramentas que permitissem intensificar e sistematizar a prática artística, que 
o mestrado atendeu. Uma investigação que permitisse refletir sobre a prática artística em espaço público por oposição 
ao espaço privado ou mais reservado, manteve latente, numa fase inicial, certas questões nomeadamente:

— O que é entendido por espaço público?
— Quais os seus limites e contingências?
— Qual a sua inteligibilidade? 
— Que possibilidades de trabalho social e partilhado contém?

Podemos analisar e distinguir a existência e confluência de diversos espaços públicos. Por um lado, o espaço público 
de maior visibilidade, aquele que é palco das interações humanas que sustentam as necessidades mais básicas à vida, 
vê-se representado nos locais frequentados mas também nos inabitados, nos percursos quotidianos e nas relações 
que advém do cumprimento das funções necessárias ao que a contemporaneidade exige. Mas há outro(s) espaço(s) 
público(s), implícitos ao anterior, que integram camadas mais profundas subjacentes à existência humana e constituem 
os sistemas que contribuem para a intensificação dessa mesma existência. Referimo-nos aos sistemas de direito e 
portanto da lei, aos sistemas político e de gestão do organismo social, às ciências e demais disciplinas geradas no 

1 “(…) consistent with the ethnographic turn in art and criticism (…)” Hal Foster. The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of 
the Century. Cambridge, London: The MIT Press, 1996, p. 202.
2 “(…) synchronic movement from social issue to issue, from political debate to debate, more than vertically (…)” Foster, 1996, p. 199.
3 “(…) dangerously political.” Foster, 1996, p. 202.
4 “Indeed, consciousness is defined by intentionality. By intentionality consciousness transcends itself.” Jean-Paul Sartre. The 
Transcendence of the Ego. An existencialist theory of consciousness. New York: Hill and Wang [1937] 1960, p. 38.



14

pensamento e que profusamente o desenvolvem. Ali Madanipour entende “a esfera pública como um veículo de ação 
comum, quando discutido e entendido no pensamento social e político”5 e Moirika Reker atesta que “esta possibilidade 
de ação no espaço público conduz à transformação de um espaço neutro (um espaço de todos, mas simultaneamente de 
ninguém) em espaço comum experienciado como nosso, fazendo do espaço público um lugar.”6 Lefebvre fala também 
(relativamente à cidade) do seu “valor de uso (e não valor de troca)”7 confirmando que apenas o proletariado pode 
aceder à atividade criativa e política para uma realização da sociedade da urbe, no entanto, este mesmo proletariado (as 
massas) encontra-se difuso na subordinação ao quotidiano e portanto impedido de cumprir com a sua criatividade, com 
o seu caminho à transformação obstruído.

— Como pode a arte contemporânea em espaço público impulsionar no cidadão as suas dimensões política, 
social e cultural?
— Que soluções apresentam e desempenham os processos participativos ou colaborativos em arte?
— De que forma podemos recuperar o potencial criador do cidadão?

Esta dissertação procura posicionar a questão da consciencialização problematizando os pontos de vista da filosofia, 
também da fenomenologia, da história e crítica de arte, das políticas espaciais e das práticas participativas, como um 
problema global. A abordagem à questão da arte participativa não a pretendemos exclusivamente como prática artística 
mas como um “problema-ideia”, conceito transferido de Miwon Kwon que o tinha resgatado a William Pietz, aplicando-o 
à problemática site-specificity.8 Em que difere esta da obra colaborativa? Serão duas distintas palavras para expressar 
o mesmo? Ou a serem diferentes, que as distingue? E uma arte interativa, e relacional (Nicolas Bourriaud), e uma 
situação (Claire Doherty), e situacionista (Guy Debord). Ativista, política, políticas do espaço, de compromisso social, 
de prática social, campo expandido (Rosalind Krauss), site-specific e derivantes como site-based ou site-related (Kwon), 
place-specific (Gabriela Vaz-Pinheiro), arte pública ou new genre public-art (Suzanne Lacy). Lista esta que permanecerá 
incompleta dada a sua extensão.9 Também o emprego dos termos que enunciamos, associados a movimentos de arte 
ou expressões artísticas, tem vindo a intensificar-se sobretudo a partir de meados do século XX, por variadíssimos 
artistas, críticos e pensadores a uma escala global. Compreendemos que todos implicam conotações específicas e 
particulares e questionamos o seu uso indiscriminado para a nomeação e tentativas de designação de projetos artísticos 
e obras de arte que divergem de expressões mais “tradicionais”. Christian Kravagna diferencia a tendência participativa 
de ação coletiva e de interatividade mas, estabelece a existência de combinações entre elas, “fronteiras permeáveis e 
categorizações rígidas com pouco propósito.”10 Conforme refere Kwon:

“Colectivamente, as categorias revelam que apesar do esforço de muitos artistas, curadores, críticos e historiadores 
para unificar tendências recentes na arte pública como um movimento coerente, há numerosas inconsistências e 
contradições neste domínio.”11 (2002: 7)

Como Bishop em Participation (2008), que cruza um rol de artistas, obras e textos assumindo as seguintes características 
de ligação entre eles: “o desejo de criar um sujeito ativo (…) capaz de determinar a sua própria realidade política 

5 “(…) the notion of public sphere as a vehicle of common action, as discussed and understood in social and political thought.” Ali 
Madanipour. Public and Private Spaces of the City. London, NewYork: Routledge, 2003, p. 144.
6 Moirika Reker. Fruta à Mão: Um Pomar Público Urbano como Projecto Colaborativo. 2017. interact, Revista Online de Arte, Cultura e 
Tecnologia, 2017. https://interact.com.pt/26/fruta-a-mao/ Consultada a 31 de Julho de 2017.
7 Henri Lefebvre. O Direito à Cidade. Lisboa: Letra Livre, [1968] 2012, p. 141.
8 Miwon Kwon. One Place After Another. Site-specific art and locational identity. Cambridge, London: The MIT Press, 2002, p. 2.
9 Conforme atesta a página dos Museus Tate, que contém uma secção de terminologias onde podem ser encontradas descrições, 
imagens e referências para alguns dos termos mencionados e para outros, relacionados ou distintos.
Art Terms. Tate. http://www.tate.org.uk/art/art-terms. Consultada a 17 de Agosto de 2017.
10 “(…) the boundaries are permeable, and rigid categorizations have little purpose.” Christian Kravagna. Working on the Community. 
Models of Participatory Practice. 1999. http://eipcp.net/transversal/1204/kravagna/en. Consultada a 26 de Agosto de 2017.
11 “Collectively, the categories reveal that despite the effort of many artists, curators, critics, and historians to unify recent trends in public 
art as a coherent movement, there are numerous inconsistencies and contradictions in the field.” 
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e social”; a cedência de poder autoral, total ou parcial, “criando um modelo social mais positivo e não-hierárquico”, 
proporcionado pela “criatividade colaborativa” e por último, “a restauração do laço social através da elaboração 
colectiva de significado, devido à crise sentida nas comunidades e na responsabilidade colectiva.”12 Também Bourriaud 
em Relational Aesthetics (1998), reúne conceções teóricas, descrições de trabalhos e posições de artistas e segundo 
o próprio, uma Arte Relacional “tem como horizonte teórico a esfera de interações humanas e o seu contexto.”13 Não 
obstante a consideração à investigação e questionamento para a prática participativa contemporânea, acentuamos a 
hesitação destas inscrições. À semelhança de Grant Kester que, em resposta ao texto de Bishop14 escreve como “uma 
descrição mais completa de arte colaborativa deve começar com uma reflexão mais ponderada na diversidade de 
práticas abrangidas pelo termo.”15

Já no pensamento de Debord, encontramos manifestos os princípios e possíveis evasões deliberadas da sociedade 
mercantilista e de espetáculo abundante. Conjuntamente com as ações da Internacional Situacionista (1958-69) são 
expressas as  declarações filosóficas e artísticas de um movimento que juntou vários pensadores e artistas que acreditava 
no poder de transformação das massas a partir da sua própria “colaboração.” (1997: 323) Já Gustaf Almenberg, em 
Notes on Participatory Art — Toward a Manifesto Differentiating it from Open Work, Interactive Art and Relational Art (2010), 
descreve em dez pontos (sob a forma de manifesto) as principais características de uma arte participativa, entre elas a 
grande mudança no papel desempenhado pelo espectador — “de uma função relativamente passiva de contemplar 
em frente a um objeto e/ou “de completar a obra de arte na sua mente,” para uma função claramente mais ativa (…) 
especialmente porque o espectador tem de fazer escolhas estratégicas para que uma obra de arte completa exista.”16 
Mas Boris Groys a propósito de práticas participativas exprime uma diferente análise aquando da cedência de autoria, 
mencionando que ao abdicar de si em favor das massas, o artista passa a deter a possibilidade de controlar a audiência. 
Apesar de concordarmos que esta mesma audiência deixa a posição exterior que detinha relativamente ao trabalho ao 
tornar-se não só participante mas parte integral do mesmo, segundo Groys “desta forma a arte participativa pode ser 
entendida não só como uma redução mas também como uma extensão do poder autoral.” Ao invés de qualificar como 
algo positivo para os espectadores, o facto de estar por dentro da obra, poder ser e fazer parte dela, o autor determina-o 
também enquanto elemento negativo. A audiência “perde” a sua posição relativamente à obra. Em sua acepção “a haver 
uma verdadeira morte do autor seria impossível diferenciar entre arte participativa e não participativa.”17

Se necessariamente tivéssemos de nos identificar com uma designação em detrimento de outra(s), a mais provável seria 
new genre public-art, porque emprega “meios tradicional e não-tradicional para comunicar e interagir com uma ampla e 
diversificada audiência sobre questões diretamente relevantes para as suas vidas.”18 Contudo, basear por princípio uma 

12 “(…) the desire to create an active subject (…) able to determine their own social and political reality.” “Collaborative creativity (…) 
to produce a more positive and non-hierarchical social model.” “(…) the restoration of the social bond through a collective elaboration 
of meaning.” Claire Bishop. Participation. Cambridge, London: Whitechappel Gallery, The MIT Press, 2006, p. 12.
13 “(…) an art taking as its theoretical horizon the realm of human interactions and its social context (…)” Nicolas Bourriad. Relational 
Aesthetics. Dijon: Les presses du réel, [1998] 2002, p. 14.
14 Claire Bishop. “The Social Turn: Collaboration and its discontents” in V/A. Artforum. New York: Artforum International Magazine, 
February 2006, pp. 178—183.
15 “(…) a more complete account of collaborative art must begin with some measured reflection on the diversity of practices encompassed 
by that term.” Grant Kester. “Another Turn, A Response to Claire Bishop” Carta ao editor in Artforum. New York: Artforum International 
Magazine, May 2006 https://www.thefreelibrary.com/Another+turn.-a0145872665 Consultada a 29 de Agosto de 2017.
16 “from a relatively passive role of contemplating in front of an object and/ or “completing the work of art in ones mind,” to a distinctive 
more active role; (…) but in particular  also in that the spectator has to make strategic choices for the full work of art to come into being.” 
Gustaf Almenberg. Notes on Participatory Art. Toward a Manifesto Differentiating it from Open Work, Interactive Art and Relational Art. 
Central Milton Keynes: Author House, 2010, p. 10.
17 “In this way participatory art can be understood not only as a reduction, but also as an extension, of authorial power.” “Were the author 
truly dead, it would be impossible to differentiate between participatory and nonparticipatory art (…)” “A Genealogy of Participatory Art”. 
in Rudolf Frieling (ed.) The Art of Participation: 1950 to Now. New York, London: Thames & Hudson, 2008, p. 23.
18 “visual art that uses both traditional and nontraditional media to communicate and interact with a broad and diversified audience 
about issues directly relevant to their lives — is based on engagement.” Suzanne Lacy. Mapping the Terrain: New Genre Public Art. 
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proposta artística em “envolvimento, compromisso ou participação” está fora do nosso alcance. Ao invés de fazer da 
participação ou da colaboração, o objectivo, pretendemos que este seja o meio (medium) ou um dos meios no processo 
criativo da pesquisa a que nos dedicamos. De facto, parece-nos que em comum todas as terminologias, com vigor 
embandeiram para si, uma das designações, participação, colaboração, inter-relação, envolvimento ou compromisso, 
estas derivando principalmente da tradução do inglês engagement.
Ao olharmos a obra da artista Tania Bruguera, Tatlin’s Whisper #5, importará uma classificação e esta sendo participativa 
faria jus à mesma? Na apresentação da obra, expressa e previamente não anunciada aos espectadores, dois polícias a 
cavalo, contratados, entram no espaço expositivo com atitude semelhante a uma ação policial de rua, em que lhes seria 
exigido o cumprimento das suas funções. Assim, debitam ordens para os espectadores, separam-nos em grupos, fazem-
nos olhar pelos seus pertences e familiares, etc. Nas especificações da obra, disponibilizadas na página pessoal da artista, 
lista as “Condições para mostrar Tatlin’s Whisper #5”, entre elas, em “Créditos” é legível a classificação atribuída à obra, 
“Descontextualização de uma ação, performance não anunciada, Arte Comportamental.”19 Para além da contratação 
remunerada dos oficiais da polícia, a interação ou participação que os espectadores têm na obra parece não passar 
daquela em cumprimento das ordens dos oficiais a cavalo. Bruguera afirma que perante a obra, que sendo uma situação 
mais da esfera social que do mundo da arte “os membros da audiência transformam-se em cidadãos.”20 Em entrevista, 
refere como os espectadores desta apresentação a relacionam a formas de controlo ou a terrorismo, sendo através da 
mesma, uma forma possível de as trazer à consciência de si, do momento presente. Embora volvidos 38 anos sobre o 
“campo expandido” de Krauss continua a fazer sentido à luz de práticas artísticas contemporâneas e não tão somente 
para aquelas para as quais foi dissertado, conforme podemos analisar:

“(…) a lógica do espaço da prática pós-modernista já não está organizado em torno da identificação de um 
determinado suporte no que toca ao material, ou, na percepção de material. Está, ao invés, organizado mediante 
o universo de expressões considerados em oposição dentro de uma situação cultural. (…) muitos suportes 
diferentes podem ser empregues” e “qualquer artista pode ocupar, sucessivamente, qualquer uma das posições.”21

Importa a esta investigação, reter e tornar contemporânea a aceção de que os artistas passam a predispor das 
condições para se ocuparem de diferentes posições e diversos meios até mesmo num só trabalho. Restrições ao nível da 
temática, técnica, suporte ou material abandonam o enunciado. Do mesmo modo como “o que permanece do modelo 
Baudeleriano é sem dúvida a deambulação, por ora transformada numa técnica para gerar criatividade e decorrer 
em conhecimento”22 também a participação ou colaboração em arte (entre as outras designações) podem assim ser 
consideradas, libertando-nos do peso da identificação com qualquer uma delas. São afinal técnicas ao dispor do artista. 
Qualquer tentativa de classificação será sempre uma mero intento discursivo e retórico contribuindo muito pouco para 
a vitalidade e construção de pensamento crítico em torno destas práticas em específico.

A principal pertinência deste estudo conflui na possibilidade de expansão do horizonte de ação. Pretende oferecer 
um contributo a disciplinas e autores que se dediquem ao estudo da consciência do ser humano na sua relação com 
o exterior, pela influência positiva que pode ter na sociedade, na construção de cidadania e partilha efetiva de espaço 
público. Tornar real a utopia aliás, fazer desaparecer a utopia pelo simples fato de se demonstrar exequível a ação.

Seattle: Bay Press, 1994, p.19.
19 “Medium: Descontextualization of an action, unannounced performance, Behaviour Art.” Tania Bruguera. Conditions for Showing 
Tatlin’s Whisper #5. http://www.taniabruguera.com/cms/files/tatlin___s_whisper_tech_spec_1.pdf Consultada a 4 de Agosto de 2017.
20 “the members of the audience turn into citizens.” Tania Bruguera. Tatlin’s Whisper #5.
http://www.taniabruguera.com/cms/478-0-Tatlins+Whisper+5.htm Consultada a 4 de Agosto de 2017.
21 “(…) the logic of the space of postmodernist practice is no longer organized around the definition of a given medium on the grounds 
of material, or, for that matter, the perception of material. It is organized instead through the universe of terms that are felt to be in 
opposition within a cultural situation. (…) many different mediums might be employed. (…) any single artist might occupy, successively, 
any of the positions.” Rosalind Krauss. “Sculpture in the Expanded Field” in V/A. October, Vol.8. Cambridge, London: The MIT Press, 
1979, p. 43.
22 “(…) what remains of the Baudelarian model of modernism is no doubt this flânerie, transformed into a technique for generating 
creativeness and deriving knowledge.” Nicolas Bourriaud. Altermodern. London: Tate Publishing, 2009, p.13.
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Definidamente procurámos desdobrar o problema e abordá-lo de formas distintas num sistema aberto de reflexão 
contínua. Para o efeito procedemos a uma primeira análise das partes constituintes que operam na obra de arte em espaço 
público de um ponto de vista sucintamente historicista e, por outro lado filosófico. Procuraram-se temas (controversos) de 
fundo da sociedade para trazê-los à luz da prática artística pela sua introdução no meio artístico (museu, galeria). Através 
do uso de elementos e ferramentas colaborativas, participativas ou de interação em paralelo com a pesquisa teórico-
prática de atelier, empregou-se uma base exploratória em paralelo com casos semelhantes na sua forma, temática ou 
método de procedimento. Procurou-se alargar o mais possível a esfera de público, percorrendo também diferentes 
territórios para uma maior elaboração de dados subsequentemente transformados em questionamento crítico.

