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Resumo 
 

O relatório que se apresenta resulta do estágio no departamento de Produção da 

Galeria Municipal do Porto, no âmbito do Mestrado em História de Arte Património e 

Cultura Visual da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  

O corpo do trabalho do relatório apresenta-se dividido em duas partes distintas.  

A primeira parte compreende um estudo sobre a Galeria Municipal do Porto, na 

qual são analisados os motivos que impulsionaram a sua criação, a escolha dos Jardins 

do Palácio de Cristal para a edificação, o projeto arquitetónico e as estratégias e linhas 

orientadoras adotadas pela Galeria Municipal do Porto ao longo da sua existência. São 

também apresentadas reflexões sobre as três exposições, Curveball Memory, 

Transantiquity e Anuário, que acompanhamos durante o período de estágio, enquanto 

casos de estudo, tendo em consideração o percurso dos artistas, os objetivos, processos 

criativos e conceitos. A segunda parte corresponde à descrição das tarefas executadas no 

estágio que englobaram pré e pós-produção de exposições, apoio ao serviço educativo, 

participação na programação cultural da Feira do Livro do Porto e apoio à produção em 

programas da Câmara Municipal do Porto. 

Decorrente das aprendizagens adquiridas durante o estágio curricular, procuramos 

evidenciar no relatório a importância e afirmação crescentes da Galeria Municipal do 

Porto, no mapa da arte contemporânea nacional. 

 

Palavras Chave: Galeria Municipal do Porto; Curveball Memory; Transantiquity; 
Anuário.  
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  Abstract 
 

 The present report results from the internship in the Production Department of 

the Galeria Municipal do Porto, within the scope of the Master in History of Art, Heritage 

and Visual Culture of the Faculty of Arts and Humanities of University of Porto. 

 The report of the work is divided into two distinct parts. The first one comprises 

a study on the Galeria Municipal do Porto, which analyses the reasons that motivated its 

creation, the choice of the Crystal Palace Gardens for the building, the architectural 

project, and the strategies and guidelines adopted by the Galeria Municipal do Porto 

throughout its existence. Considerations on the three exhibitions followed during the 

internship, Curveball Memory, Transantiquity and Anuário are covered as case studies. 

These include the journey of the artists, their goals, as well as the creative processes and 

concepts. The second part includes the description of the tasks performed during the 

internship, which covered pre- and post-production of exhibitions, the support provided 

to the educational service, the participation in the cultural program of the Porto Book Fair 

and the production support in programs of the Porto City Hall. 

 Due to the knowledge acquired during the curricular internship, we aim to 

highlight in this report the importance and affirmation of the Galeria Municipal do Porto 

in the map of national contemporary art. 

 

Keywords: Galeria Municipal do Porto; Curveball Memory; Transantiquity; Anuário. 
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Introdução 
 

O trabalho que se apresenta à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, surge 

como resultado do estágio curricular realizado na Galeria Municipal do Porto, entre 

Setembro de 2018 a Abril de 2019, no âmbito do Mestrado em História da Arte, 

Património e Cultura Visual.  

Integrado na área de produção da Galeria Municipal do Porto, o estágio apresentou 

como objetivo principal o acompanhamento e assistência durante os processos de pré-

produção, produção e pós-produção de três exposições: Curveball Memory, 

Transantiquity e Anuário. A elaboração do relatório de estágio, conduziu-nos ao estudo 

e reflexão das três exposições que nos permitiram avaliar práticas artísticas 

contemporâneas, tendo em consideração o contexto em que se desenvolveram, a sua 

inserção no ambiente de produção e de recepção da arte atual. Paralelamente ao 

acompanhamento e assistência à produção, montagem e desmontagem das três 

exposições, foi-nos possível desenvolver um trabalho investigativo sobre a história da 

Galeria Municipal na cidade do Porto. 

Quanto à metodologia utilizada no presente relatório e face à reduzida produção 

bibliográfica sobre a Galeria Municipal do Porto e o Edifício Cultural, procedemos 

primeiramente a uma recolha e análise bibliográficas, de âmbito geral, sobre o objeto de 

estudo e a temática a desenvolver. Neste sentido, procedemos primeiramente a uma 

recolha bibliográfica centrada nos jardins do Palácio de Cristal, para contextualizarmos e 

conhecermos o local no qual viria a ser implantada a galeria, recorrendo-se à consulta de 

dicionários e enciclopédias, nomeadamente à obra Portugal Antigo e Moderno, da autoria 

de Pinho Leal e Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade 

do Porto, de Henrique Duarte e Sousa Reis. Ainda no que respeita aos jardins do Palácio 

de Cristal, as pesquisas e levantamentos bibliográficos conduziram-nos a obras mais 

recentes: Jardins históricos do Porto, de Teresa Portela Marques e Maria Teresa 

Andersen; Jardins do Palácio de Cristal, da autoria de Teresa Portela Marques; a consulta 

da tese de mestrado Jardins do Porto de Oitocentos: Percursos, Tipologias e 

Persistências, de Maria Manuela Martins Soares Antunes e Palácio de Cristal - Jardim 

Paraíso, de Jorge Marmelo. A consulta de produção bibliográfica recente a propósito dos 

jardins, revelar-se-ia frutífera e de grande importância proporcionando ainda que de 

forma sucinta, o levantamento e recolha de dados sobre o objeto de estudo e o contexto 

da sua criação. Relativamente à obtenção de dados históricos da Galeria Municipal do 
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Porto, mencionamos a consulta da brochura sobre inauguração do Edifício Cultural1; a 

reprodução de documentação sobre a galeria aprovada em Assembleia Municipal e a 

consulta de artigos relativos à sua construção e inauguração. Considerando fundamental 

a análise arquitetónica do Edifício Cultural, no qual a galeria se insere, destacamos a 

importância da consulta da Memória Descritiva elaborada pelo arquiteto José Manuel 

Soares e do artigo Médiathèque et galerie Do Palácio, Porto, da autoria de Jean François 

Pousse, publicado na revista francesa Techniques & architecture: Dossier Portugal 2003 

- Hétérodoxie modern. Quanto às reflexões sobre as três exposições acompanhadas 

durante o estágio curricular, mencionamos a consulta de catálogos sobre os artistas 

intervenientes nas exposições e a consulta, em publicações periódicas, de críticas sobre 

Curveball Memory, Transantiquity e Anuário. Em termos metodológicos mencionamos 

a importância da consulta das teses de mestrado e de doutoramento de João Pedro Terras 

e de Marzia Bruno2, respetivamente, assim como a importância da consulta, pelo tema do 

espaço e história do Palácio de Cristal, da tese de mestrado de Vera Gonçalves3 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Para a análise e recolha bibliográfica relacionada com a temática em causa tornou-

se imperativo deslocações aos arquivos históricos e bibliográficos, nomeadamente ao 

Arquivo Histórico da Casa do Infante; à Biblioteca Pública Municipal do Porto; 

Biblioteca Municipal Almeida Garrett; Bibliotecas das Faculdades de Letras, de 

Arquitetura e de Belas-Artes da Universidade do Porto e dada a sua importância para o 

estudo da arte contemporânea ao arquivo da Biblioteca de Serralves. A consulta do 

Arquivo Municipal do Porto, serviço municipal responsável pela guarda e conservação 

da documentação produzida pela Câmara Municipal do Porto, que integra o Arquivo 

Geral e o Arquivo Histórico, foi fundamental durante o período de pesquisa. Deslocações 

 
1 [S.a] Edifício: sessão inaugural, 4 de Fevereiro 2011. Galeria do Palácio - Biblioteca Municipal Almeida 
Garrett. Porto: Câmara Municipal do Porto, 2001. 
2 TERRAS, João Pedro da Cunha Machado - Apoio à investigação curadorial e à programação do Serviço 
de Artes Performativas do Museu de Arte Contemporânea de Serralves: (setembro 2015 – junho de 2016). 
Relatório de estágio no âmbito do mestrado em História da Arte Portuguesa, apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. Orient. Maria Leonor Barbosa Soares. Dois volumes. Porto 2016. 
BRUNO, Marzia - Um conceito itinerante, três exposições, três experiências: Laboratório de História da 
Arte. Tese de doutoramento em História da Arte Portuguesa, apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. Orient. Maria Leonor Barbosa Soares. 4 cd-rom. Porto, 2017. 
3 GONÇALVES, Vera Lúcia da Silva Braga Penetra - Imagens e memórias em reconstrução: do Palácio 
de Cristal Portuense ao Pavilhão Rosa Mota. Dissertação de Mestrado em História da Arte, Património e 
Cultura Visual apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. Orient. Hugo Daniel da Silva Barreira; co-orient. Maria Manuela Gomes de 
Azevedo Pinto. Dois volumes. Porto, 2018. 
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ao Arquivo Geral, no Gabinete do Munícipe, foram necessárias para a pesquisa, consulta 

e reprodução de documentos relativos às linhas programáticas da galeria, aprovadas em 

Assembleia Municipal. No Arquivo Histórico da Casa do Infante destacamos a consulta 

de plantas e memórias descritivas do Edifício Cultural e de revistas publicadas pela 

Câmara Municipal do Porto, cujos artigos, embora não muito extensos, forneceram dados 

importantes.  

Em termos estruturais, o trabalho divide-se em dois volumes, correspondendo o 

primeiro ao Relatório de Estágio e o segundo ao Apêndice Iconográfico e Apêndice 

Documental. 

No Capítulo I, do Volume I que se apresenta, abordamos o contexto que motivou 

o projeto de execução do Edifício Cultural - que alberga para além da Galeria Municipal, 

a Biblioteca Municipal Almeida Garrett e o seu Auditório-; a escolha dos Jardins do 

Palácio de Cristal para a sua implantação; as pré-existências no espaço em que veio a ser 

edificado e as linhas orientadoras seguidas pelo arquiteto na execução do projeto. Ainda 

no primeiro capítulo, mencionamos os objetivos da Galeria aquando da sua criação, a sua 

importância no contexto da arte contemporânea local e nacional, assim como as 

estratégias adotadas ao longo da sua existência, desde 2001 à atualidade.  

Na segunda parte do primeiro capítulo apresentamos reflexões sobre as três 

exposições, já mencionadas, abordando-as enquanto casos de estudo, tendo em 

consideração, tanto nas exposições individuais como coletivas, o percurso dos artistas, os 

objetivos, processos criativos e conceitos.  

No Capítulo II, elencamos as atividades práticas desenvolvidas durante o estágio, 

as quais abrangeram não só a área de produção da Galeria Municipal do Porto, mas 

também, em alguns casos, o serviço educativo. Neste capítulo apresentado mediante uma 

estrutura cronológica, abordamos num primeiro momento as tarefas desenvolvidas no 

âmbito da programação cultural da Feira do Livro, período em que o estágio teve início, 

assim como o apoio concedido à produção e serviço educativo durante a exposição 

Musonautas: Visões e Avarias. Seguidamente mencionamos as tarefas de pré e pós-

produção desenvolvidas aquando do acompanhamento das três exposições centrais do 

estágio; assim como tarefas desenvolvidas no âmbito do serviço educativo e atividades 

paralelas às mesmas; o apoio prestado à assistente de curadoria no âmbito da Coleção de 

Arte Municipal e tarefas realizadas no âmbito do programa Fórum do Futuro. Neste 

capítulo procuramos definir e explicitar metodologias elaboradas durante a execução de 
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tarefas tão diversas, assim como mencionar aprendizagens adquiridas e aptidões 

desenvolvidas. As atividades elaboradas ao longo do estágio são acompanhadas por 

imagens e documentos, presentes nos Apêndices Iconográfico e Documental, com o 

objetivo de apoiarem a reflexão realizada e apresentada no Capítulo I do Volume I e de 

ilustrarem as tarefas desenvolvidas referidas no Capítulo II do mesmo Volume. O 

Apêndice Iconográfico e Documental contem documentos que serviram de fontes, outros 

que são inéditos e documentação criada por nós, de que são exemplos as entrevistas 

realizadas. No Volume II mencionamos o contributo e importância da documentação para 

o trabalho desenvolvido, que para além de contribuir para o enriquecimento do mesmo, 

poderá conduzir a futuras investigações, de que é exemplo a fotografia pertencente ao 

Arquivo Histórico Municipal do Porto, intitulada Dr. Artur de Magalhães Basto 

discursando nos jardins do Palácio de Cristal, utilizada como fonte durante a elaboração 

do presente trabalho. Mencionamos ainda, a presença no Volume II de documentação, até 

à data pouco divulgada nomeadamente, Proposta de Definição dos Objetivos da Galeria 

Municipal do Palácio; Propostas de linhas programáticas Galeria Municipal – Edifício 

Cultural no Palácio de Cristal – aprovadas em Assembleia Municipal no ano de 2001- ; 

a Memória Descritiva do Edifício Cultural no recinto do Palácio de Cristal – Biblioteca 

Almeida Garrett e Sala de Exposições; assim como anteplanos e plantas cedidas pelo 

Arquiteto José Manuel Soares, responsável pela construção do Edifício Cultural e plantas 

das salas de exposições da Galeria Municipal do Porto, cedidas pela própria galeria e pela 

C.M.P. Toda a parte de registo fotográfico conseguido ao longo do trabalho também se 

apresenta no Volume II, de que são exemplo as fotografias do Edifício Cultural 

pertencentes ao arquivo pessoal do Arquiteto José Manuel Soares, assim como imagens 

relativas à montagem e desmontagem das exposições acompanhadas durante o período 

de estágio. 