O trabalho de projeto divide-se em dois cadernos. O presente Caderno 1 é constituído por três capítulos que por sua 
vez se desenrolam em três subcapítulos. No primeiro, abordamos o desenvolvimento processual do primeiro trabalho 
que foi implementado, fulcral à elaboração da série de interrogações sobre os constituintes da obra em espaço público, 
particularmente da própria obra de arte e das possibilidades que lhe advém. Incluiu-se o conciso posicionamento 
histórico relativo, numa abordagem que estabelece paralelismos e distinções entre a site-specific minimalista e arte 
cinética, re-alocando a nossa prática. O segundo capítulo expõe sucintamente três conceitos verbais observados como 
fundamentais no desenvolvimento das experiências práticas: ativar, contemplar e caminhar. No terceiro capítulo optámos 
por apresentar os três maiores trabalhos práticos elaborados, cujos títulos encabeçam os subcapítulos, expondo-os 
numa dinâmica que flutua entre casos de estudo, crítica e as conceptualizações respectivas. No primeiro, Hoje como 
ontem diferente de amanhã, somos remetidos para as intermitências de uma exposição que se funda na alocação e 
debate conjunto sobre determinado tema. Para a abordagem em questão expôs-se uma ação conjunta sobre artistas 
portuguesas e sua representatividade, principalmente, em território nacional. Em Arquivo para, a obra constituiu-se 
no envolvimento com a memória dos habitantes sobre o local onde se expõe. Por último, A conquista do espaço... 
público! debruça-se sobre as possibilidades de apropriação e transformação dos lugares vazios em espaços aptos à 
proliferação imagética com repercussão no pensamento e diálogo. Transversal aos projetos é a exploração de uma ideia 
de circularidade tanto ao nível formal como de execução, entre o artista, a obra, o cidadão e o lugar. A participação ou 
colaboração é determinante neste processo, assim como a criação de situações inusitadas. Ambos pretendem trazer 
à superfície aquele espaço público, anteriormente mencionado, que não sendo imediatamente visível é o que regula 
todas as ações, para nele incluir uma base criativa que considere o cidadão holisticamente. As páginas finais contêm uma 
sumária reflexão sobre o lugar comum a partir da metáfora do espaço vazio e seu oposto, sobre o lugar politizado e sobre 
o pensamento associado a estes universos. Invocamos ainda projetos futuros que deste estudo advêm. O Caderno 2, 
denominado Circular no lugar comum, compreende uma seleção de projetos que não foram, até à data, implementados, 
sendo submetido como Anexo — Livro de Projeto. Essencialmente visual, é a matriz de um trabalho de execução e 
impressão manual em serigrafia. Quando questionados como resolver um livro que demonstre o exercício de projeto, 
este caderno tenciona responder-lhe. Com o mesmo se pretendeu invocar a poíesis que advém da formação pessoal em 
artes plásticas e que não se quer menosprezar. Compreende deambulações mentais, ideias em potência e especulações 
em projeto, mas sobretudo investigação visual que se debruça sobre as mesmas inquietações da dissertação. O facto 
de não comportar legendas ou texto que a acompanhe faz-se a pensar na causalidade de legitimar a imagem por si, 
possibilitando a leitura a que cada um está capaz de exercer. A este respeito importa recordar a pergunta com que W. 
Benjamin nos surpreendeu: “Não se tornará a legenda (Beschriftung) o elemento essencial do cliché?”23

Notas ao leitor:
O documento está escrito mediante o novo acordo ortográfico.
As citações que dele constam, originalmente escritas noutra língua 
que não o português, foram traduzidas pela autora com recurso aos 
dicionários digitais: Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com 
Acordo Ortográfico (https://www.infopedia.pt), Linguee (http://www.
linguee.pt/) e Cambridge Dictionary (http://dictionary.cambridge.org).

23 Walter Benjamin in Georges Didi-Huberman. “Coisa Pública, Coisa dos Povos, Coisa Plural” in  Rodrigo Silva, Leonor Nazaré (ed.)
A República Por Vir. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 46.
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O\1
Plateau — outro estudo para obra

“Performance e audiência são ambos necessários para haver teatro. Mas pode ser 
pensado que é esta precisa separação de espectador e trabalho que é responsável por uma 
“artificialidade” da forma, e muitos Happenings e similares peças têm tentado “derrubar” 
a “barreira” entre apresentação e espectador e transformar o observador passivo num 
participante mais ativo.”

The New Theatre, Michael Kirby

Plateau — outro estudo para obra, dá o mote à proposta de lugar comum, tornando-
-se no primeiro contributo à presente investigação após a reflexão do trabalho 
que este título encabeça. Teve início a convite do colectivo de curadores Patrícia 
Faustino e Gonçalo Belo com o projeto Electricidade Estética, para a realização 
de uma exposição num dos espaços galeria de que dispõem para o efeito. Seria 
uma das salas do primeiro andar de um antigo Hotel, situado na Travessa João 
de Deus que comunica com o Largo João de Deus, em Caldas da Rainha. Após 
visita ao local diversas possibilidades foram formuladas e perante as ideias e os 
esboços iniciais haveria um importante elemento a ter em consideração, o facto de 
antemão, saber da impossibilidade de estar presente no dia inaugural e seguintes. 
Estaria à partida excluído um trabalho com características que requeressem a 
presença do artista, a não ser que esta se realizasse com recurso a uma plataforma 
de transmissão em direto e os devidos recursos tecnológicos. Um trabalho que se 
pudesse vir a desenvolver através destes meios escapava naquele momento ao 
que era idealizado, tão simplesmente, por tal possibilidade ser colocada apenas 
a posteriori, como efeito de uma análise distanciada no tempo. A relevância de tal 
factor prende-se com aspectos que eram desejados trazer para a obra, antes de 
mais uma que não fosse o quadro na parede ou a escultura que repousa. Antes 
era procurado expôr uma série de códigos com os quais os visitantes se pudessem 
relacionar, algo que tivessem que descobrir ou que debater entre eles. A par de 
fazer uso da escada e do átrio que proporcionam o acesso entre o exterior e o local 
de exibição, uma sala com cerca de três por três metros, estando subjacente a ideia 
de aproximar a galeria, espaço privado de acesso público reservado e o largo com 
que comunica, espaço público de acesso livre, regido por entidade pública. Estas 
seriam as premissas, que se desenvolveram dinamizadas pelo pensamento sobre 
“o observador que muda a forma [do trabalho] constantemente pela sua mudança 
relativamente ao trabalho.”1 O excerto é de Robert Morris e refere-se a sete poliedros 
de grande escala que instalou em lugares específicos da New York’s Green Gallery 
em 1964. Sobre a mesma exposição menciona ainda que o “objeto [de arte] tem 
funções fora do trabalho, resultado das relações de espaço, tempo, luz e campo de 

1 “(...) for it is the viewer who changes the shape constantly by his change in position relative 
to the work.” Robert Morris. “Notes on Sculpture.” New York: Artforum, February 1966, p. 44 
in Edward Lucie-Smith. Movements in art since 1945 – Issues and Concepts. London: Thames 
& Hudson, [1969] 1997, p. 174. 

i2 Robert Morris. Dezembro 1964/ Janeiro 
1965. Sete poliedros em contraplacado 
pintado. Green Gallery, New York, EUA.
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visão do observador(…)”2, acrescentando dimensões à obra que ele próprio não 
controla e que não seriam controláveis na totalidade. São, numa primeira instância, 
dimensões exteriores ao trabalho, mas que lhe dizem respeito porque provocam a 
sua alteração. São o que Michael Fried designa “o aspecto da não arte” e que Mary 
Kelly diz ser “precisamente a moldura pictórica, estendida para incluir a situação 
inteira” mas “crucialmente o corpo do espectador.”3 Uma vez incluído, este corpo 
de espectador infere alterações na obra e muda a sua aparência pelas posições 
que ocupa no espaço em relação com a mesma e também “através do processo 
de comparação das suas dimensões com as do objeto artístico é conduzido a 
uma tomada de consciência”4. Face à obra, após o abandono de uma preferencial 
vista frontal, haverá diversas escolhas, o que irá proporcionar tanto diferentes 
percepções quanto leituras, conforme teoriza Umberto Eco que “a forma definida 
em si, é construída de modo a resultar ambígua e visível de perspectivas diferentes 
de modo diferente”5 bem como a “possibilidade — por parte do fruidor — de escolher 
as próprias direções e as próprias ligações.”6 Como metástase deste encontro 
entre espectador e obra de arte poder-se-à definir que o primeiro torna o segundo 
presente e mais ainda, que o activa. Como exemplifica Douglas Crimp que em 
“determinadas instalações vídeo de Peter Campus, Dan Graham e Bruce Nauman, 
e mais recentemente as instalações sonoras de Laurie Anderson (…) requereram 
a presença do espectador para se tornarem activadas (…).”7 E o espectador, por 
seu turno, terá requerido a presença da obra para se tornar ativo? Certamente 
terá sido necessária a existência da obra para se debruçar em atividade, figurada 
ou não, em seu torno. De facto, a presença do espectador na obra não seria algo 
totalmente novo, como demonstra Eco, ao referir-se às “rotorelief de Duchamp”, 
modernista de sua época mas fervoroso impulsionador de um pensamento pós-
modernista, e que sobre as mesmas menciona que “«o artista não realiza sozinho o 
acto de criação, porque o espectador estabelece o contacto da obra com o mundo 
exterior decifrando e interpretando as suas qualidades profundas e fazendo assim 
acrescentar o seu contributo ao processo criativo»”8. Verifica-se a estreita relação 
entre artista e obra na inclusão do espectador em cena, não tão meramente na 
qualidade de alguém que vê a obra enquanto produto final e será seu irrefutável 
consumidor mas na qualidade de ser também, o último criativo que atua sobre a 

2 “(…) such an object takes relationships out of the work, as a result of the relations of space, 
time, light and the viewer’s field of vision (…)” Morris, 1966, p. 44. 
3 “(…) the look of non art (…) precisely the pictorial frame, extended to include the entire 
situation (…) crucially the spectator’s body.” Mary Kelly. “Re-viewing Modernist Criticism” in 
Brian Wallis (ed.) Art After Modernism: Rethinking Representation. New York, Massachusetts: 
The New Museum of Contemporary Art, Godine, 1984, p. 94. 
4 “Awareness (…) was a function of the comparison made between one’s body size and the 
object (…).” Mary Kelly, 1984, p. 94.
5 Umberto Eco. Obra Aberta. Lisboa: Difel, [1962], 1989, p. 175. 
6 Eco, [1962] 1989, p. 177.
7 “(…) certain of the video installations of Peter Campus, Dan Graham, and Bruce Nauman, 
and more recently the sound installations of Laurie Anderson (…) required the presence of 
the spectator to become activated (…)” Douglas Crimp. “Pictures” in Brian Wallis (ed.) Art 
After Modernism: Rethinking Representation. New York, Massachusetts: The New Museum of 
Contemporary Art, Godine, 1984, p. 177.
8 Eco, [1962] 1989, p. 176-177.

i4 Marcel Duchamp. Rotoreliefs. 1935. Série 
de 6 discos de dupla face destinados a 
girar num prato giratório entre 40 a 60 rpm, 
diâmetro 24,8 cm.

i3 Dan Graham. Body Press. 1970-72 Video 
instalação/ performance.
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mesma, conforme estabelece Mikel Dufrenne, que os “espectadores também são 
parte da produção.”9

Remotamente distintas dos grandes poliedros apresentados por Morris, nas obras 
impressionistas, “nas pinturas rupestres ou na Niké de Samotrácia”10, encontramos 
uma outra forma de inclusão do espectador. É através do “«movimento» interno”, 
designado por  Eco, ou seja, da representação estática do movimento real, da 
encenação do artista em dar a entender algo que na realidade não existe mas 
parece, que se denota que é tomada em conta a receção do espectador. 
Assim também Frank Popper decide começar pelos “tempos pré-históricos” 
para mencionar como o “pintor de cavernas tomou totalmente em conta as 
características envolventes”11 para atingir os mesmos pressupostos. Já as pinturas 
geométricas e abstratas (abstratas porque ao contrário das anteriores não há um 
motivo a ser representado fotograficamente) de Sol LeWitt, Victor Vasarely ou 
Bridget Riley, para nomear apenas alguns exemplos de representantes de Op Art, 
também não se «movem» mas enunciam movimento, provocado pela ação do 
visitante no espaço, ainda que apenas a sua ação ocular.

Apesar dos vários períodos da história de arte (se não mesmo todos) em que é 
efetiva a percepção de existência de um receptor, seja pela presença ou pelo 
olhar e pensamento críticos que terá face à obra, é a partir do modernismo que 
intensificamos o nosso estudo denotando que lhe é simbiótico o extraordinário 
questionamento quanto à posição, consciência e compromisso desse receptor 
na relação com a obra de arte. Como continuar este legado e construir também 
um trabalho que se desenvolvesse com o foco no binómio espectador — obra? 
Afinal, esta seria a génese procurada. O projeto partia da vontade de desencadear 
comunicação entre o público, em torno da obra, tendo como ponto de partida o 
diálogo da própria obra com o público. Deste modo se pretendia que o espectador 
não fosse transiente à obra. Por outro lado com a abertura do espaço expositivo 
ao experior se tentava tornar em espectador os eventuais transeuntes, desta forma 
trazendo novos públicos à obra e novos conteúdos a outros públicos.

9 “The spectators too are part of the production (…)” Mikel Dufrenne. The Phenomenology of 
Aesthetic Experience. Evanston: Northwestern University Press, [1953] 1973, p. 7.
10 Eco, [1962] 1989, p. 174.
11 “To begin with prehistoric times, (…) the cave painter took full account of “environmental” 
characteristics.” Frank Popper. Art, Action and Participation. Great Britain: Studio Vista, 1975, 
p. 9.

i5 Victor Vasarely. Supernovae (Supernova) 
1959-61. Óleo sobre tela, 2419x1524 mm.
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O\2
Escolher enquanto primeira forma de agir

“A abertura, por seu turno, é garantia de um tipo de fruição particularmente rica e 
surpreendente que a nossa civilização tenta alcançar como um valor entre os mais preciosos, 
porque todos os dados da nossa cultura nos induzem a conceber, sentir, e portanto, ver, o 
mundo segundo a categoria da possibilidade.”

Obra Aberta, Umberto Eco

Após pesquisa sobre o local de exposição e o largo que se abre a este, e tomando 
proveito do dia de sua inauguração, usualmente celebrado como o Dia de São 
Martinho o trabalho foi elaborado. Consistiu numa primeira série de 15 convites 
distribuídos pelas caixas de correio dos respectivos endereçados, solicitando 
o comparecimento em data e local mencionados levando consigo objetos 
específicos e distintos entre eles. Cerca de metade das pessoas convocadas 
teriam ligação direta ao meio artístico e a outra metade estaria já minimamente 
familiarizada com exposições, não sendo, para a ocasião convocado um público 
totalmente alheio ao estado da arte. Ao chegarem ao local na data prevista 
encontrariam dispostos ao centro da sala diversos objetos, na parede à esquerda 
desenhos e impressões de email e nas paredes direita e dianteira, envelopes. Estes 
últimos, 15 envelopes, continham um desenho cada, os emails eram relativos ao 
pedido junto de representantes da Câmara Municipal para a utilização do espaço 
público adjacente, o pequeno largo, onde consta a solicitação para a realização 
de um Magusto, os desenhos seriam os estudos da peça, o ensaio do cartaz e 
outros pequenos esboços em torno do assunto e por último, de maior relevância 
visual, os objetos ao centro compreendiam dois cavaletes e uma tábua de 
madeira grossa de grandes dimensões, umas luvas grossas de couro, uma garrafa 
de aguardente caseira, um fogareiro, um assador de castanhas, um conjunto de 
bandeiras triangulares coloridas e uma resistência eléctrica com uma etiqueta em 
que seria legível: “Plano B”. Completados pelos objetos trazidos pelos convidados 
estavam os necessários à concretização das celebrações: acendalhas, isqueiro e 
fósforos,  carvão, sacos de plástico, Licor de Jeropiga e castanhas, para mencionar 
apenas alguns. Será importante indicar que o facto de não ter estado presente 
revelou-se fulcral, como forma de não influenciar quaisquer iniciativas, decisões 
ou procedimentos que viessem a ser despoletados. Não terá havido qualquer 
mediador nomeado, pelo que o que se veio a desenrolar terá sido fruto do 
diálogo e trabalho daqueles que se encontraram presentes. Para além das pessoas 
que receberam convites com pedidos específicos foi lançado um convite geral à 
presença naquele local, a partir da divulgação em cartazes e panfletos espalhados 
em cafés e lojas da cidade, painéis informativos, paredes para o efeito e ainda 
através de meios digitais online.
Mais do que uma instalação de obra, o público estava perante uma escolha. Toda 
a obra aguardava, suspensa. “O campo das escolhas não é já sugerido, é real, 
e a obra é um campo de possibilidades.”12 Tanto poderia ser o que já era como 
transformar-se em algo mais. O enunciado era manifestamente implícito e os 
que habitaram o espaço naquele momento optaram por realizar o magusto no 

12 Eco, [1962] 1989, p. 176. 
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largo, após o qual retomaram os objetos, tornados despojos, ao centro da sala. De 
entre as pessoas convidadas de forma mais pessoal, uma tomou a decisão de não 
comparecer, e por parte dos que ao local se terão deslocado para serem visitantes 
de uma exposição, terá havido uma evidente aderência apesar da interrogação 
e surpresa ao se depararem com o aparato da reunião espraiada desde o largo. 
Mesmo nesse momento, a obra terá cumprido com o propósito anteriormente 
referido de expôr uma série de códigos por interpretar, de promover o debate 
e a entreajuda para a concretização das decisões tomadas. Os visitantes, face 
à obra tornaram-se ativos e esta sua atividade terá sido tanto cerebral, ao nível 
da percepção e cognição, quanto física, nos espaços entre a obra e através da 
sua deslocação para o espaço público. Contudo e apesar de não ter existido um 
enunciado mandatório, existiu porém, um espaço conciso de possibilidades, ou 
seja, um conjunto de proposições que não seriam infinitas como a folha branca, 
que seriam antes “o quadro que, antes de campo de escolhas a realizar é já um 
campo de escolhas realizadas”13. Precedentemente ao visitante, o panorama de 
escolhas já estaria definido, razão pela qual Bishop, em análise à “Obra Aberta”, 
menciona que o trabalho continua a pertencer ao seu autor.14 Por ora é encontrada 
similitude em descrições que Umberto Eco faz de obras de arte, denominadas 
cinéticas, dos artistas Naum Gabo e Richard Lippold, que “convidam o fruidor a 
uma participação ativa, (…) que pedem a sua atividade sem a forçar”15 e como as 
obras de Jesus Soto que são “estruturas cinéticas porque não contêm as forças 
que as animam. Porque as forças que as animam, o seu dinamismo, tomam-no de 
empréstimo ao espectador”16.
Este “empréstimo”, uma participação que envolve escolha conduzindo a processos 
mentais de exacerbação culminados em agir ou em não agir, mas sempre como 
decisão consciente de si, revelam de início o seu processo de agir, neste caso 
mental. Assim, redundantemente, agir não seria afinal uma hipótese, uma vez 
que é considerado o processo mental já como ação em si. É afinal ação o facto 
de conscientemente decidir entre dois ou mais processos. Escolher é a primeira 
forma de agir. Nesta medida, o trabalho, apesar de aguardar a finalização criativa 
por parte do público, não pode ser interpretado como incompleto. Ele [trabalho] 
é completo mesmo sem uma participação mecânica por parte do observador, uma 
vez que contém o enunciado que conduz ao processo mental que por sua vez 
conduz à escolha, que inclusive poderá ser a não ação sobre a obra. Dufrenne 
afirma que um artista poderá dizer que o seu trabalho estará completo quando 
baixar a sua pena e tiver escrito a última linha (ou baixar o seu pincel tendo dado 
a última pincelada), no entanto o “trabalho terá sido finalizado, mas não terá sido 
ainda manifesto e presente” pois “quando termina o trabalho do compositor se 
inicia o do performer” mencionando ainda a sua “verdade também nas artes 
plásticas”.17

13 Eco, [1962] 1989, pp. 195-196. 
14 Bishop, 2006, pp. 20-40.
15 Eco, [1962] 1989, p. 175.
16 Claus Bremer por Eco, [1962] 1989, p. 177.
17 “When Wagner set down the last chord in his manuscript, he could say that his work was 
completed. But when the composer’s job is done, the performer’s begins. The work has been 
finished, but it has not yet been manifest and present. (…) And this is true in the plastic arts as 
well.” Dufrenne, [1953] 1973, p. 4.

i7 Jesus Soto. Mouvement Horizontal 
(Movimento Horizontal) 1963. Óleo sobre 
aglomerado, fio de nylon e vara de ferro, 
625x525x165cm

i6 Richard Lippold. Variation within a Sphere, 
Number 10: The Sun (Variação dentro de 
uma Esfera, Número 10: O Sol) 1953-
56. Fio preenchido a ouro, 22 quilates, 
284,5x301x167,6cm.



i12 Cristina Assunção.
Plateau — outro estudo para obra.
Novembro 2014. Diversos 
materias, dimensões várias, 
vista exterior de exposição, 
Hotel Madrid, Caldas da Rainha, 
Portugal.

i10/11 Cristina Assunção. Plateau — outro estudo para obra. Novembro 2014. Diversos materias, dimensões várias, vistas interior de exposição,
Hotel Madrid, Caldas da Rainha, Portugal.

i8/9 Cristina Assunção. Plateau — outro estudo para obra. Novembro 2014. Diversos materias, dimensões várias, vistas interior de exposição,
Hotel Madrid, Caldas da Rainha, Portugal.



i18 (direita) Cristina Assunção.
Plateau — outro estudo para obra.
Novembro 2014. Lápis de cera e 
outros sobre papel, 43,5x55cm, 
documetação relativa: desenho 
puzzle após intervenção de 
cidadãos presentes.

i13/14 Cristina Assunção. Plateau — outro estudo para obra. Novembro 2014. Diversos materias, dimensões várias, vistas interior de exposição,
Hotel Madrid, Caldas da Rainha, Portugal. (Pós-ação)

i15 Cristina Assunção. Plateau — outro estudo para obra. Novembro 
2014. Tinta da china sobre papel, 29,7x21cm cada, documetação 
relativa: convites, Hotel Madrid, Caldas da Rainha, Portugal.

i16 Cristina Assunção. Plateau — outro estudo para obra. Novembro 
2014. Papel queimado, 10,16x15cm, documetação relativa: 
intervenção de cidadão, Hotel Madrid, Caldas da Rainha, Portugal.

i17 (esquerda) Cristina Assunção.
Plateau — outro estudo para obra.
Novembro 2014. Lápis de 
cera sobre papel,  43,5x55cm, 
documetação  relativa: desenho 
puzzle.
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O\3
Da obra de arte e do objeto estético

“Este objeto [estético] é principalmente, embora não exclusivo, a obra de arte quando 
compreendida em experiência estética. Mas como é distinguido o objeto estético da obra de 
arte? E o que é uma obra de arte (…)?”

The Phenomenology of Aesthetic Experience, Mikel Dufrenne

Nas descritas situações, artistas e obras ocupamo-nos principalmente de dois 
distintos mas paralelos percursos da história de arte, que para além de se 
aparentarem em contexto temporal nos colocam, cada, perante um conjunto de 
três intervenientes. O paralelo entre a site-specific minimalista e a arte cinética 
é ainda ancorado na relação estreita que assumem entre espectador e obra, 
numa visível confluência ao binómio sobre o qual nos interessou primeiramente 
debruçar. Contudo, sobre o movimento minimalista, os autores referem-se ao 
trabalho enquanto obra de arte «work of art»18, enquanto que, sobre a arte cinética 
é empregue o termo objeto estético «aesthetic object»19. 

Não obstante a sua semelhança, são designações que compreendem diferentes 
significações que importará analisar pelo conteúdo acrescentado à presente 
proposta. Dufrenne faz uma clara distinção entre os dois. Apesar de não mencionar 
o que a obra de arte é, ainda que possamos interpretar a sua definição por 
oposição ao que o objeto estético não é. Não sendo ainda o que o artista criou no 
seu atelier, defende que dada a sua equívoca natureza, para que seja plena, aspira 
sempre a fazer emergir o objeto estético em si. Define ainda que para o efeito terá 
de reunir duas condições, “estar inteiramente presente” e ser apresentada a um 
“espectador, ou melhor, um público.”20 Este “estar inteiramente presente”, refere-se 
Dufrenne, de algumas obras, que requerem uma execução ou uma performance, 
dependendo tratar-se de tradução do original francês ou da tradução para o 
inglês, no entanto quer-nos parecer que o mesmo autor, deixa em aberto que esta 
execução possa ser a do próprio público quando a obra lhe é apresentada:

“(…) a pintura e estátua são apenas sinais à espera de florescer numa 
performance, a performance que o espectador vai dar ao emprestar ao 
objeto a sua atenção (…)21

18 Referências podem ser encontradas em: Krauss, 1979; ou em: Douglas Crimp. On the 
Museum’s Ruins. Cambridge, London: The MIT Press, [1993] 1995, pp. 150-186.
19 Sobre o assunto consultar: Popper, 1975.
20 “(…) the work must be fully present (…) a spectator or, better, a public must be present 
before it.” Dufrenne, [1953] 1973, p.17.
21 “(…) the painting and the statue are still only signs waiting to blossom into a performance, 
the performance which the spectator himself will give by lending this object his attention (…)” 
Dufrenne,  [1953] 1973, p. 15.
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até porque, “(…) é apenas quando o espectador decide existir inteiramente 
para o trabalho que o objeto aparece perante ele como um objeto 
estético.”22

Apesar de a obra de arte não ser exclusivamente uma presença física é no objeto 
estético que são consideradas as qualidades mais etéreas, sendo necessários 
ambos para os entendermos um ao outro. É escolhido empregar ambos os termos 
(obra de arte e objeto estético), assumindo a priori a posição de Dufrenne como 
forma de aferir essa mesma possibilidade, a da obra de arte ser “plena” apenas ao 
se metamorfosear em objeto estético, também em espaço público, nos contextos 
em exploração. Contudo, se olharmos a Heidegger, tal questão coloca-se mas 
de forma diversa, pois o que este define enquanto os atributos de obra de arte, 
os mesmos encontramos no objeto estético de Dufrenne (e no que o mesmo 
também não é, pressupondo-se que seja o outro anterior, ou seja, a obra de arte). 
As qualidades etéreas do objeto estético, o autor encara como experiências a 
serem percepcionadas, em nossa aceção, pelo acto de contemplação quando se 
dá a performance do público — a “experiência estética” por meio da “percepção 
estética”23, e são elas:

 - fenomenal — dos sentidos;
 - “reic” — qualidades subjectivas das experiências mentais conscientes,  
  que a arte, pelos seus meios exclusivos, instala;
 - transcendental — de conteúdo inexpressivo.

Já Heidegger, por similitude, atribui à obra: um “carácter de coisa”24 ou seja, 
algo mais constituído pela sua natureza artística, algo mais que si própria, 
transcendente de coisa que alegórica e simbólica, poderá não ser mesmo coisa 
em si. Posteriormente analisa a sua natureza a partir do que uma coisa é, e uma 
coisa sendo algo é diferente de nada, do ponto de vista da matéria e ainda do 
ponto de vista da sua origem como sendo a arte em circunstância de verdade. 
Apesar da sua profunda análise filosófica da problemática da origem da obra de 
arte passar também pelo que é ou não é, parece-nos que ambos autores relatam 
uma mesma “entidade“ nomeando-a diferentemente. A obra de arte de Heidegger 
será o objeto estético de Dufrenne e ambos parecem concordar que haverá algo 
que lhe precede, não sendo necessáriamente o que a origina.

 

22 “(…) it is only when the spectator decides to exist wholly for the work (…) that the object 
appears before him as an aesthetic object.” Dufrenne, [1953] 1973, p. 16.
23 Dufrenne, [1953] 1973.
24 “thingly character” Martin Heidegger. Poetry, Language, Thought. New York: Harper & Row, 
1971, p. 19.
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i19/20 Cristina Assunção. Diagramas ilustrativos das tríades no movimento site-specific e na arte cinética, leitura da esquerda 
para a direita.
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Segundo esta cadência, sente-se manifestamente presente nas obras de arte 
cinética a plena noção de necessidade da presença do espectador na acepção de 
performer que faz a assunção do objeto estético desvelando-o pela sua perceção 
(cognitiva) e não tão somente pela sua presença conforme anteriormente disposto 
sobre algumas obras site-specific. Apesar de diferentes modos, em ambos os 
movimentos o observador ativa a obra de arte tanto quanto ou espectador ativa 
o objeto estético. Contudo, onde verdadeiramente expressam a sua diferença, os 
movimentos de arte minimalista e cinética, será na inseparável relação do primeiro 
ao site25 e do segundo ao artista26. 

No contexto da contemporânea prática artística em espaço público que se traz 
à discussão, uma que pretende impulsionar no cidadão as suas dimensões 
política, social e cultural crítica, e por comparação ao mencionado, se observa 
que as relações são mais amplas e ocorrem entre artista, obra/objeto, espectador/
observador e site. Com efeito é proposta uma sinergia estabelecida a partir das 
proposições da arte cinética, que estabelece ligações entre objeto estético, 
espectador e artista27 com as de site-specific: obra de arte, espectador e site28, 
que convocando uma circularidade entre elas se passa a designar por movimento 
circular.

 

A leitura interna do diagrama não aufere uma ordem uma vez que as relações entre 
os vários intervenientes são recíprocas influenciando-se mutuamente. Obra de arte 
existe pelo artista mas também pelo cidadão, anteriormente nomeado observador 
ou espectador, em determinado lugar que ocupem. O lugar não mais será o 
mesmo após a instalação da obra, tão pouco o cidadão ou o próprio artista, que 
terá ainda realizado um estudo prévio desse mesmo lugar e dos seus habitantes 
(de quem habita), os cidadãos. Pelo contrário, já a leitura externa se efectua numa 
espiral que se inicia na obra de arte, passando pelo cidadão a objeto estético. A 
proposta  sugere que será a própria obra de arte (através do artista) que impulsiona 

25 Krauss, 1979 e Crimp, [1993] 1995.
26 Popper, 1975.
27 Popper, 1975.
28 Krauss, 1979; Crimp, [1993] 1995 e Gabriela Vaz-Pinheiro (ed.) Curadoria do Local . Algu-
mas abordagens da prática e da crítica. Torres Vedras: ArtInSite, 2005.
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i21 Cristina Assunção. Diagrama ilustrativo da proposta de um movimento circular.
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as dimensões que se pretendem explorar no cidadão provocando uma inversão 
no binómio da tríade site-specific. Até porque com as anteriores proposições 
se estabeleceu o já existente compromisso da consciência do espectador para 
com a obra de arte bem como se discriminou presença e ativação. Mantendo-se, 
após Dufrenne, a relação da tríade de arte cinética que ativa o objeto estético, 
enfatizando como obra e objeto são dois elementos distintos e complementares.
No proposto movimento, site é substituído por lugar assim como espectador e 
observador por cidadão.

“Os críticos de arte como Michael Fried, (…) fizeram uso da tríade formada 
pela obra, pelo sítio (site) e pelo observador, para justificar aquela intrínseca 
dependência. E esta tríade não deve ser menosprezada. Pela primeira vez 
depois da era modernista, a obra era mais do que uma entidade flutuante no 
mundo, era mais do que um olhar contingente para dentro da consciência 
de um artista.”29

Contudo é também Vaz-Pinheiro que, e apesar de ressalvar a importância e 
significação da tríade, afirma não ser adequado “como suporte crítico do trabalho 
artístico que é hoje produzido a partir dos lugares.” (2005: 69) Produzindo um 
enfoque substancial no sujeito múltiplo que substituirá o observador, em particular 
similitude a Dufrenne no destaque dado a público, enquanto a representação de 
sujeitos vários, ao invés de espectador, e ainda na especificidade dos lugares 
(place-specificity30) ao invés do site, construindo deste modo uma hipótese de 
olhar, contemporaneamente adequado, sobre o triângulo que une os predicados 
iniciais. O “cidadão” é quem habita, temporária ou permanentemente, o “indivíduo 
pertencente a um estado livre, no gozo dos seus direitos civis e políticos, e sujeito 
a todas as obrigações inerentes a essa condição,”31 quem exerce a cidadania pelo 
envolvimento político e social na comunidade. O espectador/observador da obra 
é primeiramente este cidadão, entidade ampla: singular enquanto único mas 
múltiplo, pertencente a um estado, a uma sociedade, a um conjunto de pessoas 
que habitam um mesmo lugar num mesmo tempo.

O trabalho Plateau – outro estudo para obra, terá ganho forma como a experiência 
desta hipótese mas terá também sido o seu predicado inicial, aquele que lhe 
deu corpo. Verificaram-se as estabelecidas correlações e a obra, que aguardava 
suspensa, terá tido uma “finalização” por parte dos cidadãos que dela tomaram 
parte. Após se encontrarem no local definido, a sala de galeria, os vários elementos 
presentes, por diálogo, constataram que poderiam transportar os dispostos 
utensílios do centro da sala, juntar os demais que tinham levado consigo e realizar 
um magusto no largo em frente do edifício, aquele autorizado pelos órgãos do 
poder local. Assim o fizeram, tendo no final retomado os despojos à mesma sala, 
onde permaneceram em exposição pelos quinze dias seguintes.

29 Vaz-Pinheiro, 2005, p. 68.
30 Consultar: Vaz-Pinheiro, 2005 e Gabriela Vaz-Pinheiro. “Para além do site: para uma 
definição da ideia de place-specificity” in V/A. Margens e Confluências, número 3, a ideia de 
paisagem, pp. 22–47.
31 Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 
2003-2017. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/cidadão Consultada a 
22 de Agosto de 2017.
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A reflexão sobre este tema mostrou o caminho do trabalho com que se inicia o 
capítulo e essa reflexão passa também por tudo o mais gerado no “entre”. Na 
procura de formas e  expressões de uma arte em espaço público, que impulsionem 
as dimensões políticas e sociais do cidadão, deparamo-nos com um primeiro 
“entre” que é impalpável e muitas vezes imensurável, pelo menos no seu imediato, 
a consciência de cada cidadão perante a obra, o individual processo de escolha 
entre os demais colectivos, a tácita contemplação. Mas para além deste, são outros 
os “entre”:

— Foi afinal produzida uma performance? Foram os intervenientes 
simultaneamente atores e público? Ou terão sido performers?
— Tratou-se de arte participativa? Terá antes sido arte interativa, porventura 
relacional, ou ainda uma obra situacionista? Verificou-se uma co-autoria?
— Estará a especificidade da arte ameaçada pela partilha sensível dos 
processos da obra?







I

Enquadramento e conceptualização
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I\1
Sobre ativar

“Eu vos anuncio o Super-Humano.
O homem só existe para ser superado.
Que fizestes para o superar?”

Assim Falava Zaratustra, Friedrich Nietzsche

E quer o cidadão tornar-se ativo?
Conforme descrito por Boris Groys, os homens da caverna de Platão não queriam 
conhecer o que o compatriota que havia experienciado a saída das sombras tinha 
a transmitir, antes de o ouvirem, o mataram. Na análise que faz do pensamento de 
Platão, existe vida antes de haver razoabilidade e antes de haver uma educação 
entre os habitantes da antiga Grécia contemporâneos do filósofo grego, que 
experienciariam relutância a se tornarem aliados da razão. A educação teria de ser 
construída pela força, na obrigação de se constituírem pessoas instruídas que se 
dotassem de razão.1 Em Nietzsche (1891) também Zaratustra vai ao encontro dos 
aldeões para os dotar do mesmo sentido invocado por Platão e também estes, 
inicialmente não o querem ouvir, e ouvindo-o zombam dele. Ainda na mesma 
palestra, Groys enuncia que: “As pessoas começam a agir apenas se aceitarem e 
interiorizarem o fracasso como a derradeira possibilidade da sua ação”2 e apesar 
de mencionar que a mudança tenha de ocorrer antes da existência de razão, 
sendo o fracasso entendido como algo que existe no horizonte mais longínquo 
passa a existir ação, tornando-se o cidadão consciente por sua expressa vontade. 
Ao que acrescentamos que a condição fracassante, sinónimo de erro, por via de 
se incorporar no processo experimental deixe de existir. A aceção de Groys pode 
ser vista como uma das causas que previne a emancipação. Definida por Ranciére 
não só como a saída de um estado de menoridade, conforme expresso em Direito, 
mas também, por um lado, como forma social dos trabalhadores romperem a 
“concordância entre uma «ocupação» e uma «capacidade»” situação que mantém 
a sujeição ao trabalho “que não espera” e conduz à “«falta de tempo»”. Segundo 
esta lógica, os trabalhadores que se emancipam são os que não tomam para si 
uma única, específica e exclusiva forma de trabalho mas reconhecem o ócio para 
eles pondo “em acção as capacidades de sentir e de trabalhar, de pensar e de agir 
que não pertencem a nenhuma classe em particular, que pertencem a quem quer 
que seja.” Por outro lado, a prática de emancipação surge enquanto processo que 
liberta de um estado de dominação e renova a conquista da unidade anteriormente 
perdida como no exemplar contributo de Karl Marx: “a sujeição à lei do Capital 
era o resultado de uma sociedade cuja unidade tinha sido rompida, cuja riqueza 
tinha sido alienada (…) Nessas condições, a emancipação só podia surgir como 
reapropriação global de um bem perdido pela comunidade.”3 E invariavelmente 

1 Boris Groys. “On the Use of Theory by Art and the Use of Art by Theory” in Conference-festi-
val We Are The Time: Art Lives in the Age of Global Transition, Rietveld Academie Amsterdam, 
12-16 March 2012. https://www.youtube.com/watch?v=BuMeizpFdVc Consultada em 24 de 
Setembro de 2016.
2 Groys, 2012, 46’15’’.
3 Jacques Rancière. O Espectador Emancipado. Lisboa: Orfeu Negro, [2008] 2010, p. 65.
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só se poderiam reapropriar, desse laço social e comunitário, se conscientemente 
soubessem que se haviam separado dele. Mas, ainda Rancière, projeta a ideia 
de que poderá ser que não haja laço algum para restabelecer, não existindo 
“nenhuma comunidade perdida para restaurar” sendo os acontecimentos e 
procedimentos cenários de desacordos, fruto de uma qualquer época, normativo 
de outro qualquer lugar. Abre assim o pressuposto que ninguém está “fechado na 
sua posição”4 e na mesma matéria outros autores incentivam à criação de caminho 
pessoal. Em Zaratustra, Nietzsche invoca que cada cidadão é susceptível de ser um 
deus, se estiver predisposto a caminhar na descoberta, superando-se. Também 
Constant, em “Nova Babilónia” defende que viver quer dizer criar e que “o homem 
não pode ter uma vida se não a criou para si mesmo.”5 Aldo Rossi exprime que 
“dentro de uma certa ideia de cidade existe a ação dos indivíduos.”6 Paulo Freire 
opondo-se a uma educação sistematizada, pela sua característica alienante, propõe 
que cada pessoa tem de construir o seu caminho de aprendizagem mediante as 
suas necessidades. Mas avança também com a tese de que para a sua realização 
tem primeiramente de se libertar da situação opressiva em que se encontra, mas 
apenas após a reconhecer:

“Os oprimidos (…) acomodados e adaptados, “imersos” na própria 
engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não 
se sentem capazes de assumir o risco de assumi-la. (…) Descobrem que 
não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. São êles e ao mesmo 
tempo são o outro introjetado nêles, como consciência opressora. Sua luta 
se trava entre serem êles mesmos ou serem duplos. Entre expulsarem ou 
não ao opressor de “dentro” de si. Entre se desalienarem ou se manterem 
alienados. Entre seguirem prescrições ou terem opções. Entre serem 
espectadores ou actôres. (…) Entre dizerem a palavra ou não terem voz, 
castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o 
mundo. (…) A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso.”7

A habituação a este estado de não-consciência é promovida na raíz da sociedade 
atual através do consumo. A mercantilização de tudo e todos advém do opressor 
e da sua necessidade de tudo controlar (Freire, 1968) como fruto da democracia 
(Rancière, 2008). Os indivíduos estão impedidos de se formarem autónomos e 
independentes, incapacitados de julgar e decidir conscientemente devido à 
Indústria Cultural (Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, 1944) proveniente da 
massificação do espectáculo mediada por imagens (Guy Debord, 1967) no período 
a que assistimos de excessiva rapidez (Zygmunt Bauman, 2000). Não será no 
entanto, uma luta contra o capital ou a sociedade de consumo mas uma a favor de 
ser no mundo e posteriormente de ser com o mundo evoluindo para ser o mundo, 
contrariamente à exclusiva forma de ter. No horizonte percepcionamos duas 
possibilidades: o espaço do eu, e o espaço do eu no mundo, correspondentemente 
reflexão e projeção. Em ambas existe ação mas a primeira ocorre em retiro e a 
segunda é o nosso campo de atuação.