Tratando-se de uma galeria municipal, o site da Câmara Municipal do Porto, foi 

utilizado como ferramenta de investigação e considerando o valor patrimonial dos jardins 

nos quais a galeria foi edificada foi também consultado o site da Direção Geral do 

Património Cultural. Apresentando-se atualmente, parte do acervo do Arquivo Municipal 

do Porto, incluindo manuscritos, desenhos, fotografias, plantas, entre outras, disponível 

em linha, através do portal gisaweb, o seu acesso foi fundamental durante o trabalho de 

investigação, assim como a consulta dos arquivos da RTP, tanto no que respeita à história 

da galeria, bem como no visionamento de documentários relativos aos artistas que 
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integraram as exposições abordadas. Destacamos por fim, a realização de entrevistas, à 

Doutora Laura Castro – responsável pela direção da Galeria do Palácio entre 2001 e 2006 

– e ao Arquiteto José Manuel Soares, presentes no Volume II, enquanto meio 

investigativo para a obtenção de informações que não foram passiveis de encontrar 

mediante os recursos já mencionados.  

No presente relatório de estágio, procuramos apresentar dados, até agora pouco 

explorados e conhecidos sobre a Galeria Municipal do Porto, residindo neste aspeto a 

pertinência científica e social do mesmo, ao contribuir para que a Galeria passe a dispor 

de um trabalho investigativo sobre a sua história na cidade, o qual poderá servir como 

base de estudo para trabalhos futuros.   
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De Galeria do Palácio a Galeria Municipal do Porto 
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1. Primórdios dos Jardins do Palácio de Cristal 
 
Citando as palavras do Professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1934-

1996): 
 

Património é tudo o que tem qualidade para a vida cultural e física do homem e 
tem notório significado na existência e afirmação das diferentes comunidades, desde 
a vicinal e paroquial, à concelhia, à regional, até à nacional e internacional. É neste 
duplo aspecto, isto é, o de Património como valor de identidade e de memória de uma 
comunidade e, sobretudo, o de Património como qualidade de vida que ele será cada 
vez mais falado e se lhe dará, futuramente uma maior importância e atenção.4 

 

O autor conclui dizendo que: Património é qualidade e é memória rica e, 

idealmente, viva.5 Sendo os jardins do Palácio de Cristal locais de encontro e de usufruto, 

lugares de memória e marca identitária da cidade do Porto, é-nos possível de acordo com 

as definições defendidas pelo Professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida considerá-

los património.  

 Entendendo o jardim enquanto património, é necessário considerarmos a evolução 

desta mesma perceção ao longo dos tempos, assim como a evolução do próprio conceito 

de património. Recordemos a Carta de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos, 

elaborada em 1931, que refere o papel que os jardins podem desempenhar enquanto 

espaços cenográficos de monumentos restaurados6; já na Carta de Veneza de 1964, A 

noção de monumento histórico engloba a criação arquitectónica isolada bem como o 

sítio rural ou urbano que testemunha uma civilização particular, uma evolução 

significativa ou um acontecimento histórico7. Contudo, a ideia de sítio enquanto paisagem 

histórica ou jardim histórico ainda não é considerada, continuando o jardim a ser 

entendido como um enquadramento da arquitetura e não como uma arte em si. Situação 

que se altera com a Carta de Florença, em 1981, que trata o jardim enquanto monumento 

 
4 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – Património: O seu Entendimento e a sua Gestão. Porto: Edições 
Etnos, 2ª ed., 1998, p. 10. 
5 Idem, p. 16. 
6 Defendendo-se:(...) a necessidade de estudar plantações e ornamentações vegetais adequadas a certos 
monumentos ou conjunto de monumentos para lhes conservar o seu caráter antigo. In Cartas e convenções 
internacionais sobre patrimônio arquitetônico europeu. Vide “Conclusões da Conferência Internacional de 
Atenas sobe o Restauro dos Monumentos”, Art.º III - A valorização dos monumentos. In Carta de Atenas, 
Escritório Internacional dos Museus/Sociedade das Nações, 1931, p. 2. Acessível em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf. Consultado no dia 1 de 
Dezembro de 2018. 
7 “Carta de Veneza, II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos 
/ICOMOS”, Art.º 1.º, p. 1, 1964. In Cartas e convenções internacionais sobre património arquitetónico 
europeu. 
Acessível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeVeneza.pdf. Consultado no 
dia 1 de Dezembro de 2018. 
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vivo, justificando o carácter de monumento dos jardins históricos, o seu restauro e 

conservação8. Desde a redação e aprovação da Carta de Florença que se têm sucedido 

esforços, tanto locais como internacionais, com o intuito de se redigirem novos 

documentos e cartas com aplicação à escala nacional, assim como a produção de 

inventários e registos de jardins e de legislação para a sua salvaguarda. Na Convenção de 

Estrasburgo, no ano de 1985, a definição de património arquitetónico engloba 

monumentos, conjuntos arquitetónicos e sítios, incluindo neste grupo, obras combinadas 

do homem e da natureza, parcialmente construídas e constituindo espaços 

suficientemente característicos e homogéneos para se constituírem como objetos de uma 

delimitação topográfica, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, 

científico, social ou técnico9.  

Num conjunto arquitetónico devemos ser capazes de definir os papéis 

desempenhados pelos jardins e pela arquitetura. Ao falarmos de património arquitetónico 

devemos referir-nos não somente ao edifício, concebido como espaço interior e exterior, 

mas também à sua envolvente paisagística que pode ser tão ou mais característica de um 

conjunto que o seu edifício. 

Segundo as arquitetas paisagistas Teresa Anderson e Teresa Portela Marques: 
 

O Porto é uma cidade com um conjunto de jardins históricos muito significativo 
que tem características próprias, confere uma identidade especifica à cidade e que, 
por sua vez, reflecte a evolução da história da cidade e da relação dos seus habitantes 
com a natureza.(...) a história dos jardins no Porto é uma história sobretudo de 
pessoas e dos seus interesses pelo jardim, pelas artes, pelo conhecimento do mundo 
e por tudo o que diz respeito às plantas.10 

 
Neste sentido, urge olharmos e entendermos os jardins históricos como um bem 

estimável, um legado da nossa identidade cultural, cuja conservação e salvaguarda devem 

reger-se por critérios de intervenção que respeitem o seu tecido histórico e o perpetuem 

para apreciação e usufruto das gerações vindouras. Pelas suas qualidades conceptuais e 

construtivas, pelo modo como se apresentam integrados na cidade, pelo valor patrimonial 

e significado na história da cidade do Porto, os jardins do Palácio de Cristal merecem ser 

 
8 Carta de Florença sobre a Salvaguarda de Jardins Históricos, ICOMOS, 1981. In Cartas e convenções 
internacionais sobre património arquitetónico europeu. Acessível em: 
https://www.icomos.org/charters/gardens_e.pdf. Consultado no dia 1 de Dezembro de 2018. 
9 Vide “Definição do património arquitetónico, Artigo 1.º, Resolução da Assembleia da República n.º 5/91”. 
In Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa, 1985, p. 2. In Cartas e 
convenções internacionais sobre património arquitetónico europeu. Acessível em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/granada.pdf. Consultado no dia 1 de Dezembro de 
2018. 
10 ANDRESEN, Maria Teresa; MARQUES, Teresa Portela – Jardins históricos do Porto. Lisboa: Edições 
Inapa, 2001, p. 11.  
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considerados “históricos”11. Do projeto original, conservam-se atualmente, o Jardim 

Émile David na entrada principal, as Avenidas das Tílias12 e dos Plátanos, o bosque e a 

concepção das varandas sobre o Douro. Dos tempos áureos destes jardins, restam ainda 

algumas árvores notáveis como a Árvore-de-fogo (Metrosideros excelsa), situada junto à 

Biblioteca Municipal Almeida Garrett, que se encontra em vias de classificação enquanto 

Arvoredo de Interesse Público13, à semelhança da Palmeira de Leque do México 

(Washingtonia Robusta), conjunto arbóreo composto por sete exemplares14. 

A história dos jardins públicos do Porto está associada à dos espaços públicos 

abertos na cidade. Esses espaços localizavam-se junto das portas do burgo e ao longo das 

 
11 Nos últimos anos foram levadas a cabo pela Câmara Municipal do Porto algumas medidas de recuperação 
e salvaguarda dos jardins do Palácio de Cristal, com o intuito de manter todas as suas características e 
autenticidade, de que são exemplos: a recuperação da Avenida das Tílias e zonas adjacentes, ocorrida no 
inicio do ano de 2015 (disponível em: http://www.porto.pt/noticias/avenida-das-tilias-nos-jardins-do-
palacio-de-cristal-em-reparacao. Consultado no dia 9 de Dezembro de 2018); a intervenção na Escarpa que 
permitiu a sua consolidação, bem como a dos muros (disponível em: http://www.porto.pt/noticias/jardins-
do-palacio-de-cristal-renovados.Consultado no dia 9 de Dezembro de 2018); a devolução dos percursos e 
miradouros que se encontravam desativados há anos; a colocação de novos tapetes verdes e o arranjo da 
estatuária no ano de 2017 (disponível em: http://www.gopcmp-em.pt/noticias-gop/concluida-consolidacao-
de-muros-no-palacio-de-cristal. Consultado no dia 9 de Dezembro de 2018); a expansão dos jardins do 
Palácio de Cristal através da aquisição pelo Município de um edifício urbano em ruinas na Rua de Entre-
Quintas no ano de 2018 ( disponível em: http://www.porto.pt/noticias/camara-vai-exercer-direito-de-
preferencia-sobre-imovel-para-alargar-os-jardins-do-palacio-de-cristal. Consultado no dia 9 de Dezembro 
de 2018). Atualmente estão a ser levadas a cabo obras de requalificação do jardim Emílio David cuja 
recuperação paisagística irá preservar o traçado original, inclusive dos canteiros, desenhados há mais de 
150 anos. Os principais trabalhos da intervenção consistem no reforço de drenagem na reformulação da 
rega e da iluminação do jardim, na reparação de pavimentos e dos elementos de pedra existentes, 
nomeadamente dos lagos, muros e escadaria. Ao nível exterior será feita uma limpeza do muro circundante, 
a retificação dos gradeamentos e a requalificação das bilheteiras, tudo obedecendo a critérios de 
autenticidade e respeito absoluto pelo património histórico. Disponível em: 
http://www.porto.pt/noticias/jardim-da-entrada-principal-do-palacio-de-cristal-recebe-obras-de-
requalificacao. Consultado no dia 9 de Dezembro de 2018.  
12 É na Avenida das Tílias que encontramos o Edifício Cultural, a Concha Acústica e a Capela de Carlos 
Alberto da Sardenha. Nos jardins do Palácio de Cristal é-nos ainda possível contemplar as panorâmicas 
sobre o Douro e a cidade nos diversos miradouros. 
13 O Arvoredo de Interesse Público compreende exemplares arbóreos, individuais, em alamedas ou maciços 
que, pelas suas características peculiares (idade, porte, estrutura, raridade, história ou factos culturais) se 
distinguem das demais, justificando um estatuto similar ao do património construído classificado. Para 
salvaguardar os exemplares classificados, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) - 
entidade tutelar - estabeleceu normas no que respeita às intervenções sobre estes e a sua proximidade. Nesse 
sentido qualquer intervenção a efetuar nestas árvores e sua zona de proteção necessitará da autorização 
prévia do ICNF, que orientará tecnicamente todos os trabalhos. Informações disponíveis em: 
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/aip/enq-leg; Portaria n.º 124/2014, de 24 de Junho (D.R nº 119, 1.ª 
Série): Estabelece os critérios de classificação e desclassificação de arvoredo de interesse público, os 
procedimentos de instrução e de comunicação e define o modelo de funcionamento do Registo Nacional 
do Arvoredo de Interesse Público, Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro (DR n.º 172, 1.ª Série): Aprova o 
Regime Jurídico da classificação de Arvoredo de Interesse Público (AIP) (revoga o Decreto-Lei n.º 28 468, 
de 15 de Fevereiro de 1938). Consultado no dia 9 de Dezembro de 2018. 
14 Informação disponível em: http://www2.icnf.pt/portal/florestas/aip/classificacao/avc/arvoredo-em-vias-
de-classificacao. Consultado no dia 9 de Dezembro de 2018. 
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principais saídas15. Eram designados por Campos – neles decorriam regularmente feiras 

e exercícios militares – transformando-se posteriormente em praças e jardins públicos, 

que ainda hoje constituem elementos essenciais da rede de espaços verdes públicos da 

cidade16. Contudo os primeiros espaços concebidos para o passeio público foram as 

alamedas, estrategicamente posicionadas, plantadas com alinhamentos de árvores, 

equipadas com bancos e geralmente vedadas com muros e gradeamentos. Em 1874, Pinho 

Leal (1816 – 1884) no dicionário Portugal Antigo e Moderno17, refere a existência de 

nove alamedas na cidade: Olival18, Virtudes, Vitória, Lapa, Aguardente, Bonfim, Prado 

do Repouso, Fontainhas e Massarelos.  