4 Rancière, [2008] 2010, p. 72.
5 Constant Nieuwenhuis in Francesco Careri; Walkscapes. O caminhar como prática estética. 
Barcelona: GG, [2002] 2013, p. 12.
6 “(…) certain ideia of city (…) Within this ideia exist the actions of individuals.” Rossi exprime 
que nesta ideia de cidade a estrutura urbana é constituída pela natureza colectiva e individual 
dos artefactos urbanos. Aldo Rossi. The Architecture of the City. Cambridge, London: The MIT 
Press, [1966] 1982, p. 131.
7 Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, [1968] 1978, p. 36.

i22 Constant Nieuwenhuys. New Babylon, 
Schets voor een mobiel labyrinth (Desenho 
para um labirinto mobile) 1968. Lápis, 
aguarela, cera, 100x125cm.
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O comum acordo que a emancipação necessária e efetiva face ao presente 
momento é o da aceção das capacidades pessoais, subsequente escolha e 
possível posterior transformação em ação. Definimos ativar e partilhamos empatia 
com as palavras de Hirshhorn:

“Eu quero que o público seja ativo, participe. Evidentemente a mais 
importante participação é atividade, a participação de reflexão, 
questionamento, fazer o cérebro trabalhar.”

Queremos também propor “que o público aproveite o poder. O poder da arte, o 
poder da filosofia!”8 e ainda, o poder contido em si próprio. Porventura através da 
mesma ideia de arte que preconiza Rancière “que ocupa os intervalos dos tempos 
e dos mundos de experiência, procurando construir aí trajectos singulares.”9

A mais recente obra do casal de artistas Christo e Jeanne-Claude, The Floating 
Piers, instalou-se no Lago Iseo, em região pré-alpina, norte de Itália, entre os dias 
18 de Junho e 3 de Julho de 2016. A montagem começou em Setembro de 2015 
tendo a sua preparação tido início em 2014 e ideia anterior com origem no projeto 
não realizado 2000 Metres Wrapped, Inflated Pier (2000 Metros Embrulhados, Cais 
Inflado). Este consistia de plataformas insufláveis e flutuantes a serem instaladas 
no Rio de La Plata, na Argentina, mas há altura, em 1971, não seria realizável 
devido a constrangimentos técnicos, resolvidos na atualidade com o avanço da 
engenharia.10 The Floating Piers foi constituído por uma passerella sobre a água, 
composta por “tecido amarelo cintilante, transportado por um sistema de cubos 
modulares flutuantes usados comummente em docas.”11 Numa extensão de 3 km 
sobrepôs-se ao lago entre a vila em terra e a maior ilha, circundou uma segunda 
ilha mais pequena e estendeu-se nas ruas que uniam o percurso. Movido pela 

8 “I want the public to be active, participate. Evidently the most important participation is 
activity, the participation of reflexion, questioning, making your brain work. (…) the public 
to seize the power. The power of art, the power of philosophy!” Thomas Hirschhorn. “24h 
Foucault.” 2004 in Bishop, 2006, p. 155.
9 Jacques Rancière. “O tempo da emancipação já passou?” in Silva, Nazaré (ed.) 2011, p. 100.
10 Sobre esta matéria consultar: Germano Celant. Christo and Jeanne-Claude Water Projects. 
Milano: Silvana Editoriale, 2016.
11 “(…) shimmering yellow fabric, carried by a modular floating dock system (…)” Christo and 
Jeanne-Claude. The Floating Piers. http://christojeanneclaude.net/mobile/projects?p=the-
floating-piers Consultada a 26 de Agosto de 2017.

I\2
Sobre contemplar

“De aquele que não admira
Já nada de bom se tira.
Pois quem não sabe admirar,
Não sabe amar.”

Affonso Lopes Vieira

i24 Christo and Jeanne-Claude. The Floating 
Piers (Project for Lake Iseo, Italy) 2014. 
Desenho em duas partes, lápis, carvão, 
pastel, tinta acrílica, mapa topográfico, 
amostra de tecido e fita-cola, 38x 244cm e 
106,6x244cm.

i23 Thomas Hirshhorn. Foucault Map (Mapa 
de Foucault).  2005-06. Cartão, papel, 
manga plástica, fita adesiva, impressões, 
marcador e esferográfica, 242x417cm.
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experiência do caminhar sobre a água e toldado pela variante de tons da superfície 
que pisa, o espectador sente o deslumbramento da obra e é tocado pela sua 
transcendência. Afinal, o trabalho é elaborado para ele, que na generalidade não 
fica passivo ao cariz extasiante da obra de arte. Christo mantém nos seus projetos, 
especial enfoque no elemento humano e social sendo que é o visitante que “torna 
o trabalho mais importante” convidando-o a que “experiencie o momento.”12 Ao 
atuar na realidade, transformando-a através da sua ocultação, invoca no espectador 
os desejos de descobrir e compreender o que está por baixo ou por detrás da “obra 
que se torna numa atração para que esse espectador se questione”13 e ainda, para 
que juntos, os espectadores se questionem entre eles. Em conversa com visitantes 
da obra, tornou-se clara a multiplicidade de conexões criadas. Conexões físicas na 
paisagem e conexões psíquicas nas pessoas, comportando diferentes binómios: 
paisagem-paisagem, paisagem-pessoas, pessoas-consigo próprias, pessoas-
outras pessoas.14 As ligações estabelecidas entre os vários elementos dão-se, por 
oposição, através das disrupções que são criadas nos parâmetros de percepção 
e demonstram a habilidade que tem o trabalho de provocar a transformação até 
que se dissolva, “deixando-nos de volta a uma situação normal, que, ainda assim 
não mais será a mesma.”15 Celant decreve o trabalho dos artistas de “estimulação 
da paisagem.”16 (2016: 17).

Dos binómios anteriormente mencionados há dois em particular para devotar 
uma leitura mais atenta. A conexão da paisagem com ela mesma diz respeito aos 
movimentos do âmbito exclusivo do natural (da natureza), sempre através de um 
sentido humano, pois é daí advém toda e qualquer anotação do mundo. Refere-
-se às adaptações que faz a paisagem, a natureza, as flutuações da água ou os 
habitantes do lago ao novo elemento, a instalação artística. Por entre as pessoas 
será importante mencionar como de tal forma são tocadas pela obra por forma 
a se esquecerem de quem são para se dar ao outro, para conhecer o outro, no 
sentido de ter uma conversa ou um momento, de sentirem uma mesma presença 
e se aproximarem. Apesar da importância destas matérias, nomeadamente desta 
última por ser também este o despertar de consciência que se pretende fazer 
emergir, é nas relações pessoais e nas suas relações com o mundo que iremos 
encontrar ressonância.

12 “(…) experience the moment.” “Observers make the work of art even more important.” 
Christo. Palestra a 12 de Junho de 2016, Pilzone, Itália.
13 “The work of art itself is an attraction to draw the viewer in order to make questions” 
Christo, 2016.
14 “The work of art itself is an attraction to draw the viewer in order to make questions” 
Christo, 2016.
15 “Leaving us back to a normal situation, nevertheless no more the same.” Christo, 2016.
16 “this stimulation of the landscape.”

“Não houve bilhete, abertura, 
reservas ou proprietários. 
The Floating Piers foram 
uma extensão da rua que 
pertenceu a todos.”
i25 Christo The Floating Piers Project. 2016. 
Lago Iseo, Itália.

RELAÇÕES COM O EU (PESSOAIS) —> CONTEMPLAÇÃO INTERNA —> ESPAÇO DO EU —> REFLEXÃO
RELAÇÕES COM A PAISAGEM —> CONTEMPLAÇÃO EXTERNA —> REFLEXO DO EU —> ESPAÇO DO EU NO MUNDO —> PROJEÇÃO

i26 Cristina Assunção. Esquema de contemplação.



43

Celant refere também o “forte desejo [dos artistas] em produzir um sinal capaz 
de alterar a nossa perceção do lugar por forma a revelar as suas características 
estéticas e sociais através da inserção de uma interpretação artística do espaço.”17 
(2016: 19) Com esta obra espaços são abertos e novas possibilidades são geradas, 
onde antes havia “apenas” paisagem, passa a existir uma contemplação estética. 
Distinguida por Hegel, das perspectivas prática e teórica: “ambas vêm o universal 
como externo ao objeto, na contemplação estética, vemos o universal inerente 
ao objeto, provindo da sua intrínseca natureza”18 e ainda como a contemplação 
estética nos dá conhecimento do objeto, do que o objeto é em si mesmo. Com 
esta deriva de objeto artístico para a experiência do lugar, por meio da obra, 
contemplação estética referir-se-á também à paisagem envolvente. Lefebvre 
contesta esta contemplação do eu e do mundo no contexto em que se restringe 
tempo a espaço, ação a memória e produção a contemplação.19 No entanto, Taylor 
salienta a contemplação e a participação cívica como atividades “superiores” com 
origem nas antigas civilizações, anteriores às conceções Católica e Protestante que 
fazem a mudança para o celibato e ambos família e produtividade, respetivamente, 
(1992: 249) opondo, deste modo, contemplação e produção.

O trabalho de Christo e Jeanne-Claude não se restringe a uma passadeira amarelo-
flúor  que rasga a paisagem mas é sobre a mesma que o trabalho de arte acontece. 
Sobre ela própria, se revela a experiência estética por quem sobre a mesma 
caminha. A obra conduz o visitante ao questionamento e gera uma contemplação 
(que) ativa.

17 “(…) their strong desire to produce a (…) sign (…) capable of altering our perception of 
the place in order to reveal its aesthetic and social characteristics through the insertion of an 
artistic (…) interpretation of the space.”
18 “Both (…) see the universal as external to the object (…) In aesthetic contemplation, how-
ever, we see the universal as inherent in the object, as deriving from its inner nature.” Frederik 
Beiser. Hegel. London: Routledge, 2005, p. 294.
19 Sobre o assunto consultar: Chris Butler. Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and 
the Right to the City. London: Routledge, 2012. Stuart Elden. Understanding Henri Lefebvre. 
London: Bloomsbury, 2004. Heather N. Nicol, Ian Townsend-Gault (ed.) Holding the Line: 
Borders in a Global World. Vancouver: UBC Press, 2005.

i27 Hamish Fulton. “Um objeto não pode 
competir com uma experiência.”
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Francesco Careri estabelece “uma espécie de preguiça lúdico-contemplativa” 
(2002 :36) no seio da flânerie, o “nómada cultural em que se transforma o artista 
do século XX“ (Bourriaud, 2009: 13) seria para Bruce Chatwin, a forma do ser 
humano por excelência, em oposição ao sedentarismo. Entende o caminhar como 
ação simbólica que não fica indiferente a poetas, filósofos e artistas “capazes 
precisamente de ver aquilo que não há para fazer brotar daí algo.”20 O caminhar 
cria paisagem e constrói  percurso(s). É em si um lugar, mas também ação, sujeito e 
objeto simultâneo. Em Michel de Certeau, caminhar é “um espaço de enunciação”21 
tal como a palavra, “o caminhar seleciona e fragmenta o espaço transversal; salta 
ligações e conjuntos que omite.”22

Apesar de um diferente caminhar, mas idêntica criação de percurso e paisagem, 
Tony Smith relata num artigo publicado na Artforum, em 1966, o que sentiu ao 
deslocar-se, de carro, com três dos seus alunos a New Jersey Turnpike, uma 
estrada ainda em construção, nos arredores de Nova Iorque. O artista caracteriza 
esta situação como um ponto de viragem na sua percepção face às artes plásticas:
“A experiência que eu tinha vivido na estrada, por mais precisa que tivesse sido, 
não era reconhecida socialmente. Eu pensava comigo: claro que é o fim da arte. 
A maioria dos quadros parecia petrificadamente pictóricos depois disso. Era 
impossível pôr aquilo num quadro, era preciso vivê-lo.”23

Careri menciona que com este episódio o artista abre novas possibilidades de 
abordagens estéticas interrogando-se:

“A estrada é ou não é uma obra de arte? E, se é, de que modo? Como 
objecto ou como experiência? Como espaço em si ou como ato de 
atravessamento? Qual é o papel da paisagem circundante?” (2002: 111)

O caminhar entendido como um lugar que tem liberdade porque é vazio e sendo-o 
é também todas as possibilidades, está em potência de ser. O caminhar enquanto 
experiência estética, através da deslocação para experienciar a obra artística, que 
será, eventualmente o próprio caminhar. Poderemos, ainda enunciá-lo em duas 

20 Gilles A. Tiberghien in Careri, [2002] 2013, p. 18.
21 “(…) walking as a space of enunciation.” Michel de Certeau. Practice of Everyday Life. Los 
Angeles: University of California Press, [1980] 1984, p. 98.
22 “(…) in walking it selects and fragments the space transversed; it skips over links and whole 
parts that it omits.” Certeau. [1980] 1984, p. 101.
23 Careri, [2002] 2013, p. 115.

i28 New Jersey Turnpike. 1951.

I\3
Sobre caminhar

“Os urbanistas revolucionários não hão-de preocupar-se apenas com a circulação das 
coisas e dos homens coagulados num mundo de coisas. Tentarão desfazer estas cadeias 
topológicas, experimentando terrenos para a circulação dos homens com base na vida 
autêntica.”

Internacional Situacionista Antologia, Guy Debord
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direções distintas, na deambulação enquanto deriva situacionista de Baudelaire, 
uma espécie de errância da cidade, um nomadismo urbano, um outro não urbano 
como em Hamish Fulton e num percurso programado, construído tanto pela 
própria fruição como para fruição dos outros, como em Robert Smithson. Apesar 
da designação empregue, em Arnold Berleant “a experiência estética ultrapassa 
a mera fruição porque exige o comprometimento somático no campo estético” 
(Berleant, 2011, 282-9) não se restringindo à obra de arte mas perpassando 
de igual modo ao nível do quotidiano “em que contemplação exige uma total 
imersão perceptiva do sujeito (através de um corpo que não está imóvel, mas que, 
pelo contrário, se movimenta no espaço), enfatizando-se o carácter multi-estésico, 
por oposição a uma percepção unicamente visual.”24

Volvendo sobre a abertura de campos de Tony Smith e similitudes poderão 
ser encontradas no trabalho mencionado de Christo e Jeanne-Claude. Serão 
os visitantes da obra performers? Uma vez que a percorrem, uma vez que só 
experienciando a obra se desenleia a sua amplitude, uma vez que também é 
preciso vivê-la. Ou tornar-se-ão na própria obra? Que sem este cidadão não 
existiria. 

Beuys apresenta na documenta 7 (1972) a obra 7000 Oaks (7000 Carvalhos). Esta 
consistiu na replantação de determinada zona em Kassel. Para o efeito, uma pilha 
de 7000 largas pedras de basalto, empilhadas em forma triangular a apontar para 
um só carvalho, aguardaram serem comprados pelos visitantes da exposição, que 
se tornaram nos patrocinadores da reflorestação. Conforme refere North, “Este 
trabalho dramaticamente realiza o desaparecimento do objeto escultura, já que 
iria de facto desaparecer, pedaço a pedaço, no processo de ser comprado. Ilustra 
também a substituição daquele objeto pela audiência, pois a verdadeira obra 
de arte aqui seria a replantação de Kassel pela comunidade.”25 Este terá sido “o 
mais notável desenvolvimento da escultura pública nos últimos 30 anos (…) o seu 
próprio desaparecimento”26 mas despertar os indivíduos para tomarem ação no 
seu mundo seria o propósito de Beuys.

Podemos encontrar ainda uma outra forma de nomadismo artístico, na 
contemporânea operação de circular entre disciplinas, meios e métodos, trazendo 
à luz os que maior pertinência têm para diferentes obras, não tão só nomádico será 
o lugar mas o próprio artista no cruzamento disciplinar e lugar temporal, conforme 
estabelece Kwon, “o lugar pode agora ser tão variado como um painel, um género 
artístico, uma comunidade marginalizada, uma estrutura institucional, uma página 
de revista, uma causa social, ou um debate político. Pode ser literal, como uma 
esquina de rua, ou virtual, como um conceito teórico.”27 (2002: 3)

24 Reker, 2017.
25 “This work dramatically realizes the disappearance of the sculpture object, since it would in 
fact vanish, bit by bit, in the process of being bought. (…) It also illustrates in its working the 
replacement of that object by the audience, for the real work of art here is the community’s 
replanting of Kassel.” Michael North. “The Public as Sculpture: From Heavenly City to Mass 
Ornament” in W.J.T. Mitchell. Art and the Public Sphere. Chicago, London: The University of 
Chicago Press, 1990-1992, p. 11.
26 “The most notable development in public sculpture of the last thirty years has been the 
disappearance of the sculpture itself.” North. 1990-1992, p. 9-10.
27 “(…) the site can now be as various as a billboard, an artistic genre, a disenfranchised 
community, an institutional framework, a magazine page, a social cause, or a political debate. 
It can be literal, like a street corner, or virtual, like a theoretical concept.”

i29 Joseph Beuys. 7000 Eichen (7000 
Carvalhos) 1982. Documenta 7, Kassel, 
Alemanha.
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II\1
Hoje como ontem diferente de amanhã

“(…) os modos como a história tendeu a fazer do masculino o centro, e do feminino 
a periferia, são tão pertinentes como as que levaram tantos investigadores a reflectir sobre 
as relações entre centros e periferias no interior de espaços locais e nacionais. Mesmo num 
momento em que cada vez mais a arte se pensa de um modo transnacional, (…) continuam a 
existir muitas diferenças nacionais em relação a questões de género e mesmo nos modos como 
as diferentes áreas de saber se constroem e determinam quem deve ou não ser «incluído».“

História da Arte e Feminismo: Uma Reflexão Sobre o Caso Português, Filipa Lowndes Vicente

Mantendo um rumo de procedimento que pode ser considerado provocador na 
medida em que incorre numa situação não normativa elaborou-se um projeto 
tendo como pano de fundo o movimento circular. Sem contudo seguir um modelo 
de ação específico não tornando o primeiro projeto realizado numa “receita”, 
pretendia-se uma exposição sem exposição. A inicial proposta apresentada a uma 
instituição, seria a realização de uma sessão, com convite aberto à comunidade 
para a edição de conteúdos em internet, a constar da base de dados Wikipédia, 
especificamente sobre artistas portuguesas. Por um período de tempo à partida 
não definido, uma secretária, diversos bancos e cadeiras em seu redor, papéis, 
canetas, um computador, livros, catálogos e revistas sobre si, permaneceriam 
posteriormente em sala. Art+Feminism terá sido a dimensão escolhida para o 
efeito, território já fértil, com uma métrica de atuação extremamente bem definida 
à qual qualquer um pode aceder para a construção de um evento do género 
(http://www.artandfeminism.org). Este  nome refere-se a um movimento que se 
iniciou pelas mãos de quatro amigos que se juntaram pela primeira vez em 2014 
para organizar um edit-a-thon, ou seja, juntaram-se na formação e divulgação 
de uma série de sessões de edição para a enciclopédia online Wikipédia cuja 
temática seriam as mulheres nas artes plásticas, contribuindo decisivamente 
para o aumento de conteúdos disponíveis. A sua pertinência tem origem na 
observação de dois principais fatores relacionadas com a referida plataforma, 
os conteúdos em artes plásticas serem maioritariamente sobre artistas homens, 
sendo acutilante a discrepância notada e os processos de edição de conteúdos, 
que indiferentemente da sua temática, a maioria dos participantes se identificam 
como sendo do sexo masculino. Como forma de combater ambas, as sentidas 
disparidades, Siân Evans, Jacqueline Mabey, Michael Mandiberg e Laurel Ptak 
deram início àquele que se viria a tornar num acontecimento de proporção 
global e se viria a repercutir nos anos seguintes. Este ano, constando da sua 
quarta edição, decidiu-se apanhar o barco e aventurar na elaboração de uma 
iniciativa do género. Contando, desde o início da preparação com o total apoio 
dos fundadores e após pesquisa sobre o panorama de organização do mesmo 
em Portugal verificou-se apropriada a apresentação da proposta a um Centro de 
Artes de uma pequena cidade com longa tradição em artes plásticas e cerâmica 
e um ensino superior artístico, descentralizando-a dos grandes núcleos do país. A 
tentativa de causar ou pelo menos de impulsionar os cidadãos a uma mudança de 
consciência estimulando as suas dimensões política, social e cultural crítica, talvez 
se verificasse neste campo mais pertinente por ser mais escassa mas também mais 
difícil pelas mesmas razões.
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O local escolhido para o efeito, o Espaço da Concas, um museu já habituado a acolher 
diversas exposições de cariz temporário, terá sido primeiramente construído para 
homenagear e acolher o espólio da pintora Maria da Conceição Dinis da Fonseca 
Nunes, fator que não escapa incólume à proposta. A artista foi maioritariamente 
conhecida por Concas, viveu grande parte da sua vida leccionando nesta cidade 
e o edifício insere-se num complexo municipal de jardins, ateliers e outros cinco 
museus denominado Centro de Artes de Caldas da Rainha.

O projeto seria afinal o de uma exposição de cidadãos a terem uma ação sobre um 
assunto que se pretende ver transposto. Em resposta, os membros responsáveis 
acolheram-no com substancial apoio e alegria, proferindo, no entanto, o desejo de 
que “algo mais acontecesse, como por exemplo, uma performance.”

Mas não seria já performance suficiente a da ação supracitada?

A  23 de Abril de 2016, Maria Eichhorn inaugurou, na Chisenhale Gallery, em 
Londres, 5 weeks, 25 days, 175 hours (5 semanas, 25 dias, 175 horas). A exposição 
constou de duas fases, a primeira, no dia de inauguração foi constituída por um 
simpósio com palestrantes convidados pela manhã e debate aberto ao público 
com a participação da artista pela tarde. A segunda, nas seguintes cinco semanas, 
período que durou a exposição e que lhe dá nome, todos os trabalhadores afectos 
à galeria não desenvolveram a sua atividade, por conseguinte  não trabalharam. 
A galeria e escritório permaneceram fechados durante este período tendo sido 
dado aos trabalhadores tempo livre afecto ao lazer que lhes aprouvesse.

“No coração do projeto está a crença da importância de questionar o 
trabalho — de perguntar porquê, no corrente contexto político, trabalho é 
sinónimo de produção, e se, de facto, trabalho pode consistir em não fazer 
nada. O gesto conceptual de Eichhorn é uma crítica implícita da produção 
institucional e mais amplamente dos padrões neo-liberais de consumo, mas 
é também uma obra de arte que trata as ideias de deslocação do trabalho 
artístico e da obra de arte como trabalho.”1

Mas o que fica de uma tal exposição? Que obra? Que matéria?

Na página de internet da galeria2 estão disponíveis o folheto da exposição, uma 
entrevista conduzida à artista e em documento audível as palestras e conversas do 
simpósio. No início da primeira palestra, Isabell Lorey introduz a exposição como 
“uma ideia na esfera pública que opera gerando discurso ao invés de objetos e 
imagens.”3

1 “At the heart of the project is a belief in the importance of questioning work – of asking why, 
within our current political context, work is synonymous with production, and if, in fact, work 
can also consist of doing nothing. Eichhorn’s conceptual gesture is an implicit critique of insti-
tutional production and broader neo-liberal patterns of consumption, but it is also an artwork 
that deals with ideas of displacement of the artist’s labour and of the artwork as work.” V/A. 
Archive, Maria Eichhorn. Chisenhale, s/d. http://chisenhale.org.uk/archive/exhibitions/index.
php?id=178 Consultada a 10 de Maio de 2017.
2 V/A. Audio/ Video from Maria Eichhorn Symposium. Chisenhale Gallery, 2016. http://
chisenhale.org.uk/audio_video/media.php?id=87 Consultada a 10 de Maio de 2017.
3 “(…) an ideia in the public sphere operating by generating discourse rather that objects 
and images.” Isabell Lorey. Maria Eichhorn Symposium: Lecture by Isabell Lorey. Chisenhale 
Gallery, 2016. http://chisenhale.org.uk/audio_video/media.php?id=87 Consultada a 10 de 
Maio de 2017.

i30 Maria Eichhorn. 5 weeks, 25 days, 175 
hours (5 semanas, 25 dias, 175 horas) 2016. 
Vista de instalação, Chisenhale Gallery, 
Londres, Reino Unido.
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Não há de facto uma substância palpável remanescente, como tão pouco existe 
durante o decorrer da exposição. A obra de arte é a mesma introduzida por Popper:

“O trabalho perde a sua materialidade tornando-se simplesmente um 
efeito ou evento; o artista perde a sua auréola e torna-se um investigador; 
o espectador deixa a sua condição e ele próprio torna-se ativo e criativo.”4

Parece ser aqui onde, à luz das iniciais indeterminações, reside o poder 
transformador  da obra de arte sobre uma crítica alegadamente construtiva das 
dimensões sociais, e neste caso, essencialmente políticas, dos cidadãos. Eichhorn 
e este seu trabalho é um exemplo preponderante de como na contemporaneidade 
se pode dar visibilidade e principalmente reflexão, a questões de fundo da 
sociedade através de abordagens atípicas. Quando interrogada por Adrian Searle, 
correspondente do jornal The Guardian, como saber se a sua obra de arte teve 
sucesso, responde: “Não me cabe a mim dizer. (…) Apenas após a sua existência 
a exposição pode ser entendida. Então, também será produzido significado.”5 
Deste modo, numa reflexão póstuma ao trabalho, analisamos o seu semblante de 
efémero, a sua característica de não introduzir uma presença material, para além 
das anteriormente mencionadas, mas que dizem respeito ao contexto informativo 
e documental da obra, não sendo a obra em si. Talvez a principal revelação seja 
a de uma ideia, a tal exposição de uma crítica altamente atenta ao contexto. Da 
obra sobeja, tal como na anteriormente analisada, The Floating Piers de Christo e 
Jeanne-Claude, a memória, naqueles que a presenciaram. Mas algo mais fica, um 
trabalho altamente politizado que pela força da sua ideia e da sugestão de uma 
nova possibilidade poderá ativar o objeto estético, mesmo sem o presenciarmos.

Com uma diferente temática e deixando em aberto as leituras que se possam 
fazer, em 2009, o Centre Pompidou acolheu uma exposição intitulada Voids, 
une retrospective (Vazios, uma retrospectiva). Aquilo com que os visitantes se 
deparavam eram nove salas do reconhecido centro de exposições, totalmente 
vazias, tendo as paredes sido descritas como incrivelmente brancas tornando as 
sinaléticas intrusivas mas um conceito puro. Já um grupo de estudantes de arte 
norte americanos não se sentiram impressionados, pelo contrário, duvidaram em 
relação à escolha dos diretores e curador, no sentido em que não parecia possível 
ter sido propositado, mas sim como o colmatar de uma falha programática. Mas 
para o curador, Mathieu Copeland, era pretendida uma “experiência real” na 
qual se desafiava os visitantes a pensar e explorar o espaço que as rodeia e as 
possibilidades trazidas por uma dimensão vazia naquela que seria a representação 
de uma celebração à arte do vazio6. Considerado pioneiro nesta procura, Yves 
Klein, escreve: “(…) debrucei-me nessa grande aventura, que era a criação de 
sensibilidade pictória imaterial.” e “Ao rejeitar o nada, descobri o vazio.”7 Entre os 

4 “The work loses its materiality and becomes simply an effect or an event; the artist loses his 
halo and becomes a researcher; the spectator leaves the domain of cultural conditioning and 
himself becomes active and creative.” Popper, 1975, pp. 7/8.
5 ““This is not for me to say,” (…) Only in its afterlife, she believes, can the exhibition be 
understood. That, too, is where meaning will be generated.” Adrian Searle. Nothing to see 
here: the artist giving the gallery staff a month off work. London: The Guardian, 2016. https://
www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/25/nothing-to-see-here-maria-eichhorn-
chisenhale-gallery#img-2 Consultada a 10 de Maio de 2017.
6 Sobre o assunto consultar: Lizzy Davies. Paris hosts new exhibition of nothing. London: 
The Guardian, 2009. https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/mar/02/pompidou-
centre-vides-exhibition Consultada a 10 de Maio de 2017.
7 “ (…) I took part in that great adventure that was the creation of immaterial pictorial 
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trabalhos do artista, dos mais representativos da invocação do nada contam-se  
La spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale 
stabilisée (A especialização da sensibilidade no estado de matéria-prima em 
sensibilidade pictórica estabilizada) na Galerie Iris Clert em Paris, França a 1958 
e Salle du Vide (Sala do Vazio) no Museum Haus Lange em Krefeld, Alemanha a 
1961. Em ambas, uma cortina a ser transposta dá entrada numa sala vazia.

À semelhança da obra de Eichhorn na Chisenhale Gallery, faz sentido questionar: 
“Pode trabalho consistir em não fazer nada?”, considerando ‘trabalho’ enquanto a 
própria obra de arte.

Sylvène Lotringer numa aula que conduz dedicada à arte sem representação 
material e suas implicações políticas, tomando-as como deliberados ou 
involuntários combates ao capitalismo, começa por citar Hannah Arendt: “(…) uma 
arte que não produz trabalho partilha determinados ensinamentos com a política.”8 
O autor considera Yves Klein e a arte do vazio como sendo o primeiro movimento 
contra o capitalismo. Na procura por validar, primeiro internamente, de seguida 
para um público, a imaterialidade como suprema representação, Klein caminha 
em sentido oposto da crescente sociedade de consumo francesa e mundial que 
se avizinhava. Uma sala em branco seria a potência em si ao invés de invólucro, 
de acordo com Lea Vergine, “Uma conceção de espaço (…) que é vista como 
uma entidade positiva, não apenas a base para eventos mas o seu gerador”9, nela 
estariam contidas todas as possibilidades de pensar, reflectir e ser, mas não de 
consumir.

Contrariamente ao inicialmente visionado, Hoje como ontem diferente de 
amanhã, veio a intitular um conjunto de diversas iniciativas. Pelo período de um 
mês, entre 11 de Março e 8 de Abril de 2017 decorreu uma exposição de oito 
artistas portuguesas e dois colectivos femininos. Todos os trabalhos presentes 
terão sido alvo de uma leitura feminista, contudo não foram na sua maioria 
produzidos com esse intuito, fator que nos invoca a reconcentrar a atenção no 
lugar enquanto contexto. A instalação das obras mediante diferente chavão cruza 
leituras distintas, mas inevitavelmente estiveram presentes para uma interpretação 
à luz dos feminismos, do que é feminismo, do que pode ser, daquilo que ainda 
(pode) representa(r). Em exibição estiveram obras das artistas Ana João Romana, 
Carla Cruz, Catarina Leitão, Filipa Pontes, Graça Santos, Isabel Baraona, Mónica 
Landim, Teresa Luzio e os colectivos M.I.O. e Pizz Buin. A mostra incluiu pintura, 
escultura, instalação, colagem, fotografia, vídeo, grafíti e uma performance “em 
câmara lenta”.10 Esta última, não dispunha de outro público durante as intervenções 
na obra que não o das câmaras, e que funcionou meramente como registo, sendo 
perceptível que a performance decorria pelas mudanças visuais que ecoavam. 
Por entre quem, mais do que uma vez visitou o local, não lhe ficava indiferente e 

sensitivity.” e “Having rejected nothingness, I had discovered emptiness.” Lea Vergine. Art on 
the Cutting Edge. A Guide to Contemporary Movements. Milan: Skira, [1996] 2001, pp. 33/34.
8 Sylvère Lotringer. Art, Politics & Consumerism. European Graduate School Video Lectures. 
2010, 0’33’’. https://www.youtube.com/watch?v=JMKu2Okv1zU Consultada a 12 de Maio de 
2017.
9 “A conception of space (…) that is viewed as a positive entity, not just the background for 
events but rather their generator.” Vergine, [1996] 2001, p. 31.
10 Conforme denominada pela artista Filipa Pontes e que decorreu em três fases, ao longo 
dos trinta e dois dias de exposição.

i31 Yves Klein. Raum der Leere  (Sala do 
Vazio) 1961. Museum Haus Lange, Krefeld, 
Alemanha.
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estranheza era gerada. Na inauguração decorreu a palestra: “Fará sentido falar de 
Feminismo no séc. XXI”, por Anabela Cravinho:

“Que constrangimentos impendem o aprofundamento de práticas 
igualitárias no seio das relações intrafamiliares? Dado que, enquanto 
sociedade, temos consciência que estas relações resultam de uma 
construção colectiva, portanto tais comportamentos poderão ser 
alterados.”11

À mesma seguiu-se um debate entre os presentes, cumprindo com uma 
intervenção pública, aberta e direta sobre um tema que se pretende ver transposto, 
a discriminação que ainda persiste através de “uma forma de libertação discursiva, 
de desconstrução estereotípica, de questionamento histórico-filosófico ou de 
alargamento do espectro tanto do conhecimento como do afecto.”12 Durante 
cada sábado do mês de exposição, inclusive no dia de inauguração, realizou-
se uma sessão de edição que contou com a presença de diversos membros da 
comunidade, mas maioritariamente cidadãos relacionados ao meio artístico: 
artistas, professoras e estudantes; ao ativismo feminista e habituais editores da 
Wikipédia. Efectuaram-se ainda visitas guiadas com alunos de licenciatura em 
artes plásticas, entre tentativas frustadas, do mesmo feito com escolas básicas e 
secundárias da região.

Como inicialmente desejado, ficou em sala, para além das obras em exposição e 
exceptuando computadores particulares, todo o aparato usado durante as sessões 
de edição. Para consulta e usufruto de quem quisesse continuar a participar, fazê-
-lo pela primeira vez ou apenas conhecer o projeto ou as novas páginas editadas 
deixaram-se diversos catálogos e livros sobre um amplo número de artistas 
portuguesas mas que não cobria a sua totalidade, bem como livros sobre a temática 
feminista em Portugal, em ambos os formatos impresso e digital. No decorrer deste 
período, foi ainda transferido do escritório pessoal para a sala de exposição e por 
trinta dias consecutivos foi lá que recebi os visitantes, à medida que trabalhava na 
presente dissertação. Enquanto agente de curadoria e organização da série de 
eventos registados havia uma inexplicável vontade de permanecer junto das obras 
e senti o privilégio de poder dispor de um mês a trabalhar literalmente numa sala 
de museu, dispondo de praticamente total à vontade para o efeito. Mas com esta 
ação era essencialmente pretendido, de alguma forma, travar diálogo com quem 
entrasse, sobre os temas na mesa: feminismo e arte em Portugal. Durante trinta 
dias foram contabilizados 221 cidadãos em trânsito.

Joseph Beuys, na documenta 5 em Kassel, Alemanha a 1972, apresentou o 
Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung (Gabinete 
da Organização para a Democracia Direta através de Referendo). É no Museu 
Fridericianum que, durante 100 dias e regido pelo horário patente ao público 
(10h00-20h00), o artista recebe os visitantes da mostra de arte. Para o efeito, terá 
transferido o seu escritório de Düsseldorf, uma sala com entrada direta da rua 
aberta a todos os transeuntes, realizando uma cópia do mesmo, mas para uma 

11 Anabela Cravinho. Fará sentido falar de Feminismo no séc. XXI. Caldas da Rainha, Espaço 
da Concas, 2017.
12 Ana Cristina Cachola. “Ser feminista e…” in V/A.  (In)visibilidades de género: práticas 
feministas na produção artística contemporânea. Edição especial. Lisboa: Revista 
Contemporânea, Abril 2017. http://contemporanea.pt/especial2017/editorial/ Consultada a 
20 de Abril de 2017.
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sala interior do edifício. Estaria sempre presente por forma a representar e debater 
com os visitantes questões relacionadas com a democracia direta por referendo 
e a possibilidade da sua concretização, trabalho que elaborava em permanência 
desde que tinha criado a organização, em 1971. Na ação em Kassel dispunha de 
sacos de polietileno com o diagrama da organização impresso, contendo um 
pedaço de feltro e textos alusivos ao projeto. Este múltiplo, intitulado So kann 
die Parteiendiktatur überwunden werden (Como a Ditadura dos Partidos pode ser 
superada) foi vendido, mas noutras edições de cariz político seriam distribuídos, 
como numa ação de rua em Colónia, Alemanha, em 1971.