 Com a abertura ao público do Jardim de S. Lázaro19, no ano de 1834, o mais antigo 

do Porto, o gosto pelo jardim público impõe-se como moda na sociedade portuense. 

Procurando acompanhar outras metrópoles europeias, a cidade deixa-se transportar nessa 

moda pelo passeio, pela exibição pública, valores importados da cultura francesa e 

britânica. Com o tempo deixou o Jardim de S. Lázaro de ser procurado pela gente grada 

da cidade, passando esta, depois de 1866, a frequentar, com delírio, novos jardins do 

Palácio de Cristal e da Cordoaria, mais desafogados, mais modernos e com outras 

perspectivas.20 

 

1.1. Jardins do Palácio de Cristal 
 
Os jardins e o Palácio de Cristal correspondiam pelos seus traçados, formas, 

materiais e funções, ao que de mais inovador as sociedades resultantes da Revolução 

 
15 ANDRESEN, Maria Teresa; MARQUES, Teresa Portela – Jardins históricos do Porto. Lisboa: Edições 
Inapa, 2001, p. 110. 
16 (...) Entre outros, o Campo do Olival transformou-se no Jardim da Cordoaria, o das Hortas na Praça 
Nova, o dos Ferradores na Praça Carlos Alberto, o de Santo Ovídeo na Praça da República, o de São 
Lázaro no Jardim de São Lázaro. ANDRESEN, Maria Teresa; MARQUES, Teresa Portela –Idem. p. 11. 
17 LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho – Portugal Antigo e Moderno [...]. Vol. VII. Lisboa: 
Livraria Editora de Mattos Moreira & Companhia, 1874, pp. 441 - 443.  
18 A alameda do Olival, situada entre a Cordoaria e o antigo Mercado do Anjo, foi a primeira a ser construída 
por ordem de Filipe II que, a 28 de Setembro de 1611, determinou a plantação no Campo do Olival de uma 
alameda que seria de muito ornato e comum beneficio da cidade. ALVES, Alfredo – “A Alameda da Porta 
do Olival”. In Jornal de Horticultura Pratica. Vol. XXIII. Porto: Typ. de A. F. Vasconcellos. Proprietário: 
José Marques Loureiro, Redactor: Oliveira Junior. 1982, p. 130. 
19 A criação do jardim de S. Lázaro assinala o início de uma época de crescente envolvimento da Câmara 
no que diz respeito à criação de espaços ajardinados. 
20 MARÇAL, Horácio – “Jardins e alamedas da cidade do Porto”. In O Tripeiro, Série Nova, Ano III, 
Número 2, Fevereiro 1984, p. 55. 
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Industrial poderiam aspirar21. O Largo ou Campo da Torre da Marca22 foi o local eleito 

para a edificação do Palácio e seus jardins, tendo a escolha sido consensual, por aí já se 

terem realizados três exposições23 de grande dimensão, por se tratar de um terreno aberto, 

maioritariamente público e por possuir características ideais, tais como a sua topografia 

plana e posição elevada que permitia obter amplas panorâmicas para o rio Douro e Foz24.   
 

Forão as exposições agriculas de 1857 a 1860 e a industrial promovida pela 
respectiva Associação Portuense em 186 [sic] que despertarão e arreigarão a 
grandiosa idêa desta fundação, pronostico do bom resultado que depois teve. (...) Na 
Vereação Camararia de 29 do referido mez d’Agosto requereo a Sociedade do 
Palacio de Crystal o aforamento do terreno necessario para esta contrucção no alto 
do monte da Torre da Marca, que então se chamava Campo do Duque de Bragança, 
sobranceiro ao rio Douro em frente de Gaia, logar pitoresco e d’onde se abranje hum 
quazi geral golpe de vista do Porto e seus arrabaldes (...) Logar mais adequado para 
a contrucção do Palacio não se encontraria(...).25 

 
Segundo Teresa Portela Marques, após a realização destas exposições 

considerou-se indispensável dar continuidade a estas iniciativas construindo-se, para tal, 

um edifício que substituísse os pavilhões temporários e que fosse propriedade de uma 

sociedade privada, que veio a ser designada de Sociedade do Palácio de Cristal 

Portuense26. Esta sociedade adquire o terreno suficiente, não só para a edificação do 

palácio27 propriamente dito, mas também para um amplo parque, jardins, área de 

 
21 (...) A cidade começava apenas a desembaraçar-se das suas tradições clássicamente burguezas. Não 
tinha alegria que chegasse para divertir-se por habito. Havia poucos hotéis, e nenhum de primeira ordem. 
Ninguem estava habituado a gostar mais da rua do que da casa. E o Palacio de Crystal, com o seu parque 
adjacente, pressupunha costumes elegantes, educação moderna, movimento em pleno sol, vida mundana, 
amor pelo bulício e pelas exterioridades. PIMENTEL, Alberto – O Porto ha trinta annos. Porto: Livraria 
Universal de Magalhães & Moniz, 1983, p.76. 
22 De acordo com Pinho Leal: 1530 - D. João III manda construir a Torre da Marca, no sitio onde hoje se 
vê o palácio de Crystal. Foi demolida pelas balas de artilheria, do exercito realista, durante o cêrco do 
Porto (1832-1834) por haver aqui uma bateria liberal. Havia n’este sitio um grande pinheiro que servia 
de marca para guiar os navegadores na entrada da barra do Douro. LEAL, Augusto Soares d’Azevedo 
Barbosa de Pinho – Portugal Antigo [...], Op. cit., Vol. VII, p. 296. Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, 
Figura 1, p.8. 
23 A primeira Exposição Agrícola do país por iniciativa da Sociedade Agrícola do Porto ocorreu em Julho 
de 1857, no ano seguinte realizou-se a Exposição de Gado e em 1860 uma Exposição Agrícola de âmbito 
nacional inaugurada pelo Rei D. Pedro V. O sucesso destes acontecimentos esteve na base da constituição 
da Sociedade do Palácio de Cristal Portuense. MARQUES, Teresa Portela – “A história dos jardins”. In 
Jardins do Palácio de Cristal – Crystal Palace Gardens. Porto: Câmara Municipal, 2017, p. 14. 
24 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 1, p.94. 
25 REIS, Henrique Duarte e Sousa – “Palacio de Crystal no monte da Torre da Marca, actualmente chamada 
Campo do Duque de Bragança”. In Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade 
do Porto. Vol. V, [Bibliotheca Pública Municipal do Porto, Ms. 1273]. Fls. 294 - V, 295 - V e 296 – V, []. 
26 MARQUES, Teresa Portela – “A história dos jardins”. In Jardins do ..., Op. Cit., p. 14. 
27 A ideia para a construção do edifício foi fortemente impulsionada pelas exposições internacionais de 
Londres de 1851 e de Paris de 1855. Em Londres para acolher a exposição, (...) foi construído no Hyde 
Park um enorme “Palácio de Cristal” edifício caraterizado pela leveza e luminosidade, permitidos pela 
utilização de materiais como o ferro e o vidro(...) MARQUES, Teresa Portela - Idem, p. 15. 
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aclimatação de plantas exóticas, espaços destinados a aves e animais e uma academia de 

música.28  

A 3 de Setembro de 1861, na presença de D. Pedro V29, foram oficialmente 

inaugurados os trabalhos de construção do Palácio cujo projeto fora encomendado ao 

arquiteto Thomas Dillen Jones30. 
 

(...) a/ proximando-se a despedida do Rei D. Pedro 5º/ e do Infante D. João 
Duque de Beja, que ti/ nhão vindo ao Porto inaugurar a exposição/ Industrial na 
Bolsa do Commercio não coube/ no animo da nova empresa o abafar o seu de-/sejo 
de ser o mesmo Monarcha que fundasse/o projectado Palácio de Cristal (...) no dia 3 
de Setembro dia destina/do para essa solemnidade ali foi o popular Monarcha 
acompanhado de seu Augusto Irmão dar principio á fundação. 

Era meio dia quando mais huma festa publica/ do Porto teve começo entre as 
muzicas executadas por trez bandas marciaes no centro de centena/res de bandeiras, 
flamulas e galhardetes, rodea/do de imenso povo o Rei Cidadão entrou no Pavilhão 
Real d’antemão preparado, e nes/se momento sobirão ao ar numerosas giran/dolas 
de foguetes; ahi examinou cheio d’alegria/ com interesse nunca visto a traça da 
projecta/da fabrica com os detalhes de todo o fucturo /edifício, cuja planta havia sido 
feita pelo Engenheiro Inlêz Thomas Dillon Jones (...).31 

 
O jardim vai ser delineado pelo arquiteto paisagista alemão Emílio David (Berlim, 

1839 - Porto, 1873) que vem para Portugal em 1865 a pedido da Sociedade do Palácio de 

Cristal, cargo que ocupa até 186932. Os jardins projetados vão obedecer a um modelo 

geral de base naturalista com um bosque, acolhendo na proximidade do edifício e em 

estreita relação com ele, alguns jardins formais, como ditava a moda, e uma longa 

alameda – a Avenida das Tílias – que permitia o passeio, a socialização da cidade e a 

realização de inúmeras atividades que atraíam o público33. 

Até ao final do século XIX os jardins34 terão mantido as suas características 

originais, tendo-se verificado a partir de finais da década de 1870, um incremento das 

 
28 MARMELO, Manuel Jorge – Palácio de Cristal - Jardim-Paraíso. Edição: CMP - Pelouro da Animação 
da Cidade, Campo das Letras Editores, S.A., 1ª edição, Novembro de 2000, p. 18. 
29 MARQUES, Teresa Portela – “A história dos jardins”. In Jardins do Palácio de Cristal – Crystal Palace 
Gardens. Porto: Câmara Municipal, 2017, p. 22. 
30 O Palácio de Cristal do Porto acabou por ser inaugurado a 18 de Setembro de 1865, com a Exposição 
Internacional Portuguesa, tendo à cerimónia comparecido o Rei D. Luís e toda a família real, bem como os 
ministros Fontes Pereira de Mello e Conde de Castro. Ver MARMELO, Manuel Jorge – Palácio de 
Cristal…Op. Cit., p. 22. 
31 REIS, Henrique Duarte e Sousa – Apontamentos para [...], Op. Cit., Vol. V, fls. 297 e 298 - V.  
32 (...) ao Alemão Emilio Davide, Jardineiro paisagista de Potsdam, entregou-se por indicação de Mr. 
Lemé o desenho do Parque e dos Jardins(...) REIS, Henrique Duarte e Sousa, Idem, fl. 299 - V. 
33 MARQUES, Teresa Portela – “A história dos jardins”. In Jardins do ..., Op. Cit., p. 26. Vide Apêndice 
Iconográfico-Vol. II, Figura 2, p.9. 
34 A planta mais antiga conhecida dos jardins do Palácio de Cristal, embora não representativa da totalidade 
do recinto, é a que acompanha o Guia da cidade do Porto e suas circunvizinhanças, publicado no ano de 
1891. No ano seguinte em 1892 foi publicada a Carta Topográfica da Cidade do Porto, de Telles Ferreira, 
que representa o jardim de forma mais rigorosa e completa. Ver MARQUES, Teresa Portela - Jardins do 
Palácio de Cristal – Crystal Palace Gardens. Porto: Câmara Municipal, 2017, p. 36. Vide Apêndice 
Documental-Vol. II, Documentos 2 e 3, p.95 e 96. 
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coleções de plantas, particularmente através da plantação de palmeiras na encosta sul e 

no jardim de entrada no recinto. Todavia a Sociedade do Palácio de Cristal irá passar 

sérias dificuldades de índole económica, logo após a euforia da Primeira Exposição 

Internacional de 1865 e que se irão refletir de imediato no estado de conservação e de 

manutenção dos seus jardins35. Quando em 1870 Edmond Goeze (1838 -1929), inspetor 

do Jardim Botânico de Coimbra, visita a cidade e percorre os seus jardins, encontra-os 

num estado pouco recomendável: 
 
O jardim do Palacio de Crystal pode, debaixo de muitos pontos de vista, rivalisar 

com os melhores d’este genero que tenho visitado, quer na Allemanha, Inglaterra ou 
França, e é superior até a todos os que conheço, se attendermos áquelle ponto de 
vista sobre o mar, que é verdadeiramente encantador.  

Reunir harmonicamente a arte do homem á belleza primitiva da natureza, eis no 
que consiste, segundo a minha opinião, o verdadeiro merito de um jardineiro 
paysagista, e percorrendo este jardim em diversas direcções não posso deixar de 
pagar aqui um fraco tributo da minha consideração ao snr. Emilio David, seu digno 
architecto. Mas infelizmente é triste que me veja obrigado a empregar uma phrase 
desagradavel: o estado actual d’este bello jardim deixa muito a desejar. 