“Em vez de democratizar a arte através de múltiplos — como os primeiros 
defensores do múltiplo tinham encorajado — Beuys usa os seus múltiplos 
para defender a democracia participativa.”13

Efetivamente a organização efectuava uma ação real na sociedade, não podendo 
ser confundida com uma qualquer reivindicação fictícia, pictórica, efémera 
ou utópica. Entre os propósitos a alcançar estaria uma verdadeira e profunda 
restruturação social. Não esqueçamos o contexto contemporâneo de Beuys, uma 
Alemanha ainda dividida, onde, por um lado escalava o capitalismo, tal como se 
adivinhava na década anterior onde mencionamos Klein, e, por outro operava o 
socialismo russo. No manifesto de 1973, escrito conjuntamente com Heinrich Böll, 
referem: “No estado de permanente competição e performance pelo comércio, 
que os dois sistemas políticos Alemães, eficazmente exercem entre eles, para 
reconhecimento mundial, os valores da vida foram destruídos.”14 A sua influência 
na proposta do artista não será aqui elaborada com a devida profundidade, mas 
aparenta-se determinante. Com as reuniões e debates, Beuys, pretendia alcançar 
o maior número possível de pessoas levando-as a reflectir no fundamento da 
democracia participativa, a própria condição de cada um: o livre arbítrio. Com a 
ação levada a cabo durante a documenta, consta em relatório, que em certo dia, 811 
visitantes terão passado pela sala de Beuys, mas de entre aqueles que encetavam 
diálogo o número é consideravelmente menor, baixando para 35.15 Chamava-lhes 
de “Escultura Social/Arquitectura Social” e refere que a mesma “só será fruitiva 
quando todo o ser humano se tornar um criador, um escultor, ou arquitecto do 
organismo social. (…) só então poderia a democracia realizar-se plenamente.”16 A 
arte é, na sua aceção, o primeiro fator que governa a nossa existência e as nossas 
ações, razão pela qual as intenções políticas têm primeiramente de ser artísticas, 

13 “Instead of democratizing art through multiples — as the early advocates of multiple 
art had encouraged — Beuys used his multiples to advocate for participatory democracy.” 
Maja Wismer. “One of Many: The Multiples of Joseph Beuys” in Eric Crosby, Liz Glass. Art 
Expanded, 1958-1978, Living Collections Catalogue, Vol. 2. Minneapolis: Walker Art Center, 
2015. http://www.walkerart.org/collections/publications/art-expanded/one-of-many-joseph-
beuys/ Consultada a 16 de Junho de 2017.
14 “In the permanent trade competition and performance of the two German political 
systems which have successfully exerted themselves for world recognition, the values of life 
have been lost.” Heinrich Böll,  Joseph Beuys.1973 Manifesto. https://sites.google.com/site/
socialsculptureusa/freeinternationaluniversitymanifesto Consultada a 18 de Junho de 2017.
15 Joseph Beuys, Dirk Schwarze. “Report on a day’s proceedings, Informationsbüros der 
Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung’, documenta 5, Kassel, 1972” 
in Bishop, 2006, p. 122.
16 “(…) Social Sculpture/Social Architecture — will only reach fruition when every living person 
becomes a creator, a sculpture or architect of the social organism. (…) only then would 
democracy be fully realized.” Joseph Beuys. “I Am Searching for Field Character. 1973” in 
Bishop, 2006, p. 125.

i32  Joseph Beuys. So kann die 
Parteiendiktatur überwunden werden (Como 
a Ditadura dos Partidos pode ser superada) 
1972. Saco de polietileno impresso, feltro e 
litografia offset em papel, 1000 exemplares, 
76,8x51,4cm.
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originando-se na criatividade humana, e provindo da referida liberdade individual 
de cada um. Apesar de certas parecenças com o socialismo é, neste ponto que, 
fundamentalmente lhe difere, na sua essência de invocar a individualidade de cada 
ser humano enquanto distinto de outro: “Eu não posso trabalhar com o conceito 
de classe. O que é importante é o conceito de homem.”17 Já o capitalismo é 
apontado como sendo contrário e impeditivo à proliferação da “real” democracia.
Em certa similitude a Paulo Freire, relaciona a questão à educação, ao que designa 
por “problema pedagógico”, por se ocupar do pensamento dos seres humanos, 
(Paulo Freire trabalhará a questão através da alfabetização da população, em 
contexto bastante mais precário e adverso). Por conseguinte, defende um sistema 
educacional independente e livre da influência do estado, o que pretende de 
facto realizar também com a implementação da FIU — Free International University 
(Universidade Internacional Livre) onde explorou o desenvolvimento de um 
modelo revolucionário que fosse capaz de conceber uma ordem democrática 
essencial, ir ao encontro das vontades dos cidadãos e que economicamente os 
servisse e não apenas a uma minoria.

Porquê Beuys? “Essa é a conexão. E isso eu entendo como arte.”18

E que tem em comum com Maria Eichhorn e Yves Klein, entre uma ampla lista 
de artistas (e pensadores) que ficarão, neste documento, por mencionar, com o 
trabalho apresentado?
A validação de um tal trabalho não introduz uma nova prática, mas um olhar para 
práticas de ação que têm em vista finalidades semelhantes:

“a maior libertação de todas chegou, a liberdade para pensar as coisas 
nelas mesmas.”19

Coincidem com a vontade de despertar no cidadão a sua capacidade crítica, 
revelando espaços aptos ao diálogo de temas de fundo da nossa sociedade, 
por forma a gerar pensamento e ideias, intensificando possibilidades de ser. 
Evidenciam posições que contrariam o modelo de consumo estabelecido, porque 
os seus interesses parecem colidir com os que preconizam e procuram libertação 
para todas as forças criativas. Partilham ainda a mesma dimensão de ausência de 
uma obra exclusivamente material e palpável, não descurando na potencialidade 
do registo das mesmas ações, sem os quais não estariam em análise.20

17 “I cannot work with the concept of class. What is important is the concept of man.” Beuys, 
2006, p.121.
18 “That is the connection. And that I understand as art.” Beuys, 2006,  p.124.
19 “(…) the greatest release of all came, which is freedom to think of things in themselves.” 
Virginia Wolf. A Room of One’s Own. London: Penguin, [1928] 2000, p. 40.
20 Pelo menos não da mesma forma, conforme se verifica pela crítica à obra The Baudouin/
Boudewijn Experiment: A Large Scale, Non-Fatalistic Experiment in Deviation (O Experimento 
Baudouin: Um Experimento à Grande Escala, Não-Fatalista em Desvio), de Carsten Höller. 
Sobre a mesma Bishop menciona a “(…) recusa de documentar o projeto como uma extensão 
do interesse do artista na categoria da “dúvida” (…) Sem documentação de uma projeto de 
tal forma anónimo, acreditaríamos que a peça tivesse alguma vez existido?” (Claire Bishop. 
“The Social Turn: Collaboration and its discontents” in V/A. Artforum. New York: Artforum 
International Magazine, February 2006, p. 183.) A performance (sobre)vive não pela imagem 
da mesma mas pela narrativa dos seus participantes “que descrevem precisamente aquilo 
que não pode ser visto.” (Boris Groys. Art Power. Cambridge, London: The MIT Press, 2008, p. 
60.) Num tal trabalho em causa estão questões inerentes à presente época de comunicação 
social e também da dupla representação/registo, sobre os quais não nos iremos alongar por 
não auferirem a matéria essencial à presente investigação.

i33 Joseph Beuys (com Ernesto de 
Sousa) Büro der Organisation für direkte 
Demokratie durch Volksabstimmung 
(Escritório da Organização para a 
Democracia Direta através de Referendo) 
1972. Documenta 5, Museum Fridericianum, 
Kassel, Alemanha.
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Em jogo estão os valores fundamentais que determinam a nossa condição 
presente, o nosso futuro e porventura a influência do nosso olhar sobre o passado. 
Também o trabalho apresentado pretende ser esta mesma exposição de um tema, 
a construção de discurso e um contributo ao questionamento.



i38 Isabel Baraona. Ética não é apenas um 
discurso é acção. 2017. Poster A3, impresso 
frente e verso, tiragem aberta. Vista da 
exposição “Hoje como ontem diferente 
de amanhã”, Espaço de Concas, Centro de 
Artes, Caldas da Rainha, Portugal.

i36/37 Cristina Assunção. Hoje como ontem diferente de amanhã. Março 2017. Vistas de Sessão de Edição para Wikipédia “Art+Feminism”. Espaço da 
Concas, Centro de Artes, Caldas da Rainha, Portugal.

i34/35 Anabela Cravinho. Fará sentido falar de Feminismo no séc. XXI. Março 2017. Vistas da palestra inserida na iniciativa “Hoje como ontem diferente de 
amanhã”, Espaço da Concas, Centro de Artes, Caldas da Rainha, Portugal.
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O projeto Arquivo para, é a proposta de uma construção que se quer híbrida entre 
o processo criativo do artista e os cidadãos que habitam a vila de Ponte de Lima, 
numa relação próxima entre todos os intervenientes. Consta de um receptáculo, 
uma caixa de 75 x 120 x 120 cm, 900 kg de betão, material estéril, cru e anónimo, 
amplamente utilizado desde as mais remotas construções até ao tempo presente, 
em semelhante material a nível global.21 Albergará memórias sendo exposto e 
posteriormente soterrado, perdurando para além de nós, para além da própria 
memória, para uma posterioridade porvir. Com o mesmo é procurado estabelecer 
uma participação “questionante”, ou seja, uma colaboração que necessariamente 
provoca questionamento naqueles que dela participam. Na aceção que 
elaboramos, o questionamento conduz à tomada de consciência e assim sendo, 
a uma forma possível de cidadania ou de aceder às almejadas dimensões 
política e social, porque antecedentemente permite o conhecimento de si. Num 
paralelo com o que Ernani Maria Fiori descreve sobre o trabalho de Paulo Freire 
e a sua teoria de pedagogia: “re-descobrir-se através da retomada reflexiva do 
próprio processo em que se vai descobrindo, manifestando e configurando” o 
qual Freire designa de “método de conscientização.” (1968: 8). Também Jean-
Paul Sartre explana sobre a consciência do ser a partir da base interrogativa: “É 
agora suficiente abrir os olhos e ingenuamente questionar esta totalidade que é o 
homem-no-mundo.”22 De facto, grande parte da dimensão do trabalho filosófico 
de Sartre vai neste sentido da problemática da consciência, do que é, de quando 
e como se manifesta. Retomando à prática central sobre a qual nos propomos com 
este projeto, ao ser inquirido sobre uma memória a preservar da vila de Ponte de 
Lima, um seu habitante é levado a reflectir sobre o lugar, sobre si próprio e o seu 
posicionamento face ao mesmo. Participação, neste sentido é tomar parte, através 
da exposição de determinado objeto, particularidade ou história. Mas acima de 
tudo essa participação inicia-se com a reflexão sobre o que é solicitado e o que 
será revelado, isto é, escolhido.

21 O betão encontra-se presente, essencialmente como elemento estrutural em construções 
arquitectónicas desde civilizações da antiguidade, como na Roma Clássica, onde se 
realizaram os primeiros ensaios conhecidos para betão armado, ou no Império Egípcio que 
utilizavam uma mistura de argamassa equiparável ao contemporâneo cimento. Sobre o 
assunto consultar: A. de Sousa Coutinho. Fabrico e Propriedades do Betão, Volume 1. Lisboa: 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1988.
22 “It is enough now to open our eyes and question ingenuously this totality which is man-in-
the-world.” Jean-Paul Sartre. Being and Nothingness. A Phenomenological Essay on Ontology. 
New York: Washington Square Press, [1943] 1992, p. 34.

II\2
Arquivo para

“Esta pessoa pública, que é constituída pela união de todos os membros individuais, 
primeiramente tomou, o nome de cidade,* Eles [os modernos] não sabem que as casas fazem 
a vila e os cidadãos a cidade.”

The Social Contract, Jean-Jacques Rousseau
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Ponte de Lima é uma vila e concelho situada no norte de Portugal Continental, 
lugar  bucólico caracterizado por um cuidado e restaurado centro histórico que se 
espraia a partir do Rio Lima, sua pérola na atração de vários públicos. A afluência 
turística é mais intensa de Verão, pelas atividades desportiva e cultural mais 
proeminentes neste período. Contrariamente ao projeto com que iniciámos este 
percurso, com a obra Arquivo para, têm sido emitidos convites numa proporção 
mais próxima do número de habitantes da vila. Os mesmos têm sido distribuídos 
através da mostra de arte no qual se insere, Lethes Art, pela sua colocação em 
instituições públicas e privadas, estabelecimentos comerciais e divulgação através 
dos meios de comunicação locais, nomeadamente estação de rádio e publicações 
periódicas. Entre 1 de Julho e 30 de Setembro de 2017 o arquivo encontra-se 
exposto e acolhe em simultâneo as memórias. Temos ainda acompanhado o 
processo presencialmente através de presenças faseadas em diversos locais da 
vila para aproximação da ideia à comunidade. Os locais escolhidos para o efeito 
variam desde, a Torre da Cadeia Velha, onde se encontra o repositório exposto, 
que é também morada do Posto de Turismo, as duas extensões de passeio nas 
margens do rio, a ponte medieval, a alameda de Plátanos, restaurantes, cafés e 
outros museus e igrejas onde se encontram expostas obras inseridas na mesma 
mostra de arte. Estas sessões presenciais tiveram lugar no início do projeto, antes 
da inauguração, a meio do período e no final, alguns dias antes do soterramento 
da peça. Nas mesmas, são elaboradas conversas entre os presentes nas quais a 
ação em curso é introduzida. Algumas abordagens de aproximação a questões 
em torno da memória e arquivo, sua preservação, importância, exposição e 
representação têm sido apresentadas, assim como perguntas, nomeadamente 
sobre fatores pessoais de importância da vila e concelho, que locais de lazer, 
segurança ou conforto e também de angústia ou desgosto, situações passadas 
pessoais ou colectivas peculiares, confronto com situações presentes ou 
projeções futuras, sonhos, desejos. As respostas são guardadas aleatoriamente 
mas servem apenas o propósito de conduzir, aqueles que uma vez inquiridos 
se revelam interessados, na experiência por detrás do pensamento sobre que 
memória mostrar para posteriormente esconder. Propriamente sobre as memórias 
não invocamos qualquer tipo de restrição, as mesmas podem ter uma presença 
física, sendo um objeto com que o habitante se relacione e se mostre a si mesmo 
pertinente para a preservação futura da vila, como pode ser etéreo, feito de 
pensamento, transmissão geracional, um costume, uma tradição, gravada ou 
escrita.  Mas podem ser também de outros âmbitos para além dos mencionados, 
lixo ou luxo, sendo tudo expectável, pois deriva da consciência de cada um, dos 
agentes que mantém viva a identidade da vila. Porque com o Arquivo para não 
esquecer e manter vivo pretende-se guardar a memória e preservar a identidade. 
Guardar para tornar imortal, preservando para o futuro. Freud terá mencionado, 
a propósito do desastre do Vesúvio de 79 e redescoberta da cidade de Pompeia 
em 1748, que para os seus habitantes, o soterramento significou a preservação. 
Nesta acepção de arquivo enquanto a preservação de algo, a própria cidade de 
Pompeia, as suas construções, os seus habitantes, e mais ainda, a sua rotina diária 
que tendo sido mantida debaixo de cinzas e exposta aquando das escavações, 
formam o seu próprio arquivo. A materialidade e imaterialidade de Pompeia 
(sobre)vive pelo futuro, imortalizou-se. Rousseau interpreta “cidade” enquanto 
o nome dado à pessoa pública, por sua vez, constituída pela união de todos os 
membros individuais, conforme um pomar será as suas macieiras ou uma alcateia 
os seus lobos. North analisa esta “união” à luz de dois opostos. Se por um lado a 
comunidade solidária pode ser vista enquanto aquela que constrói e edifica, uma 
que dá forma e conteúdo, colectivamente contribuindo para a cidade, por outro 
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lado poderá viver em estado de autocracia, o que faz dos cidadãos meros blocos 
estáticos ao invés de indivíduos, dando apenas forma à cidade mas não conteúdo. 
(1990-1992: 14-18). Para Rossi, “o mais distintivo e decisivo carácter da cidade é 
a sua memória” e assim se pode dizer “que a cidade é a memória colectiva dos 
povos que a habitam.” (1966: 130).

A obra Arquivo para, enquanto exposta, ora viva, é de todos os que a acolhem e 
também de todos os que a observam. Mas e quando não estiver diante do olhar 
de quem será? A memória à memória retornará. Chamar cada habitante a trazer 
de si para a obra é aclamar à escolha de cada um. Cada, é identitária, fundamental 
e representativa. Inquirimos ainda a pensar o que escolhemos preservar, quem 
o decide e como. Reiteramos que papel o do arquivo para a memória e que 
memória sobrevive no arquivo. Também a obra se estruturou tendo como ponto 
de partida a dicotomia memória esquecimento e uma vez mais, em Rossi, viver 
é enterrar-se (o passado), fazendo cumprir o presente, dando lugar ao que está 
porvir, o futuro. Para sua própria imortalidade e vivendo da dicotomia memória 
esquecimento, o projeto finaliza um  seu ciclo com o soterramento da caixa arquivo, 
previamente tapada e selada contendo todas as memórias doadas, na margem do 
Lima, apelidado durante a antiguidade grega de Lethes, o rio do esquecimento. 
A performance decorrerá, com a chegada do arquivo e levantamento da terra — o 
acto de recordar, à deposição do repositório e fechamento do local, no período 
que decorre da aurora ao ocaso. Através de registo vídeo e fotográfico restará 
a memória da memória, para além da que fica naqueles que participaram da 
obra, que a acompanharam ou viram. No momento decorrem reuniões para 
que uma pequena pasta com informação sobre o projeto venha a constar do 
Arquivo Municipal e para que as coordenadas exactas do local sejam reservadas 
e eventualmente distribuídas em cartões mnemónicos, por exemplo no Posto de 
Turismo.

Com esta obra pretendíamos ainda questionar as tradicionais apresentações de 
pintura e escultura nas mostras de arte em território nacional, designadamente 
a sua quase exclusividade ou pelo menos maior representatividade. Até porque 
entre os objectivos enunciados pela mostra Lethes Art estaria “(…) potenciar e 
facilitar a comunicação entre obras de arte, nacionais e internacionais, e edifícios 
e lugares históricos da vila medieval, bem como entre o discurso artístico plural 
contemporâneo, os artistas e a perceção artística de públicos interculturais.”23 
Contudo, apesar da obra se expressar ao encontro das expectativas do preconizado 
pela mostra e tendo sido seleccionada para a mesma, tem sido sintomática a 
dificuldade de aceitação e compreensão por parte dos elementos das instituições 
públicas locais e dos habitantes. Será que ao introduzir um novo elemento, 
inicialmente causador de estranheza e porventura desconforto, possamos estar 
a causar uma ruptura, nos singular e colectivo quotidianos, capaz de provocar o 
despertar para as dimensões políticas e sociais dos cidadãos?

23 Isabel Patim. Lethes Art 2017. http://www.lethesartpontedelima.com Consultada a 3 de 
Agosto de 2017.
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i39 Jochen Gerz e Esther Shalev-Gerz. 
Mahnmal gegen Faschismus (Monumento 
contra o Fascismo) 1986. Coluna de 
aço galvanizado com revestimento de 
chumbo, 1200x100x100cm, peso 7 t, feixe 
subterrâneo com janela de visualização, 
profundidade 14 m, chão de cimento, 
estiletes de aço assinalam a superfície, 
painel de texto, Hamburg-Harburg, 
Alemanha. 