A relva, de uma verdura e frescura apraziveis, sempre um dos primeiros 
ornamentos de um grande jardim, e que debaixo de condições climatericas como as 
do Porto, poderia, ou antes, deveria estar no melhor estado possivel, acha-se 
queimada e secca; o arvoredo mostra que tem tido poucos cuidados, e algumas flores 
que se encontram, patenteiam claramente a negligencia com que são tractadas. 
Ignoro de quem é a culpa mas lastimo, contudo, a sahida do seu jardineiro 
primitivo.36 

 
O advento do novo século trouxe o abandono e em 1933 a Câmara Municipal do 

Porto, adquire o Palácio de Cristal37, inaugurando no ano seguinte a primeira Exposição 

Colonial Portuguesa38. 

No final de 1951 e sob pretexto de acolher o Campeonato do Mundo de Hóquei 

em Patins, a realizar no ano seguinte, foram iniciadas as obras de demolição do Palácio39. 

No seu lugar viria a ser construído um edifício modernista de forma circular da autoria 

do arquiteto José Carlos Loureiro (n. 1925) denominado Palácio ou Pavilhão dos 

 
35 ANDRESEN, Maria Teresa; MARQUES, Teresa Portela – Jardins históricos do Porto. Lisboa: Edições 
Inapa, 2001, p.126. 
36 GOEZE, Edmond – “Chronica: a horticultura no Porto”. In Jornal de Horticultura Pratica. Vol. I. Porto: 
Typographia Lusitana. Proprietário: José Marques Loureiro, Redactor: Oliveira Junior. 1870, p. 126. 
37 ANTUNES, Maria Manuela Soares – “Jardins do Palácio de Cristal”. In Jardins do Porto de Oitocentos: 
Percursos, Tipologias e Persistências. Vol. I. Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentado à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, [s.n.], 
1996, p. 83. 
38 MARMELO, Manuel Jorge – Palácio de Cristal - Jardim-Paraíso. Edição: CMP - Pelouro da Animação 
da Cidade, Campo das Letras Editores, S.A., 1ª edição, novembro de 2000, p. 22. Vide Apêndice 
Documental-Vol. II, Documento 4, p.97. 
39 ANDRESEN, Maria Teresa; MARQUES, Teresa Portela – Jardins históricos do Porto. Lisboa: Edições 
Inapa, 2001, p. 127. 
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Desportos40, oficialmente inaugurado a 10 de Outubro de 1956 com uma Exposição 

Agrícola41, e mais tarde renomeado Pavilhão Rosa Mota. O parque e jardins do antigo 

Palácio de Cristal foram aproveitados como espaços de diversão passando a acolher a 

Feira Popular do Porto em 195042 e que ali se manteve até 199943. Paralelamente havia 

inúmeros restaurantes, pequenos estabelecimentos de carácter comercial assim como 

espetáculos de música popular que tiveram lugar no chamado Teatro da Feira44 que 

ocupou o espaço onde foi construído o Edifício Cultural, inaugurado em 2001, ano em 

que a cidade do Porto foi Capital Europeia da Cultura45. 

 

1.2. Reabilitação dos Jardins do Palácio de Cristal 
 
Em Novembro do ano 2000, Manuela de Melo, Vereadora da Câmara Municipal 

do Porto, informava que:  
 

Em Fevereiro de 1990, ao visitar pela primeira vez os jardins do Palácio de 
Cristal como vereadora responsável pelo destino do mítico recinto, encontrei um 
jardim agonizante por agressões várias que lhe tinham sido infligidas ao longo de 
várias décadas: pisos destruídos, árvores singulares cravadas de pregos, restos de 
barracas nos espaços mais nobres, uma inacreditável mistura de elementos históricos 
degradados e de sinais de múltiplas intervenções posteriores, algo caóticas e sem 
sentido.(...) Para inverter a situação foi preciso, antes de tudo, tomar (e defender) a 
posição política de retirar dali todas as estruturas aberrantes. Ao mesmo tempo foi 
redefinida uma nova vocação para o espaço, com três vertentes: a desportiva, 
centrada no Pavilhão Rosa Mota, já então a ser recuperado; a cultural e lúdica, 
dispersa pelos equipamentos existentes, a recuperar, e por um novo edifício a 
construir de raiz; a ambiental, baseada na qualificação dos jardins históricos, do 
exótico património arbóreo e arbustivo e no aproveitamento dos espaços degradados, 
dando-lhes novas funções. 

Para fazer este plano de reabilitação foi escolhido o Centro de Estudos da 
Faculdade de Arquitectura do Porto, que elaborou um anteprojecto que, tal como a 
estratégia de intervenção proposta, foi aprovado por unanimidade pelo executivo 
municipal em Maio de 1992. A partir daí, a intervenção global tinha objectivos. Mas 

 
40 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura 3, p.10. 
41 Idem, p.127. 
42 [S.a] - “A Inauguração da Feira Popular do Porto.” In O Primeiro de Janeiro, Porto, Ano 83 - N.º 172. 
Director: M. Pinto de Azevedo Júnior, Editor: António Loureiro Dias, Fundador: Gaspar Ferreira Baltar. 
Segunda-feira, 25 de Junho de 1951, p. 5. Vide Apêndice Documental-Volume II, Documento 5, p.98; e 
LIMA, Costa, eng., dir. – Feira Popular Para os Pobres do Porto: Relatório e Contas de 1951. Porto: 
G.C.I.P.B., 1951. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documentos 6, pp.99 e 100. 
43 MARMELO, Manuel Jorge – Palácio de Cristal - Jardim-Paraíso. Edição: CMP - Pelouro da Animação 
da Cidade, Campo das Letras Editores, S.A., 1ª edição, Novembro de 2000, p. 27. 
44 Sobre o Teatro da Feira, não nos foi possível definir a data da sua construção, sendo provável que o 
espaço tenha sido criado, como o próprio nome indica, no âmbito da Feira Popular. A única imagem do 
Teatro da Feira, a que se teve acesso, foi publicada na revista Porto de Encontro de 1992, a propósito da 
demolição do mesmo para a construção da futura biblioteca, vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura 4, 
p.11. Pesquisas efetuadas resultaram na descoberta de uma fotografia, em que o Dr. Magalhães de Basto 
discursa nos jardins do Palácio. Embora não tenha sido possível confirmar o ano, o autor e a proveniência 
da imagem, parece tratar-se do Teatro da Feira, o que ao ser verdade, é a imagem mais antiga do mesmo a 
que se conseguiu aceder. Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura 5, p.11. 
45 Idem, p.127. 
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foi necessário, ano após ano, encontrar os meios financeiros para recuperar o 
restaurante do Palácio, a Concha Acústica, os jardins históricos, as estátuas e fontes; 
construir o parque de estacionamento subterrâneo e o novo parque infantil; lançar o 
concurso publico para a concepção do “Edifício Cultural”, para o qual definimos 
um programa onde se incluía a 1.ª biblioteca municipal de livre acesso – a que se deu 
o nome de Almeida Garrett -. a Galeria do Palácio e um Auditório Municipal.46 

 
Em 1990 tem início o processo de requalificação do recinto do Palácio de Cristal 

tendo como objetivo a criação de um parque urbano moderno e atrativo47. No ano de 1992 

é aprovado o Estudo Prévio do Plano de Reabilitação do Recinto do Palácio de Cristal, 

que incluía um Edifício Cultural, a edificar no espaço do teatro da feira e parque 

infantil48, e para o qual se definiu, após estudos sobre as infraestruturas culturais da 

cidade, uma dupla vocação: a de Biblioteca Pública e a de Galeria Municipal49. Em 1997 

é aprovado o Estudo prévio do Edifício Cultural50e formalizada a candidatura da 

Biblioteca Almeida Garrett51 ao Programa de Apoio à construção da Rede Nacional de 

Bibliotecas Públicas52. Nas palavras de Augusto Santos Silva (n.1956): A constituição de 

 
46 MARMELO, Manuel Jorge - Palácio de Cristal: Jardim – Paraíso, A Garden Paradise. Edição: CMP, 
Pelouro da Animação da Cidade, Campo das Letras Editores, S.A., 1ª edição, Novembro de 2000, p. 5. 
47 Manuela Melo (Vereadora da Câmara Municipal do Porto) In [S.a.] - Edifício: sessão inaugural, 4 de 
Fevereiro 2011. Galeria do Palácio - Biblioteca Municipal Almeida Garrett. Porto: Câmara Municipal do 
Porto, 2001. [Brochura]. 
48 [S.a] - Edifício: sessão inaugural 4 de Fevereiro 2001. Cronologia. Galeria do Palácio - Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett. Porto: Câmara Municipal do Porto, 200. [Brochura]. 
49 A Biblioteca Pública para consulta e empréstimo de documentos impressos, áudio, audiovisuais, 
multimédia e composta por coleções organizadas em livre acesso, facilitando à população serviços de 
leitura e infirmação, num espaço funcional e atrativo e a Galeria Municipal com dimensão e equipamentos 
que permitissem a realização de exposições de arte, de divulgação de história, ciência e tecnologia. Estudos 
sobre as infraestruturas culturais da cidade mostraram a necessidade da criação de uma nova biblioteca 
pública, perante a impossibilidade física de expansão do edifício situado junto a S. Lázaro. Ver Artigo 
“Biblioteca Municipal de futuro: No ano 2000, um novo espaço cultural de futuro.” In Porto de Encontro 
– Revista da Câmara Municipal do Porto. Edição e Propriedade: Câmara Municipal do Porto. N.º 26, 
Setembro/ Outubro 1998, pp. 39 e 40. 
50 [S.a] - Edifício: sessão inaugural 4 de Fevereiro 2001. Cronologia. Galeria do Palácio - Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett. Porto: Câmara Municipal do Porto, 2001. [Brochura]. 
51 Segundo o artigo da revista Porto de Encontro, intitulado “Biblioteca Municipal de futuro”: Em 1993 a 
Câmara Municipal aprovava a atribuição do nome de Almeida Garrett à nova biblioteca. Por detrás da 
escolha está a luta pela causa liberal e democrática, abrindo, na concretização do projecto, o acesso livre 
à leitura e informação. O escritor integrou, em 1833, o regimento do corpo académico durante o cerco do 
Porto, quando D. Pedro, Duque de Bragança, criava por decreto a Real Biblioteca Publica da Cidade do 
Porto. A Câmara Municipal quis prestar-lhe homenagem, numa altura em que se comemora o bicentenário 
do seu nascimento. Artigo [S.a] - “Biblioteca Municipal de futuro: No ano 2000, um novo espaço cultural 
de futuro.”. In Porto de Encontro – Revista da Câmara Municipal do Porto. Edição e Propriedade: C.M.P., 
N.º 26, Setembro/ Outubro 1998, p. 39. 
52 De acordo com o Arquiteto Nuno Grande, em Portugal, nos anos 90, assistimos a uma reestruturação 
institucional na área da cultura, com apoios políticos e financeiros às Secretarias de Estado da Cultura e à 
criação, no ano de 1996, do Ministério da Cultura, com reforço dos Institutos de Arqueologia e Património 
e à criação de novos Institutos para as Artes. É ainda, na década de 90, que os municípios se candidatam a 
fundos estruturais para a criação de espaços próprios integrados na rede nacional de Bibliotecas ou 
programas museológicos sob jurisdição do Instituto Português de Museus. GRANDE, Nuno – Arquitectura 
& Não. Colecção: Pensar Arquitectura. Casal de Cambra, Caleidoscópio - Edição e Artes Gráficas, S.A., 
2005, p. 90. 
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redes de equipamentos e serviços culturais fundamentais, que abranjam 

progressivamente todo o território nacional é uma estratégia principal da política 

cultural53. O momento fundador destes equipamentos e serviços pode ser situado em 

198754 com o lançamento da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas55, também designada 

Rede de Leitura Pública, cuja organização repousa numa lógica de parceria entre 

Ministério da Cultura e Autarquias, apoiando a administração central a formação de 

pessoal e atividades de animação, através do Programa de Promoção da Leitura, 

recorrendo a itinerâncias de escritores, investigadores ou formadores, à constituição de 

grupos informais de leitores e à realização de espetáculos ou de exposições56.  

No ano de 1998 é concluído o projeto de execução do Edifício Cultural, e em 1999 

a Biblioteca Almeida Garrett é integrada nos equipamentos culturais a apoiar pela Porto 

2001, S.A.57. Em 2001 é aprovada pela Câmara Municipal do Porto a proposta de 

definição dos objetivos da Galeria Municipal do Palácio58, inaugurada a 4 de Fevereiro 

do mesmo ano com a exposição [+ de] 20 Grupos e Episódios no Porto do século XX.  

 
53 SILVA, Augusto Santos – “As redes culturais: balanço e perspectivas da experiência portuguesa, 1987-
2003”. In Os Públicos da Cultura: Actas do Encontro organizado pelo Observatório das Actividades 
Culturais no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; coord. Rui Telmo Gomes. Lisboa: 
Observatório das Actividades Culturais, 2004, p. 241. 
54 SILVA, Augusto Santos – Idem, pp. 242 e 243. 
55 Um pouco por todo o pais desenvolve-se a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas com o apoio técnico e 
financeiro do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas que, por sua vez, estabelece parcerias com as 
autarquias interessadas em aderir ao programa cujo principal objetivo é a criação de modernas Bibliotecas 
Municipais, acessíveis a todos, possibilitando a democratização do acesso ao conhecimento. Quer nos 
conselhos urbanos ou rurais, no litoral ou no interior, os princípios do Manifesto da UNESCO sobre 
Bibliotecas Públicas, de 1994, estão na base da sua instalação: A biblioteca pública - porta de acesso local 
ao conhecimento - fornece as condições básicas para uma aprendizagem continua, para uma tomada de 
decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. – Maria José 
Moura, (Directora de Serviços de Bibliotecas e do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas) In [S.a] 
- Edifício: sessão inaugural 4 de Fevereiro 2001. Galeria do Palácio - Biblioteca Municipal Almeida 
Garrett. Porto: Câmara Municipal do Porto, 2001. [Brochura]. 
56 A biblioteca comporta sempre uma secção infanto-juvenil e uma mediateca, vigorando o regime de livre 
acesso às estantes, sendo que tanto a consulta assim como o empréstimo domiciliário são gratuitos. SILVA, 
Augusto Santos – “As redes culturais: balanço e perspectivas da experiência portuguesa, 1987-2003”. In 
Públicos (...) Op. Cit., p. 243. 
57 [S.a] - Edifício: sessão inaugural 4 de Fevereiro 2001. Cronologia. Galeria do Palácio - Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett. Porto: Câmara Municipal do Porto, 2001. [Brochura]. 
58 MELO, Manuela – Proposta de Definição dos Objetivos da Galeria Municipal do Palácio. Câmara 
Municipal do Porto, Pelouro de Animação da Cidade. Porto e Paços do Concelho, 8 de Janeiro de 2001, 
pp. 86 e 87. [Arquivo Geral da C.M.P.]. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 7, p.101. 
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As Capitais Europeias da Cultura remontam a 198559, ano da decisão do Conselho 

de Ministros da Cultura da Comunidade Europeia sobre esta matéria60, por proposta de 

Melina Mercury, então ministra da Cultura da Grécia, cujo objetivo principal era tornar 

acessíveis ao público europeu certos aspetos culturais da cidade, da região ou do país 

em questão61. A partir de 1999 a designação oficial deixa de ser “cidade” passando a ser 

“capital” e o objetivo é alterado no sentido de se valorizar a riqueza e a diversidade das 

culturas europeias, assim como as características comuns, e contribuir para um maior 

conhecimento mútuo dos cidadãos europeus.62 

Porto 2001 Capital Europeia da Cultura decorreu entre 13 de Janeiro e 22 de 

Dezembro sob o lema Pontes para o Futuro63, tendo sido organizado por uma sociedade 

anónima de capitais públicos, a Porto 2001 S.A., constituída pelo Estado e pela Câmara 

Municipal do Porto64, com as atribuições de concepção, planeamento, promoção, 

execução e exploração de todas as ações que integram o evento Porto 2001 e do 

programa de Requalificação da cidade e do Porto65. As linhas de orientação estratégica 

do Plano de Actividades da Porto 2001, S.A. contemplaram quatro vertentes: 

 
59 A primeira capital Europeia da Cultura, em 1985, foi a de Atenas. Até 1999 foi seguida a regra de 
contemplar anualmente apenas uma cidade, no ano 2000 foram nove as cidades de diferentes países a 
partilharem conjuntamente o título de Capital Europeia da Cultura: Avinhão, Bergen, Bolonha, Bruxelas, 
Helsínquia, Cracóvia, Reiquejavique, Praga e Santiago de Compostela. A partir de 2001, torna-se comum 
a partilha desta qualidade entre duas cidades, caso que ocorreu com o Porto e Roterdão nesse mesmo ano. 
Ver GOMES, Rui Telmo, co-autor; SANTOS, Maria de Lurdes Lima dos, (coord.) – “Sobre os Grandes 
Eventos”. In Públicos do Porto 2001. Lisboa: Observatório das Actividades Culturais, D.L., 2002, pp. 32 
e 33. 
60 Resolução n.º 85/C/153/02, de 13 de Junho de 1985. 
61 Disponível em: http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=7600. Consultado no dia 16 
de Dezembro de 2018. 
62Resolução n.º 1419/1999/CE, de 25 de Maio de 1999. Disponível em: 
http://www.gepac.gov.pt/documentos/relacoes-internacionais/uniao-europeia/legislacao/decisao-n-
141999ce-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-de-25-de-maio-de-1999-pdf.aspx. Consultado no dia 16 
de Dezembro de 2018. 
63 A programação cultural identificou a sua matriz com a metáfora Pontes para o Futuro, recordando-nos 
o rio Douro e a sua estreita relação com o Porto cidade, a simbologia das pontes que corporizam meio de 
construção do futuro e o poder de unir as duas margens. Sob o lema Pontes para o Futuro, a Porto 2001 
procurou criar uma ponte entre a memória e o futuro, outra entre a paisagem e a cidade e uma terceira ponte 
sobre a questão do eu e do outro, que se assume no novo milénio, como a discussão central na produção de 
conteúdos e públicos culturais. Vide PORTELINHA, Ruthia – “Da lusitana capitalidade cultural. Lisboa, 
Porto e Guimarães”. In A dimensão cultural da integração europeia - Capitais Europeias da Cultura. 
Dissertação de Mestrado em “Estudos sobre a Europa. Europa – as visões do Outro”, apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2009, p 121. 
64 GOMES, Rui Telmo, co-autor; SANTOS, Maria de Lurdes Lima dos, (coord.) – “Sobre os Grandes 
Eventos.” In Públicos do Porto 2001. Lisboa: Observatório das Actividades Culturais, D.L., 2002, pp. 36 
e 37. 
65 Decreto-Lei n.º 418-B/98 de 31 de Dezembro que cria a Sociedade Porto 2001, S.A. Disponível em 
https://dre.pt/pesquisa/-/search/570507/details/maximized. Consultado no dia 16 de Dezembro de 2018. 
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Programação cultural66; Infraestruturas culturais; Requalificação urbana e ambiental e 

Revitalização económica67. 

Citando Teresa Lago, Presidente do Conselho de Administração da Porto 2001: A 

área de renovação do Porto 2001 S.A. alarga-se por várias zonas da cidade. Em 

particular identifica-se com as ruas e espaços públicos onde se situam, ou que ligam, os 

equipamentos culturais, em particular os que foram intervencionados pela própria 

sociedade.68 Sobre estes equipamentos aponte-se a intervenção no Museu Nacional 

Soares dos Reis, no Convento de São Bento da Vitória e no Coliseu do Porto; para além 

da criação do Centro Português de Fotografia, na antiga Cadeia da Relação, da Casa da 

Animação e do financiamento de uma nova biblioteca municipal: a Biblioteca Almeida 

Garrett69, instalada nos jardins do Palácio de Cristal, constituindo-se como um espaço que 

não assume apenas o papel de local de leitura70, acumulando também outras vertentes nos 

seus dois espaços complementares – Galeria e Auditório – como as de Artes Plásticas, 

Cinema e principalmente, as da área de Literatura, Pensamento e Ciência.  

No Relatório da Comissão Instaladora, de 28 de Setembro de 1998, da Porto 2001, 

no que concerne aos Equipamentos e Projectos, é referido o Edifício Cultural do Palácio 

de Cristal:  
 
Duas valências integram o edifício cuja construção está a avançar e que foi 

projectada pelo Arquitecto José Manuel Soares, vencedor do concurso público 
lançado pela Câmara Municipal do Porto:  

§ A Biblioteca Almeida Garrett, integrada na Rede Nacional de Leitura 
Pública 

§ A Galeria Municipal 
 
Com a construção deste equipamento, termina o Projecto de Reabilitação do 

Palácio de Cristal, iniciado em 1992, e criam-se dois espaços culturais que são 
imprescindíveis em qualquer cidade da dimensão do Porto. 

 
Entidade promotora: Câmara Municipal do Porto71 
 

 
66 No âmbito cultural somos surpreendidos por sete diferentes áreas de programação, desde a Música, às 
Artes Plásticas e Arquitectura, ao Pensamento, Ciência e Literatura, ao Envolvimento da População, às 
Artes do Palco, ao Audiovisual e Multimédia e, finalmente, à Área de Articulação Institucional. Ver 
Programação cultural aprovada pelo Conselho de Administração da Porto 2001. Porto. Editor: Conselho 
de Administração da Porto 2001, 29 de Março de 2000. 
67 [S.a] - Porto 2001, S.A., Balanço da Actividade do ano 2001, 11/4/2002, p. 2. 
68PORTELINHA, Ruthia – “Da lusitana capitalidade cultural. Lisboa, Porto e Guimarães”. In A dimensão 
cultural da integração europeia: Capitais Europeias da Cultura. Dissertação de Mestrado em “Estudos 
sobre a Europa. Europa – as visões do Outro”, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2009, p.111. 
69 [S.a] - Porto 2001 S.A. - Relatório Final - Porto 2001. Port. Sociedade Porto, 2001, s.d, 2002, p. 17. 
70 PORTELINHA, Ruthia – “Da lusitana capitalidade cultural (…), O.p Cit., p.111. 
71 [S.a] - Porto 2001 - Relatório Comissão Instaladora, Porto 2001- Capital Europeia da Cultura. Porto: 
Câmara Municipal do Porto, 28 de Setembro de 1998, p. 3.4-5. 
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De acordo com o Arquiteto Nuno Grande (n.1966), programador cultural na área 

de Arquitetura e Cidade do Porto 2001 Capital Europeia da Cultura, a partir de então, e 

no âmbito do efeito Bilbau72, Portugal, tornou-se palco de um debate entre Políticas 

Culturais e Políticas Urbanas, enunciando-se no nosso País:  
 

(...) uma estratégia de glocalização cultural, jogando-se simultaneamente em 
ações de reestruturação local – ao nível do espaço público e dos equipamentos 
urbanos (Centro Português de Fotografia, Orquestra Nacional do Porto, Museu 
Soares dos Reis, Biblioteca Almeida Garrett) - e em ações de dimensão internacional 
ao nível da criação e programação de novos espaços.73  

 
Na Europa Ocidental, assistimos à edificação de arquiteturas culturais – 

inauguram-se Museus e Galerias de Arte Moderna e Contemporânea, edificam-se 

Filarmónicas e Teatros, reinventam-se Bibliotecas e Mediatecas – que contribuem para a 

reconversão urbana e patrimonial das cidades, assumindo-se a Cultura como meio de 

capitalização mediática e financeira, que procura atrair diversos segmentos do turismo 

cultural. Nos dias de hoje é fundamental que os espaços culturais contemporâneos 

ultrapassem a sua condição de ícones artísticos e mediáticos no roteiro turísticos das 

cidades e que a sua concepção e programas se radiquem numa política de glocalização 

cultural. 

 

2. Edifício Cultural no recinto do Palácio de Cristal: Projeto 
Arquitetónico 

 
A abertura em 2001 do Edifício Cultural74, primeiro equipamento cultural 

municipal feito de raiz pela Câmara Municipal do Porto75, primeiro equipamento a ser 

erigido sob alçada do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, e primeiro equipamento 

 
72 Lembrando o Museu Guggenheim, que se impôs como imagem de marca da cidade de Bilbao, e que 
assim se salvou da derrocada pós-industrial, tornando-se por sua vez num caso de estudo aplicável a outras 
cidades europeias.  
73GRANDE, Nuno – Arquitectura & Não. Colecção: Pensar Arquitectura. Casal de Cambra, Caleidoscópio 
- Edição e Artes Gráficas, S.A. 2005, p. 91. 
74 Que para além de abrigar a Biblioteca Almeida Garrett, sede da Rede Municipal de Leitura Pública, e a 
Galeria do Palácio, apresenta um auditório, contíguo à biblioteca, com capacidade para 200 lugares, dotado 
de equipamentos de som, vídeo e projeção, destinado a conferências, projeção de filmes e à realização de 
espetáculos e debates. Em funcionamento pleno desde a inauguração do edifício, o auditório acolheu, ao 
longo do ano 2001, diversas iniciativas do programa do Porto 2001. O Edifício Cultural possui ainda, uma 
cafetaria com esplanada, para além de espaços complementares e de apoio ao próprio edifício, 
nomeadamente: depósitos para a difusão e conservação, assim como ateliers de preparação e tratamento de 
documentos, garagens, oficinas e armazéns. Vide Artigo CARVALHO, João - “Nova biblioteca no Porto: 
Um Palácio de Leitura”. In O Tripeiro, 7ª Série, Ano XX, Número 4, Abril 2001, pp.108 a 112. 
75 Manuela Melo (Vereadora da Câmara Municipal do Porto) In [S. a.] - Edifício: sessão inaugural 4 de 
Fevereiro 2001. Porto: Câmara Municipal do Porto, 2001. [Brochura]. 
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cultural a inaugurar na Capital Europeia da Cultura76, encerra o ciclo de reabilitação 

dos Jardins do Palácio de Cristal iniciado em 1990, e que tinha como objetivo torná-lo 

num moderno Parque Urbano.  