Jochen Gerz e Esther Shalev-Gerz realizaram, após selecionados em concurso 
relativo a erigir um Monumento contra o fascismo em Hamburg, Mahnmal gegen 
Faschismus (Monumento contra o Fascismo):

“A obra de arte convidava os residentes e visitantes da cidade a gravar os 
seus nomes e assinarem contra o fascismo, no próprio monumento, uma 
coluna quadrada de 12 metros de altura revestida a chumbo. Assim que 
as partes acessíveis do monumento se cobrissem de assinaturas, este era 
baixado para dentro do solo. Entre a inauguração a 10 de Outubro, 1986 e 
o seu desaparecimento a 10 de Novembro, 1993, o Monumento contra o 
Fascismo foi engolido oito vezes.”24

O monumento contou com 70.000 assinaturas e hoje, junto do local onde está 
soterrado conta com um pequeno texto que menciona a obra e ação que decorreu 
e no qual pode ser lido que:

“No final somos apenas nós mesmos quem se pode levantar contra a 
injustiça.”25

É através da ação causal coletiva que a obra toma o seu seu sentido e apenas por 
ela que efetivamente cumpre o seu inicial predicado. Conforme James E. Young, 
o apelidou, um “trabalho-memória”26 e na perspectiva do artista, “a memória de 
um monumento ausente.”27 (Young, 1992: 279) Segundo este autor, para Gerz, “o 
objeto de arte estimula no observador ideias, emoções e respostas complexas que 
passam a existir com ele independentemente de contacto posterior com a peça”28 
(1992: 278) que assim pode desaparecer. Desaparecerá a obra de arte para dar 
lugar ao objeto estético? Ou desvanecem-se os dois? Aparentemente um épico 
volte-face, a obra de arte existe em certa medida por forma a provocar consciência 
no observador, uma vez tornados, a obra de arte presente e o observador 
performer, o objeto estético manifesta-se no seu desaparecimento. Young refere 
a obra enquanto “peça performativa” que estabelece novas relações com o artista 
e o observador e derruba a barreira hierárquica entre ambos, questionando a sua 
autoria. Refere ainda que através do convite à violação da mesma se questiona 
a usual glorificação da arte, desmistificando-a. O texto continua descrevendo 
as reações da vizinhança e da comunicação social ao monumento, nem sempre 
positiva, uma vez que os moradores passam a identificá-la a um local para o 
grafíti acontecer denotando um afastamento ao seu inicial propósito. Os artistas 
não estariam preocupados nesta matéria uma vez que a obra seria o reflexo dos 

24 “The artwork invited the city’s residents and visitors to engrave their names and 
sign against fascism on the monument, a 12-metre tall lead coated square column. 
As soon as the accessible part of the monument was covered with signatures, it was 
lowered into the ground. Between the inauguration on October 10, 1986, and its 
disappearance on November 10, 1993, the Monument against Fascism was lowered into 
the ground eight times.” Jochen Gerz. Public Space. Mahnmal gegen Fascism. http://www.
jochengerz.eu/html/main.html?res_ident=5a9df42460494a34beea361e835953d8&art_
ident=76fdb6702e151086198058d4e4b0b8fc Consultada a 16 de Julho de 2017.
25 “In the end it is only we ourselves who can stand up against injustice.” Jochen Gerz. Public 
Space. Mahnmal gegen Fascism. Consultada a 16 de Julho de 2017.
26 James E. Young. “The Counter-Monument: Memory against Itself” in German Today. in 
Mitchell (ed.) 1990-1992, p. 272.
27 “the memory of an absent monument.”
28 “For Gerz, it seems, once the art object stimulates in the viewer a particular complex 
of ideas, emotions, and responses that then come to exist in the viewer independently of 
further contact with the piece of art (…).”
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cidadãos, da ação e envolvimento que os mesmos teriam na dinâmica e vivência 
social. Já o poder instituído, originalmente encomendador da obra, manteve-se 
preocupado com a sua expressão estética, a sua receptividade e crítica. Contudo, 
a obra terá existido e permanece conforme circunscrito pelos seus criadores.

Na mais recente obra de Jochen Gerz, Platz des europäischen Versprechens (Praça 
da Promessa Europeia) em Bochum na Alemanha (2004-2017) é solicitado aos 
europeus que em troca de terem o seu nome gravado numa pedra desta praça, 
em conjunto com outras centenas de nomes, se foquem numa promessa pela 
Europa. Estas promessas são guardadas para cada um, cabendo a cada cumprir 
com o seu próprio objectivo, pela Europa. Cremos que é pretendido causar duas 
substanciais consequências. Por um lado a consciência de si, neste caso enquanto 
cidadão europeu, por outro, a pertinência da ação de si, deslocalizando o poder 
para o cidadão ao invés de o focar no estado.

De formas diferentes, pois a primeira obra que referenciamos de Gerz enuncia 
o negativo e a segunda o positivo. No sentido em que a primeira permanecerá 
escondida e a segunda permanecerá visível (apesar de esconder as promessas), 
em ambas, o artista pede compromisso para com os participantes, tomando-os 
primeiramente pelos cidadão que são.

Em 2005, em Rauma uma pequena cidade, designada Património da Unesco, na 
Finlândia, os artistas Chu Yuan e Jay Koh apresentaram o projeto de arte pública 
Portraying Ourselves: Rauma Residents on Rauma (Retratando a Nós Mesmos: 
Residentes de Rauma em Rauma). O projeto colaborativo esteve ancorado em 
dois meses de residência artística na RAUMARS e no Museu Lonnstrom, tendo 
consistido de uma série de ações que os artistas desenvolveram com os naturais 
residentes de Rauma. Com o intuito de envolver os residentes na criação de 
“retratos sociais” que reflectissem a vida da cidade, tendo sido almejado “mostrar 
a conexão das pessoas com um lugar (físico) e o seu sentido de pertença a um 
lugar (social/individual, papéis/identidade) neste tempo e espaço.”29 O processo 
de trabalho de envolvimentos dos habitantes com a proposta terá consistido 
de interações e conversas colectivas por forma a entusiasmá-los na partilha de 
aspectos da sua vida, casa, trabalho e por último, cidade. Os artistas colaboram 
desde 2000 através de uma prática artística que “adopta formas de envolvimento 
responsáveis e inclusivas dos comportamentos culturais e das estruturas sociais 
das pessoas, (…) posicionam-se por períodos de tempo substanciais com 
comunidades específicas (…) com o objectivo de promover o compromisso 
interpessoal, a auto-organização e facilitar iniciativas mais amplas das mesmas.  
(…) implicando a interação e intercâmbio de ideias e conhecimento.”30 Sobre este 
projeto afirmam ser imensurável a análise crítica a realizar, mas entre elas foi-lhes 

29 “(…) to showcase a people’s connection with a place (physical) and their sense of their own 
place (social/individual, roles/identity) in this time and space.” Chu Yuan, Jay Koh. Portfolio of 
Selected Projects, Chu Yuan & Jay Koh Collaborative Art Practice. s/d. http://ifima.net/IFIMA/
personal/JK%20CY%20Selected%20Projs%2009.pdf Consultada a 1 de Agosto de 2017.
30 “Adopting forms of engagements that are responsive to and inclusive of peoples, cultural 
behaviours and societal structures, they often place themselves for substantial periods of 
time within a specific community, (…) with the aim of promoting interpersonal engagement, 
self-organisation and facilitating broader initiatives of those communities. Their work involves 
the interaction and exchange of ideas and knowledge (…)” Yuan, Koh. s/d. Consultada a 1 de 
Agosto de 2017.

i41 Jay Koh e Chu Yuan.
Portraying Ourselves: Rauma Residents 
on Rauma (Retratando a Nós Mesmos: 
Residentes de Rauma em Rauma) 2005. 
diversos objetos e histórias dos cidadão de 
Rauma, dimensões várias, Rauma, Finlândia.

i40 Jochen Gerz e Esther Shalev-Gerz.
Platz des europäischen Versprechens (Praça 
da Promessa Europeia) 2004-16. Praça 
3000m2,  63 placas de basalto, 380x180cm, 
14726 nomes (participantes e promessas) 
Bochum, Alemanha.
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importante a investigação elaborada sobre a colaboração entre a instituição, os 
artistas e a comunidade. Admitem ainda que o período de tempo tenha sido curto 
para um envolvimento, contributo e crítica mais consistentes.

Partilhamos do mesmo sentimento, relativamente ao projeto que realizamos. Sem 
inicial conhecimento da obra de Yuan e Koh e com diferentes demandas das 
auferidas pelos artistas, não podemos deixar de verificar as muitas semelhanças 
com o projeto que realizamos em Ponte de Lima. Lidamos, com universos 
próximos mas distintos, embora com práticas semelhantes, nomeadamente em 
parte da abordagem aos habitantes e subsequente mostra dos seus escolhidos 
objetos materiais e imateriais. A similitude é sentida, essencialmente aos níveis 
da prática e processo, se bem que, se numa primeira instância somos levados a 
pensar o objeto em análise, como totalmente distinto, após um olhar mais atento 
podemos verificar que afinal tratamos também o retrato. Yuan e Koh procuraram 
retratar a comunidade residente de Rauma através de um modo etnográfico de 
proximidade com a mesma, mostraram e analisaram os dados, proporcionando 
ainda a reflexão de si pelos membros participantes da comunidade. Ao que nós 
chamámos memória não é também se não um retrato, de um lugar, visto aos olhos 
dos seus habitantes, permanentes (moradores) ou temporários (turistas) a partir 
do posicionamento dos mesmos num tempo passado, longínquo ou próximo.



i44 Cristina Assunção e Jorge Maciel Arquivo para. 2017. Montagem digital, desenho, mapa e postal, dimensões várias, Lethes Art, Torre da Cadeia Velha, 
Ponte de Lima, Portugal.

i42/43 Cristina Assunção e Jorge Maciel Arquivo para. 2017. Imagem de projeto, tinta da china e lápis de cor sobre papel, 27,9x21cm.



i45/46 Cristina Assunção e Jorge Maciel Arquivo para. Junho-Setembro 2017. Caixas em betão armado e madeira, 100x100x50cm exterior e 90x90x25cm 
interior, Lethes Art, Torre da Cadeia Velha, Ponte de Lima, Portugal.

i47/48 Cristina Assunção e Jorge Maciel Arquivo para. Junho-Setembro 2017. Vistas de pormenor, vários objetos de cidadãos, dimensões várias, Lethes 
Art, Torre da Cadeia Velha, Ponte de Lima, Portugal.



66

Através de uma pesquisa plástica e divagação poética sobre bandeiras, o projeto 
tem sido implementado em locais de passagem diária, espaços de domínio 
público ou de pertença dúbia mas que denotam uma utilização pública. A obra 
é instalada mas porquanto tempo ela permanecerá não cabe ao artista decidir. 
Será antes o cidadão que tem o poder de contemplar, remover, ignorar. A obra 
é oferecida ao lugar que ocupará, previamente escolhido. Um espaço que sendo 
público lhe cabe uma obra também pública, ou seja, livre de pertença individual e 
que por tal se gera política e social e inteiramente dependente dos seus anfitriões. 
Se afinal contemplámos a escolha enquanto a primeira forma de ação, essa poderá 
ser uma desejada forma de participação. A durabilidade e finalidade da obra é por 
conseguinte deixada ao critério dos cidadãos. 

Sobre a decisão final de uma obra em espaço público, aberto e não vigiado, o 
escultor português Zulmiro de Carvalho terá mencionado em aula aberta31 que 
teve a sua obra de arte pública, Arco do Oriente, anonimamente intervencionada 
com grafíti. Revelou como esteticamente não lhe terá entusiasmado a referida 
intervenção, preferindo a obra conforme inicialmente a  havia concebido. 
Compreenderia, no entanto, que uma vez instalada no local, a obra escapa ao seu 
controle, uma vez que não mais está em sua posse mas sim das pessoas.

A conquista do espaço… público!, consistiu de um enunciado que se realizou por 
três vezes em locais distintos. A primeira ação teve lugar no Porto, entre a Avenida 
Dom Afonso Henriques e a Rua do Corpo da Guarda, numa pequena elevação 
rochosa junto do Mercado de São Sebastião. A performance decorreu de frente 
para a avenida e costas para a rua, durante a manhã de um dia de semana em 
início de Verão. Devido à proximidade à estação de comboios, centro histórico e 
ligação pedonal ao tabuleiro superior da Ponte Luíz I, o movimento populacional 
e turístico no local e no momento escolhido para a instalação seria elevado. A 
segunda ocasião foi em Alcobaça, no terreiro em frente à fachada principal do 
Mosteiro, sítio de passeio e da vida social local e turística tendo já sido escolhida 
para a sua colocação uma hora noturna e sem movimento. O terceiro e último 
momento da série ocorreu em Caldas da Rainha, num descampado, a um domingo, 
quando o movimento é também escasso. O local, um baldio de terra batida, 
situado entre a Rua Bartolomeu Dias e a Rua do Centro de Saúde serve de ligação 
pedonal entre duas vias de zonas habitacionais e comerciais. Serve também para 
deposição de areia usada em construção civil e ainda estacionamento de veículos. 
Com vista privilegiada sobre o mesmo existe uma via de circulação rodoviária  em 
cota elevada. Em cada um destes locais, a tarefa consistiu na colocação de uma 
bandeira, primeiramente preparada em estúdio.

31 Aula aberta na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto a 4 de Junho de 2015, 
inserida em semestre de Desenho com o Professor Doutor J. Jorge Marques.

II\3
A conquista do espaço...         público.

“O objeto é transcendente para a consciência que o compreende, e é no objeto que a 
unidade da consciência é encontrada.”

The transcendence of the ego, Jean-Paul Sartre***

i49 Zulmiro de Carvalho. Arco do Oriente. 
1996. Aço corten, 2100x3400x880cm, 
Macau, China.
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Pretendeu-se introduzir pensamento sobre a imanência e permanência da 
obra, invocadas pela fragilidade e resistência da peça e sobre a pertinência da 
sua presença em espaço público. A bandeira, símbolo de conquista e vitória, 
ambiguamente representa também derrota e rendição. Indubitavelmente é uma 
marco, uma presença, é palavra implícita nos seus códigos: cores, desenhos, 
padrão, dimensão, formato. As bandeiras elaboradas, introduzem novos códigos, 
experimentais, que vão desde peças de roupa, à transformação do pano em pintura 
que repousa na própria haste. A obra, inusitada, joga como uma narrativa poética 
no espaço, uma interferência visual que pretende causar disrupção na paisagem 
habitual e em quem passa, mas também pretende jogar com as intermitências da 
posse de território. Conforme consta do sétimo ponto das “Novas Regras da Arte 
Pública: Interrupções ao nosso ambiente ou às atividades diárias podem abrir 
os olhos a novas possibilidades”32 operando nos individuais labirínticos jardins 
do pensamento. Podemos observar ainda outro panorama, afinal o artista é um 
cidadão e como tal opera na cidade não apenas artísticamente mas ele próprio 
em termos da sua cidadania. Lefebvre (1968: 135) menciona que:

“O direito à obra (à actividade participante) e o direito à apropriação (bem 
distinto do direito à propriedade) implicam-se no direito à cidade.”

Propondo-nos sobre o mesmo a perspectivar como esta obra denúncia a 
participação direta de um cidadão (artista) deixando em aberto a possibilidade 
de participações sobrepostas (de outros cidadão) e se apropria de um lugar 
da cidade, que em si já denotava um uso comum, mas normalmente diferente 
daquele enunciado pela obra. Estes lugares apropriados são o que Paola 
Berenstein Jacques define de “meio-lugar” e em equivalência ao “lugar praticado” 
de Certeau: “não exatamente um lugar preciso, nem um não lugar, mas a sua 
prática, a sua apropriação ou seu uso.”33

Consideramos, à luz das referências o potencial deste trabalho com implicações 
políticas e sociais, para além do que inicialmente aparenta. Neste sentido, 
partilhamos  também da afirmação de Rosalyn Deutsche:

“Arte que é “pública” participa em ou cria, um espaço político e é em si um 
espaço onde assumimos identidades políticas.”34

Mas na apropriação de um espaço que é público deixamos de assim o ter, por 
mais que seja aberto a todos (onde antes estaria encerrado) ou que se fomente 
o seu uso público. O espaço, a querer-se verdadeiramente público, talvez tenha 
de permanecer vazio, tal como o vazio de Klein, aberto a todas as possibilidades. 
Ou como Gordon Matta-Clark com Fake Estates (Falsas Propriedades) constituído 
por quinze pequenos lotes vazios no meio da trama de Nova Iorque, que o artista 
adquiriu na década de 70 em leilões. Sobre os mesmos realizou documentos 
que continham mapas, fotografias, desenhos, textos, inventários da vegetação 
ou papelada burocrática como recibos de impostos, com o intuito de manter 
as propriedades vazias, representando a  sua prática de “anarchitecture” uma 

32 “The New Rules of Public Art: (…) Interruptions to our surroundings or everyday activities 
can open our eyes to new possibilities (…)” V/A. The New Rules of Public Art. Public Art 
(Now). Situations. 2013. https://publicartnow.com/2013/12/12/the-new-rules-of-public-art/ 
Consultada a 30 de Agosto de 2017.
33 Paola Berenstein Jacques. “O Grande Jogo do Caminhar” in Francesco Careri. Walkscapes. 
O caminhar como prática estética. Barcelona: GG, [2002] 2013, p.10.
34 “Art that is “public” participates in or creates, a political space and is itself a space where 
we assume political identities.” Rosalyn Deutsche. Evictions. Cambridge, London: The MIT 
Press, [1996] 1998, p. 289.

i50 Gordon Matta-Clark. Reality Properties: 
Fake Estates, Little Alley Block 2497, Lot 42. 
1974. Colagem fotográfica, escritura de 
propriedade, mapa do local e fotografia, 
25,4x221,5x3,5cm (colagem fotográfica) 
52,4x56,7x3,5cm (fotografia emoldurada e 
documentos)
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“não arquitectura, vazios, falhas, espaços remanescentes, lugares que não foram 
desenvolvidos.”35 Um espaço, uma vez regulamentado pelos mecanismos do 
sistema, pressupõe uma governação que por mais pública que seja já não mais 
estará em aberto, com finalidades, por norma distantes de pressupostos artísticos 
e filosóficos, longe de não terem obstáculos ao pensamento e experimentação. 
Deutsche, em Agoraphobia disserta sobre a fobia que têm as sociedades 
contemporâneas da ágora. Este espaço amplo e aberto e que assim se mantém a 
não ser quando recebe o cidadão para equacionar, questionar, debater e pensar a 
diferença, abrindo soluções conjuntas à existência. Como atesta Lefebvre:

“Na cidade antiga, grega e romana, a centralidade liga-se a um espaço 
vazio: a ágora e o fórum. Trata-se de uma praça, um lugar preparado para a 
reunião. O seu pensamento, [dos gregos] tal como a sua cidade liga-se ao 
Cosmos, distribuição luminosa dos lugares no espaço.” (1968:130)

O legado grego aparenta-se, uma vez mais esquecido ou romantizado na sua 
ausência e inexistência, denotando uma ideia, ainda por concretizar! A praça 
comum, a ter operado, terá sido substituída na época medieval pelo local de 
comércio, de troca, das pessoas e da igreja e posteriormente na “cidade capitalista” 
que “criou o centro de consumo.” (1968:131)

Revisitamos os trabalhos de Gerz anteriormente trazidos à discussão, na sua  
invariavelmente imprevista duração temporal. Começam com iniciais demandas, 
não estando agrilhoados à duração de uma normal exposição ou de uma bienal. É 
aquilo que o artista determina querer ver cumprido que ditará quão temporário é 
o projeto. Contudo, temporário é assim o processo colaborativo e participativo de 
intervenção direta dos cidadãos na obra, que, uma vez finalizada, se transforma em 
obra pública, permanente e estática. É como se uma etapa mais, fosse introduzida 
às obras de Gerz quando comparadas à escultura pública convencional. Ao invés 
das etapas de projeto, construção e colocação em espaço público, em Gerz temos 
ainda uma medida de contributo, que de forma individual expressa no coletiva, 
detém o poder de determinar quando se finaliza a obra e assim porquanto será 
temporária. Segundo Madanipour, ao revisitar “a centralidade da esfera pública 
na sociedade livre” do filósofo Charles Taylor que ressalta como “a esfera pública 
age como uma componente central da sociedade civil, providenciando proteção 
do poder estatal e a capacidade de o escrutinar. É também a arena na qual os 
cidadãos se comprometem em formar opiniões comuns e moldar ou influenciar 
a ação comum.”36 (Madanipour, 2003: 168). É claro que a mesma asserção, 
quando posta em análise face ao capitalismo global continua a fazer sentido, 
a opinião comum e influência no colectivo é imensamente transversal, mas em 
culturas alienadas conduz, segundo Lucy Lippard a uma homogeneização que é 
necessária combater. Kwon evidencia o argumento da autora em como a reação 
será através de “uma atenção redobrada ao papel dos lugares na formação dos 
nossos valores identitários e culturais; e ela encoraja a um tipo particular de relação 
aos lugares como um meio para contrariar as tendências da dominante cultura 