No ano de 1993 é lançado o concurso público para o Projecto do Edifício 

Cultural77, a partir do programa proposto pelo Pelouro de Animação da Cidade78, cujas 

diretrizes tinham como base: (localizar o edifício) dentro dos jardins, mas com uma 

comunicação fácil para o exterior(...)79. Em Fevereiro de 1994, o Executivo Municipal 

homologa, por unanimidade, a decisão do júri do concurso público, a que concorreram 

sessenta e seis arquitetos de todo o país80. Dos cinco projetos selecionados, o júri escolheu 

o do Arquiteto José Manuel Soares (n. 1953), segundo classificado do concurso81, 

propondo a Câmara a sua contratação para desenvolver o projeto do Edifico Cultural82. 

De acordo com o Arquiteto José Manuel Soares, 
 

O propósito do concurso era conseguir resolver esta contradição: como ter 
acessos funcionais ao edifício, sem estragar o jardim. Tenho consciência hoje, de que 
quem ganhou foi quem preservou, quem conseguiu controlar melhor esta contradição 
(...) entre valorizar um jardim através de algo, que não podia descaraterizá-lo, ou 
promover a sua degradação. 83 

 
 Em 1995, José Manuel Soares reformula a proposta inicial84, por questões de 

volumetria, e assina o contrato para execução do projeto de arquitetura, cujo período de 

elaboração se inicia em Novembro de 1998 concluindo-se em Janeiro de 200185. 
 

O primeiro desenho que foi feito, foi um desenho onde existia um muro com 20 
metros de altura e um edifício, que se desenvolvia ele próprio, já com qualquer coisa 
que tem este, por isso pode-se dizer que a ideia base manteve-se, mas nesta segunda 

 
76 CARDOSO, Nuno [cit.] – “Galeria e Auditório antecipam Biblioteca Municipal Almeida Garrett”. In O 
Comércio do Porto. Ano CXLVII – N.º 249. Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2001, p. 24. 
77 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documentos 8 e 9, pp.102 e 103. 
78 [S.a] - Edifício: sessão inaugural 4 de Fevereiro 2001. Cronologia. Porto: Câmara Municipal do Porto, 
2001. [Brochura]. 
79 Excerto da entrevista, realizada ao Arquiteto José Manuel Soares. A entrevista integral, realizada no dia 
2 de Abril de 2019, ao Arquiteto responsável pelo projeto e execução do Edifício Cultural pode ser 
consultada no Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista ao Arquiteto José Manuel Soares, pp. 243 a 249. 
80 Artigo “Biblioteca Municipal de futuro: No ano 2000, um novo espaço cultural de futuro.” In Porto de 
Encontro – Revista da Câmara Municipal do Porto. Edição e Propriedade: Câmara Municipal do Porto; 
Periocidade: bimestral. N.º 26, Setembro/ Outubro 1998, p. 40. 
81 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista ao Arquiteto José Manuel Soares, p.245. 
82 [S.a] - Edifício: sessão inaugural 4 de Fevereiro 2001. Cronologia. Porto: Câmara Municipal do Porto, 
2001. [Brochura].  
83 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista ao Arquiteto José Manuel Soares, p.245. 
84 Ibidem. 
85 A empreitada, promovida pela Câmara Municipal do Porto, segundo projecto do Arq.º José Manuel 
Soares, e que conta com uma comparticipação da PORTO 2001, SA, no montante de 750 mil contos, foi 
adjudicada à empresa Obrecol e concluída já em Fevereiro de 2001. Vide [S.a.] -Porto 2001 - Capital 
Europeia da Cultura – “Equipamentos Culturais: Edifício Cultural do Palácio.” In Relatório e contas do 
exercício de 1999. Porto. Editor: Porto 2001, 2001, p. 23. 
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versão é mais radicalmente posta nos seus limites do que era a primeira (...).O júri 
percebeu que o objetivo era afastar-me do jardim, mas consideraram que o edifício 
estava muito alto. Imediatamente comecei a estudar uma solução com os mesmos 
princípios, mas com uma materialização diferente: o edifício encosta-se o mais 
possível à parede (muro da Rua de Entre-Quintas) esmagando ao máximo.(...) A 
segunda solução passou para algo mais de jardim, com toros de madeira tratados da 
forma mais natural possível, qualquer coisa que esconde, mas não esconde, mas 
qualquer coisa que condiciona o desenvolvimento das três vertentes mais importantes 
do edifício.86 

 

Localizados a algumas centenas de metros a oeste do centro histórico do Porto, os 

jardins do Palácio de Cristal distribuem-se em duas zonas principais: uma plana e a outra, 

dos lados sul e oeste, íngreme e inclinada com vista para o rio Douro87. No desnível a 

ocidente, José Manuel Soares concebeu um projeto arquitetónico multifuncional: galeria 

de exposições, localizada no piso térreo e no mezanino88, e a biblioteca municipal 

multimídia e auditório, distribuídos por dois pisos inferiores.  

Nas palavras do Arquiteto José Manuel Soares na sessão inaugural do Edifício 

Cultural a 4 de Fevereiro de 2001: 
 

Organizar arquitectonicamente num local definido dos Jardins do Palácio de 
Cristal um volume com cerca de trinta e cinco mil metros cúbicos – o equivalente a 
um cubo mais alto que o Pavilhão Rosa Mota – constitui, sem dúvida um desafio 
exigente, mas também estimulante, na elaboração do projecto para este 
empreendimento. 

Não subalternizar nenhuma das três entidades funcionais do programa, Galeria 
de Exposições, Biblioteca e Auditório, na relação que cada uma merece e necessita 
de ter com o jardim que as envolve era, também, condição indispensável. A partir da 
consensual necessidade de reforçar a vida e o uso destes jardins pelo maior número 
de pessoas possível, em detrimento dos prejuízos que a construção de um edifício 
implantado neste recinto, com características únicas na cidade do Porto, pudessem 
causar, conseguiu-se encontrar um ponto de equilíbrio na composição e distribuição 
dos volumes a mostrar ou a esconder do jardim e da Rua de Entre-Quintas, que, 
conjugada com a definição dos espaços e funções requeridos, assim como com a 
escolha dos materiais construtivos, estruturais ou de revestimento a empregar, 
materializou a obra que agora atinge o seu termo. 

Se for possível resumir em poucas palavras a ideia base deste projecto poder-
se-ia dizer que se tenta realizar uma dupla e inversa operação: “trazer” um jardim 
para dentro de um edifício sem “levar” um edifício para dentro de um jardim.89 

 
De acordo com a Memória Descritiva do Projecto de Execução, uma das 

preocupações fundamentais que existiu na concepção do edifício foi a da sua inserção 

nos Jardins do Palácio de Cristal e na Rua de Entre-Quintas e na protecção das espécies 

 
86 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista ao Arquiteto José Manuel Soares, pp.245 e 246. 
87 POUSSE, Jean François - “Médiathèque et galerie Do Palácio, Porto”. In Techniques & architecture: 
Dossier Portugal 2003 - Hétérodoxie modern. France, Paris, Éditions Jean Michele Place. n. º 466, juin - 
juillet 2003, p. 73. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 10, pp.104 a 107. 
88 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documentos 11 a e 11 b, p. 108. 
89 José Manuel Soares In Edifício: sessão inaugural 4 de Fevereiro 2001. Porto: Câmara Municipal do 
Porto, 2001. [Brochura]. 
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arbóreas e arbustivas existentes90, procurando desmaterializar a sua presença, numa 

estratégia de valorização de toda a área envolvente. Assim, nos Jardins do Palácio, o 

edifício apenas se revela na superfície cortina semi-transparente, em meios toros de 

madeira de pinho tratado que funciona também como proteção solar da sala de 

exposições91. Ao pé desta proteção, um pátio afundado permite que a luz seja trazida para 

o nível superior da biblioteca subterrânea. A delicada articulação do programa é 

estabelecida no piso térreo por uma caixa de vidro, parcialmente enterrada, cercada por 

uma moldura de betão pintada de rosa escuro92. À direita, depois de alguns passos, há um 

acesso direto à galeria de exposições, desenvolvida ao longo de quase toda a extensão do 

edifício, dominada por um mezanino triangular, que mede sessenta metros no seu lado 

mais longo, suspenso da estrutura por tirantes de secção cruciforme93. À esquerda, no 

centro da caixa, escadas conduzem ao auditório e à biblioteca, com o mesmo jogo de 

estratificação da galeria94. A galeria e o mezanino são iluminadas por janelas altas 

protegidas pela cortina de toros de madeira95.  

 De destacar na Rua de Entre-Quintas, a divisão vertical tripartida que diminui 

visualmente a altura do edifício, reforçando a sua horizontalidade e integrando-o no 

espírito da rua: o muro de granito existente, em baixo, edifício rebocado e rasgado pelas 

janelas da biblioteca e coberto por uma pala saliente, a meio e, finalmente, em cima pela 

presença do volume metálico de zinco que constitui a sala de exposições96. Chama a 

atenção a economia da forma, a geometria do edifício, aliado a um evidente prazer 

 
90 SOARES, José Manuel – “Caracterização do Edifício” In Edifício Cultural no Recinto do Palácio de 
Cristal - Biblioteca Almeida Garrett e Sala de Exposições. Memória Descritiva: Projecto de Execução. 
Arquivo Histórico Casa do Infante. Guia 34/ 2004, n. º17. 1993, p.1. Vide Apêndice Documental-Vol. II, 
Documento 12, pp.110 a 114. 
91 Idem, p. 110. Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras 6 e 7, p.12. 
92 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras 8 e 9, p.13. 
93 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras 10, p.14. 
94 POUSSE, Jean François - “Médiathèque et galerie Do Palácio, Porto”. In Techniques & architecture: 
Dossier Portugal 2003 - Hétérodoxie modern. France, Paris, éditions Jean Michele Place. n. º 466, juin - 
juillet 2003, p. 75. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 10, p.107. 
95 Para ter uma exposição com pinturas, o vidro tem de ser especial, e ainda por cima tem um filtro na 
frente que é a madeira. A presença do jardim faz-se lá dentro, havendo um certo tratamento abstrato para 
não condicionar muito, e por isso funciona muito bem, porque as pessoas, dependendo das exposições, 
transformam-no no que querem. É um espaço neutro, com um mezanino, que começa do nada e vai até ao 
máximo, permitindo ver de cima (...). Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista ao Arquiteto. José 
Manuel Soares, p.247. Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras 11 e 12, pp.14 e 15. 
96 SOARES, José Manuel – “Caracterização do Edifício” In Edifício Cultural no Recinto do Palácio de 
Cristal - Biblioteca Almeida Garrett e Sala de Exposições. Memória Descritiva: Projecto de Execução. 
Arquivo Histórico Casa do Infante. Guia 34/ 2004, n. º17. 1993, p.1. Vide Apêndice Documental-Vol. II, 
Documento 12, pp.109 a 113. Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura 13, p.16. 
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extraído dos materiais e cores utilizados: madeira, pedra e, mais raro em Portugal, o 

metal.97 
 

Este edifício acaba por ter três tratamentos completamente independentes, não 
só dos seus espaços como da materialização dos mesmos. Por isso pode-se dizer que 
tem de certa maneira o granito do Porto, o granito que existia e que se relaciona com 
a rua, tem o betão que é das construções e que acaba por ser rebocado, tem o 
metálico, a estrutura é uma estrutura metálica leve, assim como a cobertura, que não 
se vê, vendo-se o zinco como acabamento exterior. Para além disso, apresenta uma 
coisa mais de pele, mais superficial, a madeira, e tem o contrário do que se pode 
chamar construção que é escavação, o que lhe dá este poli-caráter, quer dizer não se 
afirma como um edifício, afirma-se como várias qualidades, várias camadas, que 
formam um equipamento num espaço só, e que conduzem à descoberta do visitante. 
O seu sucesso em termos de integração e de bom funcionamento, deve-se ao fato de 
não ser um edifício que se imponha, mas um edifício que se adapta muito bem ao 
existente.98 

 

De salientar no projeto do Arquiteto a criação de um novo acesso na Rua D. 

Manuel II, que conduz à Avenida das Tílias e à mata, criadas por Emílio David, e que 

nos revela algo do interior do edifício sem lhe perturbar o funcionamento99. 

Com uma arquitectura simples mas com personalidade, respeitosa mas que se faz 

respeitar, e acima de tudo funcional, simbolizando o fecho de um ciclo de doze anos100, 

durante o qual se encetou a recuperação da vida cultural da cidade, foi deste modo, que o 

Presidente da Câmara Municipal do Porto, Eng.º Nuno Cardoso, descreveu o novo 

edifício cultural da cidade, durante a cerimónia de inauguração e apresentação pública do 

mesmo, ocorrida nos jardins do Palácio de Cristal, no dia 4 de Fevereiro de 2001, data 

em que se assinalava o ducentésimo segundo aniversário do nascimento de Almeida 

Garrett101.  

Consultando os jornais, periódicos e revistas da época, é-nos possível constatar, 

nos artigos de imprensa relativos à inauguração do Edifício Cultural, cuja data de abertura 

coincidiu com a da Galeria do Palácio, assinalada com a apresentação da exposição [+ 

 
97 POUSSE, Jean François - “Médiathèque et galerie (...)”, Op. Cit., p. 75. Vide Apêndice Documental-Vol. 
II, Documento 10, p.107. 
98 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista ao Arquiteto José Manuel Soares, p.248. 
99 NONELL, Anni Gunther – “Palácio de Cristal, Biblioteca Almeida Garrett e Sala de Exposições”. In 
Porto 1901 – 2001Guia de Arquitectura Moderna. Comissariado Jorge Figueira, Paulo Providência, Nuno 
Grande; Textos Alexandre Alves Costa ... [et. al.]. Porto: Secção Regional Norte da Ordem dos 
Arquitectos/Livraria Civilização Editora. Folheto desdobr., n.º 16, s/p., 2001. Vide Apêndice Iconográfico-
Vol. II, Figuras 14 e 15, p.17. 
100 PEREIRA, Andreia Marques – “Inauguração do Edifício Cultural do Palácio de Cristal”. In O Primeiro 
de Janeiro, Ano CXXXIII-N.º 36. Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2001, p. 2. 
101 A inauguração do Edifício Cultural ocorreu de modo parcial, com a apresentação ao público da Galeria 
do Palácio e do auditório, sendo que a inauguração da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, principal 
componente do edifício, embora anunciada para o dia 4 de Fevereiro, data que assinala o aniversário do 
nascimento do escritor com o mesmo nome, apenas ocorreria no dia  2 de Abril, data em que se comemora 
o Dia Internacional do Livro Infantil, por motivos de atrasos na instalação da estrutura. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 36 

de ] 20 Grupos e episódios no Porto no século XX, o entusiasmo com que este momento 

foi vivido na cidade, não sendo poupados elogios à arquitetura do novo espaço cultural, 

que situado no Palácio de Cristal induz uma sensação de liberdade, com vastas áreas 

envidraçadas por onde penetra a luz natural(...)102. A intervenção do arquiteto que 

salvaguardou o impacto visual do imóvel e a totalidade das espécies vegetais que o 

enquadram103, também não foi esquecida: 
 

Projectado por José Manuel Soares, o mesmo arquiteto que realizou o 
Planetário do Porto, o edifício foi pensado para ocupar o espaço entre a Avenida das 
Tílias (entrada do publico) e a Rua de Entre-Quintas (entrada de serviço), 
preenchendo o terreno do extinto Teatro da Feira Popular. Manuela de Melo, 
vereadora da Cultura, referiu a importância do novo local, sublinhando a sua 
capacidade de criar um novo espaço público, e o seu carácter moderno e atractivo.104 

 
No entanto, e apesar das críticas maioritariamente elogiosas ao Edifício Cultural 

e respetiva arquitetura, aquando da consulta dos periódicos da época, é-nos possível 

constatar a existência de algumas críticas negativas relativas ao projeto arquitetónico do 

novo espaço cultural da cidade, nomeadamente à Galeria do Palácio: 
 

(...) O acesso faz-se por uma entrada acanhada sem corta-vento, após travessia 
de uma vasta área empedrada (...) No piso térreo, à direita da recepção – coroando 
cinco degraus que nunca ali deveriam existir – fica a entrada principal da nova 
galeria municipal. Esta, apresneta-se [sic] num vasto espaço de elevado pé-direito 
desdobrado em dois níveis, sendo o de cima um mezanino triangular que atravessa 
longitudinalmente todo o espaço destinado a exposições. Para chegar ao mezanino – 
que surpreende por não estar apoiado no piso térreo em nenhuma coluna ou pilar – 
há que subir uma escada de um só tramo. Em cima, o mezzanino revela-se 
conceptualmente frágil e devassado por uma floresta de pilares metálicos e de planta 
cruciforme que imediatamente recordam, perdendo na comparação, os pilares que 
Mies van der Rohe projectou para o conhecido Pavilhão de Barcelona de 1929. (...). 
Mas este mezanino deve ter algum problema de identidade. Ao mesmo tempo que 
ocupa todo o comprimento da galeria e se afirma gerador de todo o espaço de 
exposição deste edifício, mergulha no piso de cima em jogos floreados, começando 
por ser uma parede de alguns metros de altura e terminando num tímido e deslocado 
corrimão.(...) Quanto aos pilares do mezanino, eles são, na realidade, tirantes 
suspensos da laje do tecto, aguentando” à tracção” a laje de pavimento do piso 
sobrelevado. No piso térreo, após entrarmos na galeria, o que imediatamente nos 
chama a atenção é a forma como o mezanino do piso superior termina algures num 
ponto, no canto norte da sala. Ficamos naturalmente curiosos e seduzidos: “o que 
pode estar para lá daquele ponto de submeter todo o traçado da galeria a esta 
diagonal?” O que está para lá desse ponto onde converge toda a energia visual deste 
corpo do edifício é, pasme-se, a porta de acesso a umas escadas de serviço, “espaço 
nobre” onde os haja! (...) estas minudências arquitetónicas revelam um descontrole 
projectual. O projecto aparece sobrecarregado, perdendo-se a clareza do gesto 
inicial e a recíproca integração das partes no todo. A galeria municipal sofre com 

 
102 CORVACHO, Nuno – “Biblioteca Almeida Garrett é hoje inaugurada no Porto”. In Público, Edição 
Porto, Ano IX – N.º 3974, 4 de Fevereiro de 2001, p. 43. 
103 [S.a] – “Edifício Cultural apresenta-se hoje a meio-gás”. In Cultura e Espectáculos. O Primeiro de 
Janeiro, Ano CXXXII- N.º 34. Domingo, 4 de Fevereiro de 2001, p. 12. 
104 MARINHO, Luísa – “Galeria e Auditório antecipam Biblioteca Municipal Almeida Garrett”. In O 
Comércio do Porto, Ano CXLVII – N.º 249, Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2001, p. 24. 
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cedências maneiristas (...). Também a implantação do edifício se afigura de certo 
modo incompreensível. Num cenário privilegiado da cidade, o edifício renuncia a 
abrir-se para o interior do parque urbano do Palácio e o diálogo com a Avenida das 
Tílias volta a ser desprezado quando a entrada lhe vira as costas ou quando se 
enterra(...).Mas o elemento mais incompreensível e vacuamente pomposo é a dupla 
rampa em “W” que conduz da rua directamente à Avenida das Tílias: porque 
concorre, em afirmação e importância, com a entrada principal no recinto do 
Palácio, ali ao lado; porque viola o antigo portão decimonónico e, por fim, porque 
esta rampa é totalmente desnecessária.105 

 

Apesar desta crítica à conceção da Galeria do Palácio e do Edifício Cultural, 

importa mencionar o reconhecimento do projeto arquitetónico, além-fronteiras, ao ser 

referido, por exemplo, na publicação de um artigo, integrado num número da revista 

francesa, Techniques & architectur106 de 2003, dedicado à arquitetura contemporânea 

portuguesa. De destacar, uma vez mais, as palavras da Vereadora Manuela Melo, no que 

se refere à localização do edifício, ao mencionar que este, se encontra entre um Jardim 

já conhecido e com o qual tem relação através nomeadamente da galeria e de um jardim 

que nós queremos que se descubra e que é igualmente interessante que é o jardim da 

Casa Tait e depois remete para os caminhos do Romântico107. De salientar a preocupação 

do Arquiteto José Manuel Soares em integrar o edifício sem destruir o ambiente do 

jardim. Situado numa encosta, o edifício distribui-se pela mesma, motivo pelo qual, 

quando passamos na Avenida das Tílias, que é a avenida mais importante, estruturante 

do Jardim do Palácio de Cristal, vemos só um volume com nove metros de altura e com 

uma fachada em madeira bruta, em madeira de pinho108.  

A preocupação do arquiteto em integrar o edifício na paisagem e em “trazer” o 

jardim para o seu interior, são visíveis na peça escultórica de Alberto Carneiro, Uma 

Coluna sem Fim, 1999-2001, concebida e executada especificamente para o Edifício 

Cultural. A propósito desta sua obra Alberto Carneiro disse:  

 
105 BARRETO, Pedro – “Um espaço contraditório”. In Arquitectura: Inaugurações. Suplemento Mil Folhas 
do Jornal Público, Edição do Porto, Ano XI – N.º 3973, 3 de Fevereiro de 2001, pp. 20 e 21. Vide artigo 
integral em versão online do jornal Público no Apêndice Documental-Vol. II, Documento 13, pp.114 a 117. 
Disponível em: https://www.publico.pt/2001/02/03/jornal/um-espaco-contraditorio-154345  
106 POUSSE, Jean François - “Médiathèque et galerie Do Palácio, Porto, José Manuel Soares”. In 
Techniques & architecture: Dossier Portugal 2003 - Hétérodoxie modern. France, Paris, éditions Jean 
Michele Place. n. º 466, juin - juillet 2003, pp. 72 a 75. Vide artigo integral no Apêndice Documental-Vol. 
II, Documento 10, pp.104 a 107. 
107 Citação da intervenção de Manuela Melo no programa noticioso, Complexo cultural do jardim do 
Temas: Artes e Cultura, Sociedade. Canal: RTP1. Jornalista: Alexandra Vieira. Ano: 2001, 01’ 21’’. 
Disponível em: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/complexo-cultural-do-jardim-do-palacio-de-
cristal/. Consultado no dia 16 de Abril de 2019. 
108 Citação da intervenção de José Manuel Soares no programa noticioso, Complexo cultural do jardim do 
Temas: Artes e Cultura, Sociedade. Canal: RTP1. Jornalista: Alexandra Vieira. Ano: 2001, 02’ 46’’. 
Disponível em: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/complexo-cultural-do-jardim-do-palacio-de-
cristal/. Consultado no dia 16 de Abril de 2019. 
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(...) No espaço de uma casa de leituras e saberes a coluna sem fim estende o 

espaço para o centro da terra e para o infinito. Prolongamento imaginário do espírito 
que se abre para todos os lados do finito para nos revelar o não finito. Uma árvore 
que se desdobra em si mesma como conceito e metáfora. Homenagem aos Egípcios: 
os pais de Brancusi. Revelação da flor de lotus que floresce em sucessivas 
metamorfoses. Natureza e a si mesma como arte que se alcança como 
consubstanciação dum corpo movente109.  

 

 

 

  

 
109 ROSENDO, Catarina – Alberto Carneiro – Das notas para um Diário e Outros Textos: Antologia. 
Publicação: Lisboa, Assírio & Alvim. Edição 1196, Coleção: Arte e Produção. Novembro 2007, p.127.Vide 
Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras 16,17 e 18, pp.18 e 19. 
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2.1. Galeria do Palácio 

 
Em Fevereiro de 2001, mês em que foi inaugurada a Galeria Municipal, então 

designada Galeria do Palácio, integrada no Edifício Cultural do Palácio de Cristal, o Eng.º 

Nuno Cardoso, Presidente da Câmara Municipal do Porto, dizia a propósito: 
 

Trata-se de um espaço de divulgação e promoção das artes plásticas, que 
pretende trabalhar em complementaridade, ou mesmo em colaboração, com as suas 
congéneres privadas ou com instituições que persigam os mesmos desideratos. De 
resto, surge numa zona estratégica do diletantismo portuense, onde avultam as 
diversas galerias da Rua Miguel Bombarda, o Museu Soares dos Reis, o Auditório 
Nacional Carlos Alberto e o Centro Português de Fotografia. A Galeria do Palácio 
vem, pois, reforçar a já intensa e estimulante programação de artes plásticas da 
cidade e confirmar a apetência dos portuenses pelas belas-artes – visível, por 
exemplo, na afluência do publico à Miguel Bombarda e a Serralves.110 

 
A Galeria do Palácio constituiu o primeiro espaço municipal construído de raiz, 

vocacionado para a área das artes plásticas e atividades temporárias, cuja criação 

justificada pela vereadora Manuela Melo, ficou a dever-se ao fato da Câmara não possuir 

nenhum espaço digno que servisse este fim111. De acordo com a Proposta de linhas 

programáticas da Galeria Municipal - Edifício Cultural no Palácio de Cristal: 
 

A Câmara Municipal tem recebido numerosas propostas de exposições a que 
não pode dar resposta por absoluta falta de um espaço adequado à sua realização. A 
Galeria Municipal será dotada de sistemas que garantem a correcta exposição e 
conservação das peças a mostrar. Por estas razões e pela área que ocupa (cerca de 
1400 m2) a cidade do Porto passará a dispor de um espaço municipal devidamente 
apetrechado para receber grandes exposições.112 

 
Carecendo a cidade do Porto de um novo espaço de exposição, surge o conceito 

do projeto cultural, cujo programa, de acordo com Manuela Melo, foi construir um 

edifício cultural que tivesse a função galeria, com todas as estruturas e todas as 

condições de controlo climático necessário a qualquer tipo de exposição, desde as artes 

plásticas, à arquitetura, até à ciência, e uma biblioteca de leitura pública113. Sobre este 