35 “non-architecture … anarchitecture… (…) voids, gaps, left-over spaces places that were 
not developed…” Stephen Walker. Gordon Matta-Clark: Art, Architecture and the Attack on 
Modernism. New York: IBTauris, 2009, p.177.
36 “Taylor stresses the centrality of public sphere in the free society. Public sphere acts as a 
central component part of civil society, providing protection from, and the ability to scrutinize, 
the state power. It also is the arena in which citizens engage in forming common opinions and 
shape or influence common action.”
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capitalista.”37 Percebemos esta relação à semelhança do que anteriormente se tem 
vindo a equocionar sobre a ausência de objeto estético ou sua transformação, 
como expresso também em “Culture in Action”38 que se “definiu não em termos 
de objetos materiais mas pelos processos efémeros de interação entre os 
participantes locais e os artistas.”39 (Kwon, 2002: 104) Acrescentamos, à prática, o 
facto de não ser necessariamente um encontro direto, no sentido de não requerer 
ambas as presenças, artistas e participantes em torno da obra em simultâneo. Pelo 
menos, não no caso dos projetos que concretizámos.
A conquista do espaço… público! veio, viu e desapareceu.40

37 “(…) closer attention to the role of places in the formation of our identities and cultural 
values; and she encourages a particular type of relationship to places as a means of 
countering the trends of the dominant capitalism culture.” Kwon. 2002, p. 158.
38 “Cultura em Ação” um Programa de Arte Pública de Escultura em Chicago, iniciado no 
princípio dos anos 90 e desenvolvido no decorrer do tempo com a população local, sobre 
o assunto consultar: Mary Jane Jacob (ed.) Culture in Action. Seattle: Bay Press, 1995. ou 
Joshua Decter; Helmut Draxler. Exhibition and Social Intervention. ‘Culture in Action’ 1993. 
London: Afterall, 2014.)
39 “”Culture in Action” (…) was defined not in terms of material objects but by the ephemeral 
processes of interaction between the local participantes and the artists.”
40 Em alusão a “vini, vidi, vici.”



i53 Cristina Assunção.
A conquista do espaço... 
público! Maio 2015. Estudo, 
tinta da china sobre papel, 
29,7x21cm.

i51/52
Cristina Assunção. 
A conquista do 
espaço... público!  
Maio 2015. Imagem 
de vídeo digital, 
3’10’’, Porto, Portugal.



i54 Cristina Assunção.
A conquista do espaço... público! 
Fevereiro 2017. Estudo, carvão 
sobre papel, 29,7x21cm.

i55/56 Cristina Assunção. A conquista do espaço... público! Fevereiro 2017. Fotografias digitais, dimensões várias, Alcobaça, Portugal.



i57/58/59 Cristina Assunção. A conquista do espaço... público! Maio 2017. Fotografias digitais, dimensões várias,
Caldas da Rainha, Portugal.
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Uma conclusão

O lugar comum enfrenta uma duplicidade ambígua em trânsito entre a ideia de cheio e seu inverso  vazio. Por um 
lado, o lugar comum encontra-se na representação metafórica do cheio, nos locais lúdicos, culturais, desportivos, de 
aprendizagem, de desempenho de profissão ou de habitação entre tantos outros espaços habitualmente frequentados. 
Em todos se cruzam tempos diferentes e dimensões paralelas, o meu lugar lúdico onde alguém desempenha o seu 
trabalho e vice-versa, seja na esfera social ou familiar, seja em lugares institucionais públicos ou privados. Todos 
partilham da mesma condição de serem exclusivos e uma vez determinada a sua essência e função, são fechados, são 
formas completas, estáticas, acabadas, de feições definidas. Não obstante deste entendimento, e porventura menos 
visível, o lugar comum pode-se definir pela antítese do enunciado anterior: como algo que emerge e se sustenta no 
vazio. Aliás, o lugar comum é esse vazio, que não existe ainda e como tal é indeterminado, incerto e assim aberto a 
possibilidades. Segundo esta ordem de ideias o mais comum dos lugares estará, no mais inacessível, porventura nos 
confins da galáxia ou no universo. Ao contrário das mais perentórias identificações que incessantemente persistimos em 
encontrar: uma proveniência, uma família, uma nacionalidade, uma carreira, uma religião, um clube de futebol, um estilo 
visual, um estado de alma. Ou como o expressa Rodrigo Silva: “Comum seria antes (…) o imperativo em deixar aberto 
o espaço do por-vir, sem produzir uma identificação.”1 O comum não se define no exercício de nos tornarmos o mais 
semelhantes possível uns dos outros nem sobre o comum pretendemos o encontro plausível das semelhanças firmando 
a sua exclusividade em comunidades parcelares recém criadas sobre esfinges, slogans e estandartes. Antes preferimos 
verificar o que em comum persiste por mais que seja diverso… “O aparecer político é por isso a aparição de diferenças: 
“A política diz respeito à comunidade e à reciprocidade de seres diferentes. (…) A diversidade original é tanto mais 
eficazmente aniquilada quanto é destruída a igualdade essencial de todos os homens e partir do momento em que 
se trata do homem.””2 Este lugar comum, que relatamos, é essa instituição que não se institucionaliza. Que se treina, se 
pratica, se exerce, se dignifica. A não ser, apenas (!) em Nineteen Eighty-Four (Mil Novecentos e Oitenta e Quatro) onde 
George Orwell faz dobrar até mesmo o reduto final de qualquer ser humano. Para além da qualidade que partilhamos 
com os animais, a motivação sexual, o autor faz extinguir a capacidade que deles mais nos distingue, o pensar. Numa 
alusiva metáfora da iminente realidade, não será aquela a comum sociedade que se pode desejar, uma que sem vontades 
faz igual. Comum não poderá ser a subjugação a uma única vontade, mas facetar a diferença, aceitando-a, sem por isso 
transgredir a individualidade para a criação de comunidade. Segundo Jean-Luc Nancy o “indivíduo é meramente o 
resíduo da experiência de dissolução de comunidade”3 e conforme expressámos anteriormente, em Rancière, talvez não 
haja, decididamente, comunidade alguma a restaurar. O que haverá a restituir será esse lugar apto ao diálogo e ao debate, 
ao pensamento livre e o mais despreconceituoso possível, lugar de florescência e aceitação da imaginação, própria e 
do outro. O que haverá a recriar é a liberdade de constrangimento e identificação para  que os indivíduos face a face, 
em vidas conjuntas façam a apologia do redescoberto lugar comum. Mas este lugar, esta ágora contemporaneamente 
refundada, por forma a perdurar necessita de incentivo e persistência, terá de ser alimentada, por formas que nela 
mesma se podem vir a revelar. “Não basta, como é óbvio, abrir esse espaço, delimitando-o e circunscrevendo a sua 
apresentação e depois esperar que ele tenha uma auto-animação espontânea, como se ele fosse garantir uma prática de 
liberdade por decreto.” (Silva, 2011: 25) Uma vez desvelado esse território fértil, há a tarefa de manter o débil equilíbrio 
entre o  encontro e a permanência do vazio, entre a abertura e aquela ainda possibilidade, há que mimar e gerir esse 
espaço de afetos que será o da construção do ser. A prática artística que com este trabalho desenvolvemos é limítrofe 
desse lugar e nele preconiza o cidadão. Cada contemplador da obra de arte é uma pessoa com relações no seio de 
determinada comunidade, cada caminhante da obra vigora um potencial único, uma parte de sistemas complexos que 
não pode ser vista como entidade abstracta e desligada desse mundo que o rodeia. Os territórios que anteriormente 

1 Rodrigo Silva. “Apresentação (elegia do comum)” in Silva, Nazaré (ed.) 2011, p. 20.
2 Hannah Arendt in Didi-Huberman. 2011, p. 53.
3 Jean-Luc Nancy. “The Inoperative Community” 1986 in Bishop, 2006, p. 56.
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vimos a expandirem-se quanto a técnicas e suportes traduzem-se hoje num aumento da transdisciplinaridade que 
nos permite a misceginação, por exemplo, de incursões em temáticas políticas na obra e principalmente, a expansão 
da criatividade e discurso artístico no parlamento. O diagrama que sugerimos de um movimento circular pretende 
expressar estas motivações. É formado por quatro entidades, o artista, o cidadão, o lugar e a obra que são integradas 
sem grau maior de relevância. São entidades voláteis e permeáveis que se cruzam e crescem na partilha. Contudo, 
tratando-se de um modelo, comporta uma certa rigidez no seu desenho, representando a ínfima parte de um conjunto 
de causas e consequências. A ser um desenho espacial, no qual introduzimos o fator “tempo” poder-se-ia traduzir, a 
existir, em algo como uma esfera espiralada. Esta seria plena de interações onde da ativação de uma obra surgem 
novas esferas de relações e possibilidades para a dimensão social, política ou filosófica, onde na ativação de um artista 
outros objetos estéticos se formam ou na pertinência de um cidadão, lugares são transportos. Evidentemente falamos 
de compromissos que são reais e já existiriam, mas há luz da contemporaneidade evidenciamos certas características 
difusoras de consciência  que permitam a sua introdução mais fundo no tecido social. Apesar de na sua totalidade ser 
imensurável as repercussões que este trabalho de projeto obtém, algumas circunstâncias são observáveis. Percebemos 
que impulsionar nos públicos as dimensões política, social e cultural admite muitas dificuldades e encontra imensas 
barreiras. Não conseguimos, evidentemente, enunciar todas as causas, muitas extrapolam o nosso âmbito disciplinar e 
ficaríamos por uma superficial abordagem. Mas destacamos o distanciamento que ainda existe, na sociedade portuguesa 
ao envolvimento numa vida cultural, política e social denotando deformações ao nível da formação básica de cidadania. 
Contudo, encaramos as tentativas sempre férteis, quanto mais não seja ao nível do combate à indiferença. Pelo caminho 
encontramos cidadãos esperados, que detinham um interesse prévio nos assuntos, julgando-se a pertinência de reunião 
em torno de causas comuns, e outros que surpresos refletem em novas propostas. Estes cidadãos nem colaboradores, 
nem performers, a aceitarmos que estão em igualdade com os outros vetores intervenientes todos formam o objeto 
estético. A especificidade da obra testemunha estas metamorfoses na interpretação de espectador como cidadão e na 
aceção que ela própria é parte do conjunto formado pelo artista, cidadão e lugar.

Completa-se o círculo do mestrado com uma exibição em exposição de finalistas, no Museu do Edifício Central da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. À mesma trazem-se desenhos, frases e esquemas que veementemente 
exploram possibilidades do espaço vazio cultivando o “domínio de aparição da palavra e da acção”4 proficuamente 
à nossa abordagem. Perspectivam sobre um terreno, privado,  de grandes dimensões que atravessa um quarteirão 
entre duas ruas extremamente movimentadas no centro do Porto e se encontra em venda. Aludem à eventualidade de 
ser adquirido por um largo número de indivíduos ao invés de entrar na posse de um outro privado, por norma, com 
interesse mercantilista especulativo sobre o mesmo.

Pretendemos continuar a operar neste domínio de espaço político e social, na brecha remanescente dos indivíduos, 
através de um programa de experimentação artística. Circular no lugar comum é a expansão que se fundamenta nestes 
princípios. Iniciou-se com este trabalho de projeto mas pretende manter o seu enunciado em aberto, com a elaboração 
de cadência permanente do seu manifesto tão somente para que não se comprometa num quadrado, mas que se 
prolongue num contínuo na imensidão de vazios por semear e irrigar. Entre os trabalhos a integrar estes objetivos 
encontra-se em prospeção o início de uma segunda série de “apropriações” com o trabalho A conquista do espaço... 
público!, naturalmente diferentes das anteriores, mantendo o ritmo de desenvolvimento de projeto e execução nele 
contido. No decorrer do exercício de mestrado houve outras participações integradas, de menor dimensão, uma vez 
que os recursos envolvidos ou o seu pensamento não envolveram a mesma dimensão dos que se trouxeram à discussão. 
Comportam três trabalhos sucintamente enunciados em cronologia ascendente, as suas imagens e legendas estão 
anexas ao presente caderno. 

4 Étienne Tassin in Didi-Huberman, 2011, p. 51.
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Após conclusão deste ciclo de estudos haverá a dedicação à publicação do catálogo Hoje como ontem diferente de 
amanhã, que está a ser editado desde a exposição homónima e compreende imagens dos trabalhos que estiveram 
em exposição, o texto de palestra bem como ensaios críticos e visuais inéditos de vários autores. A obra, Arquivo para, 
compreenderá a sua finalização com o soterramento e também com a edição de uma publicação. Por forma a dar 
continuidade ao estudo desta problemática  será feita a incursão em doutoramento, contribuindo para o aprofundamento 
da temática junto das disciplinas, investigadores e profissionais a que possa respeitar e interessar. Por último, 
reconhecemos um longo caminho, inesgotável mesmo, no qual esperamos pacífica mas energicamente contribuir. Sob 
uma forma de protesto que nasce dentro de cada ser, capaz de abrir os olhos de forma reflexiva projectando-se no 
mundo. Os vários processos artísticos desenvolvidas com este trabalho têm em comum esta proposta de olhar o mundo, 
projectar o eu no mundo exercendo uma contemplação que caminha ativa.

Concluir é rever. Reconhecer e entender as hipóteses enunciadas, captando na essência o que foi pronunciado. Anunciar 
o que lhe advém delegando projeções futuras, largar o que foi revogado e acrescentar algo mais antes do final ponto 
final:

A utopia deixa de o ser, quando transformada em ação.5

5 Independentemente da premissa inicial, na melhor e na pior.
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Dimensões paralelas

i60/61/62 Bruno Jamaica/ Cristina Assunção/ Carlos Rodrigues/ Joana Fontes/ Jorge Maciel. New Years Eve. 
(Passagem de Ano) Dezembro 2015 - Janeiro 2015. Azulejos, fragmentos cerâmicos, cimento cola e tinta vitral sobre 
aduela, aproximedamente 180cm altura x 100cm diâmetro, Lagoa da Foz do Arelho, Nadadouro, Portugal.

~
Trabalho de dimensão colaborativa, que juntou diversas mãos, em torno de uma ação espontânea que consistiu na 
colagem e pintura de azulejos e pequenos fragmentos de cerâmica em torno de uma aduela. Localizada entre o 
passeio e as rochas que antecedem a praia da lagoa e  por ocasião da sua instalação um transeunte apelidou-o de 
grafití. O trabalho, não programado, decorreu sem permissões, contudo podemos ainda encontrá-lo no local.

i63/64/65/66 Cristina Assunção. Madeira molhada incha. Abril 2016. Tinta acrílica, verniz e 
ferragens sobre contraplacado, dimensões várias, Rua da Cedofeita, Porto, Portugal.

~
Instalação elaborada para a Rua da Cedofeita, mediante concurso e com o apoio das 
entidades EDP e Porto Lazer. Consistiu numa ilusionária transformação de caixas de 
eletricidade (mobiliário urbano) em móveis comuns ao lar, dando ênfase à ideia de espaço 
público como um lugar dos e para os cidadãos. Pretendeu ainda questionar as dimensões de 
intimidade nesta esfera e as mesmas relações de apropriação e durabilidade da obra, que 
expusémos no capítulo II\3. Após uma vida curta no local, as “mobílias” foram retiradas por 
cidadão(s) anónimo(s). Quem sabe não servem agora alguma caseira sala de estar?
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i67/68/69 Cristina Assunção. ideia nº 2. Maio 2017. 
Imagem de vídeo HD, 1’40”, Caldas da Rainha, Portugal. 

~
Divulgado numa montra de loja com face para a rua 
na noite de 16 de Maio, inserido na mostra colectiva 
de video-arte “Cornea Attack” com organização da 
Eletricidade Estética. O trabalho procurou expôr, 
literalmente, a problemática da dissertação.
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Citações destacadas:

(P7) Agnès Varda
Palavras da autora pronunciadas na Conferência “Grande Lição” que decorreu na Universidade Lusófuna do Porto a 13 de Outubro de 
2014.

0\1 (P16) The New Theatre,Michael Kirby
“Performance and audience are both necessary to have theatre. But  it might be thought that it is this very separation of spectator and 
work which is responsible for an “artificiality” of the form, and many Happenings and related pieces have attempted to “break down” 
the “barrier” between presentation and spectator and to make the passive viewer a more active participator.” Michael Kirby. “The New 
Theatre” in Marillen R. Sandford. (ed.) Happenings and Other Acts. London: Routledge, 1995, p. 43.

0\2 (P19) Obra Aberta Umberto Eco
Umberto Eco. Obra Aberta. [1962] 1989, p. 200.

0\3 (P23 ) The Phenomenology of Aesthetic Experience Mikel Dufrenne 
“This object [aesthetic] is primarily, although not exclusively, the work of art as grasped in aesthetic experience. But how is the aesthetic 
object to be distinguished from the work of art? And what is a work of art (…)?” Mikel Dufrenne. The Phenomenology of Aesthetic 
Experience. [1953] 1973, p.3.

I\1 (P29) Assim Falava Zaratustra Friedrich Nietzche
 Friedrich Nietzche. Assim Falava Zaratustra. Lisboa: Babel, [1891] 2010, p. 26.

I\2 (P31) Affonso Lopes Vieira
 Affonso Lopes Vieira. Inscrição em Painel de Azulejo sito Fachada NE do muro circundante do Museu da Cerâmica, Caldas da Rainha. 
Observado a 1 de Setembro de  2016.

(P32) Christo
“There were no tickets, no opening, no reservation and no owners. The Floating Piers were an extension of the street and belonged 
to everyone.” Christo. The Floating Piers Project. s/d http://www.christojeanneclaude.net/projects/the-floating-piers?view=info 
Consultada a 26 de Agosto de 2017.

I\3 (P33) Internacional Situacionista Antologia Guy Debord 
Guy Debord. “I.S. nº3” Dezembro 1959 in V/A. Internacional Situacionista Antologia. Lisboa: Edições Antígona, 1997, p.51.

II\1 (P37) História da Arte e Femininismo: Uma Reflexão Sobre o Caso Português Filipa Lowdnes Vicente
 Filipa Lowdnes Vicente. “História da Arte e Feminismo: Uma Reflexão Sobre o Caso Portugês” in V/A. Revista de História da Arte, nº 1. 
Lisboa: Instituto de História da Arte, 2012 p. 218.

II\2 (P45) The Social Contract Jean-Jacques Rousseau
“This public person, which is thus formed by the union of all the individual members, formerly took the name of city,* They [the moderns] 
do not know that houses make the town, and that citizens make the city.” Jean-Jacques Rousseau. The Social Contract. London: 
Wordsworth Editions, [1762] 1998, p.15.

II\3 (P53) The Transcendence of the Ego Jean-Paul Sartre 
 “The object is transcendent to the consciousnesses which grasp it, and it is in the object that the unity of the consciousnesses is found.” 
Jean-Paul Sartre. The Transcendence of the Ego.  An existencialist theory of consciousness. New York: Hill and Wang, [1937] 1960, p. 38.
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