 
110 CARDOSO, Nuno – “Carta do Presidente – Porto, Fevereiro de 2001”. In Informal: Porto informação. 
Edição: Gabinete de comunicação da C.M.P.; Propriedade: C.M.P.; Periocidade: Mensal. N.º 11 - Fevereiro 
2001.  
111 MELO, Manuela [cit.] – “Galeria e Auditório antecipam Biblioteca Municipal Almeida Garrett”. In O 
Comércio do Porto. Ano CXLVII – N.º 249. Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2001, p. 24. 
112 MELO, Manuela – “Galeria Municipal - Edifício Cultural no Palácio de Cristal: Propostas de linhas 
programáticas, 1. Enquadramento”, p. 2, 8 de Janeiro de 2001. In Câmara Municipal do Porto, Divisão 
Municipal de Apoio aos Orgãos Autárquicos. Originais propostos. Reuniões Camarárias 2001, Vol. I., p. 
0337. [Arquivo Geral da C.M.P.]. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 14, p.119. 
113 Citação da intervenção de Manuela Melo no programa noticioso, Complexo cultural do jardim do 
Temas: Artes e Cultura, Sociedade. Canal: RTP1. Jornalista: Alexandra Vieira. Ano: 2001, 00’ 49’’. 
Disponível em:https://arquivos.rtp.pt/conteudos/complexo-cultural-do-jardim-do-palacio-de-cristal/. 
Consultado no dia 16 de Abril de 2019. 
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aspeto, importa referir o balanço feito por Laura Castro que entrevistámos, enquanto 

Técnica do Departamento de Museus e Património e responsável pela Galeria do Palácio, 

entre 2001 e 2006: 
 

A ideia era ter um bom espaço para se apresentar arte e exposições de caráter 
histórico, de caráter científico, não era exclusivamente vocacionado para a área 
artística, e também por isso era necessário um espaço grande, que tivesse aquele 
monta cargas que tem, que tivesse acessos bons (...) a ideia não era à partida apenas 
arte, embora se percebesse que a parte da arte e da arte contemporânea seria sempre 
uma parcela importante do programa (...) ter uma sala que fosse o mais polivalente 
possível para apresentar todo o tipo de exposições. A Câmara tem a seu cargo os 
Museus, o Património, os Arquivos, as Bibliotecas, detendo um conjunto de materiais 
que com outras instituições poderia desenvolver exposições curiosas sobre o Porto, 
sobre monumentos específicos da cidade.114 

 
Instalada num espaço multifuncional, a relação espacial entre os três módulos 

culturais que integram o edifício – galeria de exposições, biblioteca e auditório – e a sua 

articulação futura, constituía um dos objetivos principais, como afirma Manuela Melo, 

durante a reportagem noticiosa da RTP, a propósito da inauguração do Complexo Cultural 

do Jardim do Palácio de Cristal:  
 

(...) Por exemplo a ilustração do livro, que reúne ao mesmo tempo, a área das 
artes plásticas, do design e também a divulgação do livro e a importância que se lhe 
atribui e a atratividade suplementar que as artes gráficas e as artes plásticas podem 
trazer ao livro. Haverá sempre uma ligação de coisas que decorrem aqui [galeria] e 
coisas que decorrem lá em baixo [biblioteca].115 

 
Da mesma forma Laura Castro, refere em entrevista ao jornal O Tripeiro, no ano 

de 2001, que o espaço de exposições temporárias, está vocacionada para a arte 

contemporânea, mas poderá acolher outras mostras de diferentes correntes, escolas ou 

artistas116. Projetada para promover o interesse pela arte e para formar novos públicos, 

também este um dos grandes objetivos da Capital Europeia da Cultura, a Galeria do 

Palácio acolheu no ano de 2001, parte da programação da área das artes plásticas e 

arquitetura da Capital Europeia da Cultura117. A inauguração da Galeria coincidiu com a 

 
114 Excerto da entrevista à Doutora Laura Castro. A entrevista integral realizada, no dia 8 de Abril de 2019, 
à responsável pela Galeria do Palácio, aquando da sua inauguração, pode ser consultada no Apêndice 
Documental- Vol. II, Entrevista à Doutora Laura Castro, pp.250 a 262. 
115 Citação da intervenção de Manuela Melo no programa noticioso, Complexo cultural do jardim do 
Temas: Artes e Cultura, Sociedade. Canal: RTP1. Jornalista: Alexandra Vieira. Ano: 2001, 03’ 13’’. 
Disponível em:https://arquivos.rtp.pt/conteudos/complexo-cultural-do-jardim-do-palacio-de-cristal/. 
Consultado no dia 16 de Abril de 2019. 
116 Vide artigo “Nova biblioteca no Porto: um palácio de leitura.” In O Tripeiro. 7ª Serie – Ano XX-N. º4, 
Abril 2001, p.109. 
117 Com o a apoio da Porto 2001, as exposições que integraram a programação da Galeria do Palácio foram: 
[+] de 20 Grupos e Episódios no Porto do Século XX; Post. Rotterdam-Arquitectura após a Tabula Rasa; 
Marionetas de Animação; Jardins de Cristal; Situações/Citações e First Story Women Building. 
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apresentação da exposição [+] 20 grupos e episódios no Porto do século XX, que procura 

traçar o panorama das artes plásticas na cidade do Porto ao longo do século XX, 

mostrando a evolução das artes plásticas na cidade ao longo dos últimos cem anos e o 

trajeto dos principais movimentos artísticos que surgiram no Porto, através de obras de 

pinturas e esculturas de oitenta artistas portuenses. Segundo Laura Castro, durante a 

entrevista que nos foi concedida: 
 

No primeiro ano, como foi o ano da Capital Europeia da Cultura a programação 
foi muito particular. A primeira exposição foi um comissariado meu e da Fátima 
Lambert, e a ideia foi: vai-se abrir uma galeria municipal no Porto, que na altura 
designávamos por Galeria do Palácio, gerida pela Câmara e era importante dar uma 
noção do trajeto da arte no Porto, que nós tentámos através de um fio condutor: os 
grupos de artistas e os coletivos numa retrospetiva.118 

 
Integrada inicialmente no Departamento de Museus e Património Cultural da 

Câmara Municipal do Porto119, a Galeria do Palácio insere-se num contexto em que os 

novos equipamentos públicos começavam a desempenhar uma função importantíssima 

de divulgação da arte actual e impondo uma nova dinâmica de relacionamento com 

galerias, museus e outras instituições120. Enquadrada neste movimento a Galeria do 

Palácio possibilitou a realização de grandes projetos expositivos de áreas diversas, assim 

como o acolhimento de projetos exteriores e de outros produzidos pelos serviços 

municipais, num local agenciado para esse fim e dotado de todos os meios necessários. 

A 16 de Janeiro de 2001, foram aprovados por unanimidade, em reunião 

camarária, pelo executivo municipal, os objetivos e estratégias que norteariam a 

programação da Galeria do Palácio, que na Proposta de linhas programáticas, apresenta 

como objetivos fundamentais:  
 

Promover o interesse pela arte, com particular incidência sobre a arte 
contemporânea; Formar novos públicos, sensibilizando-os para a apreciação e 
compreensão do fenómeno artístico; Estimular a criação artística, nomeadamente de 
novos artistas; Divulgar áreas do conhecimento histórico, científico e tecnológico; 
Fomentar a apresentação pública de coleções privadas; Contribuir para o 
desenvolvimento cultural do município e da região e fomentar o diálogo cultural nos 
planos nacional e internacional.121 

 
118 Vide Apêndice Documental-Vol. II., Entrevista à Doutora Laura Castro, p.251. 
119 [S.a] Guia dos Serviços Culturais. Edição: Câmara Municipal do Porto e Direcção Municipal de Cultura 
e Turismo; Coordenação: Luís Cabral. Porto, 2001, p. 36. Em 2007 passou a integrar a Divisão Municipal 
das Bibliotecas e em 2017 a já designada Galeria Municipal do Porto pertencia à Divisão Municipal de 
Ação Cultural e Científica. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 15, pp.128 a 130. 
120 MELO, Manuela - Galeria Municipal - Edifício Cultural: Propostas de linhas programáticas. 1. 
Enquadramento, p. 2, 8 de Janeiro de 2001. In Câmara Municipal do Porto, Divisão Municipal de Apoio 
aos Orgãos Autárquicos. Originais propostos. Reuniões Camarárias 2001, Vol. I., p. 0337. [Arquivo Geral 
da C.M.P.]. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 14, p.119. 
121 MELO, Manuela – “Galeria Municipal” (...) Op. Cit. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 
14, p.120. 
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No que concerne ao plano estratégico da Galeria, aquando da sua criação, a sua 

programação privilegiava a elaboração de projetos que se pudessem articular com a 

Biblioteca Municipal Almeida Garrett e com os Jardins do Palácio de Cristal, tirando 

partido da sua localização, no sentido de promover atividades comuns que podem passar 

por exposições ao ar livre ou pela realização de workshops de interesse mútuo122. A 

propósito da referida articulação, Laura Castro admite, ao revisitar as várias exposições 

realizadas, entre 2001 e 2006, que embora tenha havido algum diálogo entre a Galeria e 

a Biblioteca, se devia ter aprofundado essa linha, já no que respeita aos jardins afirma: 
 

Nunca o desenvolvemos. A galeria fazia parte do Departamento de Museus, a 
biblioteca do Departamento de Bibliotecas e os jardins tinham uma coordenação 
autónoma. (...) o diálogo foi sempre feito mais entre a biblioteca e galeria, do que 
propriamente com o exterior (...).123 

 
A galeria tinha como objetivo inicial não ser exclusivamente artística, 

promovendo uma interdisciplinaridade, entre as áreas artísticas, literárias, científicas, 

históricas e arqueológicas, mencionando Laura Castro como bons exemplos de 

exposições produzidas pela Galeria do Palácio as que uniram a literatura à arte visual – 

promovendo o que a Galeria, pela sua localização, tinha de diferenciador e específico –

mencionando as exposições Rúben A. e Olhares e Escritas, ambas de 2003: 
 

A exposição Rúben A. – Tempo, Escrita e Memória, 2003, que ocupou a galeria 
toda, correspondia a uma tendência que eu pessoalmente achava que se devia ter 
desenvolvido naquela galeria na época. Havia uma biblioteca no piso inferior e havia 
a galeria no piso superior e sempre me pareceu que se deviam promover exposições 
que articulassem as duas dimensões: a palavra e a escrita.  Poucas vezes isso se fez, 
mas eu considerava que em termos de arte essa poderia ser uma dinâmica importante. 
(...) Olhares e Escritas, 2003, outra [exposição] que eu acho interessante, porque era 
precisamente a relação entre os dois universos da escrita e do olhar (...).124 

 
A programação da galeria privilegiava também o estabelecimento de protocolos 

de colaboração e intercâmbio com instituições públicas e privadas afins, suscetíveis de 

enriquecer a sua intervenção e incluí-la numa rede de espaços preparados para a 

apresentação de exposições com responsabilidades pedagógicas marcantes125. A este 

propósito, Laura Castro admite, durante a entrevista concedida, que embora se tivesse 

 
122 MELO, Manuela – “Galeria Municipal” (...) Op. Cit., p. 3. Vide Apêndice Documental-Vol. II, 
Documento14, p.120. 
123 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista à Doutora Laura Castro, p. 256. 
124 Idem, p.252. 
125 MELO, Manuela – “Galeria Municipal - Edifício Cultural: Propostas de linhas programáticas. 3.2. 
Estabelecimento de Protocolos”, p. 4, 8 de Janeiro de 2001. In Câmara Municipal do Porto, Divisão 
Municipal de Apoio aos Orgãos Autárquicos. Originais propostos. Reuniões Camarárias 2001, Vol. I., p. 
0339. [Arquivo Geral da C.M.P.]. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 14, p.121. 
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pensado inicialmente em ter instituições fora do Porto com as quais se protocolasse a ida 

de exposições realizadas na Galeria do Palácio, tal nunca se chegou a concretizar. No 

entanto, refere a itinerância de exposições propostas e acolhidas pela Galeria, 

provenientes de outras instituições, nomeadamente: Eugénio Granell, 2002, proveniente 

da Fundação Eugénio Granell; Das Histórias nascem Histórias, 2004, instalação criada 

por Fernanda Fragateiro para o trabalho de Sophia de Mello Breyner, concebida para o 

Centro Cultural de Belém; e Verdade e Beleza, 2004, proveniente da fundação inglesa 

Wellcome Trust. 

Conforme mencionado anteriormente, a Galeria do Palácio procurou afirmar-se 

na cidade do Porto, desde o seu início, enquanto espaço municipal vocacionado para o 

acolhimento de projetos expositivos de áreas diversas. A acompanhar estas exposições, 

destaca-se o interesse da Galeria do Palácio na produção, desenvolvimento e divulgação 

de atividades associadas às mesmas, como a realização de debates, visitas guiadas, 

workshops e ações de serviço educativo126. Neste aspeto, Laura Castro menciona a 

importância e o peso do Serviço Educativo e das ações por ele desenvolvidas, durante o 

período em que foi responsável pela Galeria, mesmo quando não se tratavam de 

exposições meramente artísticas, recordando também a importância das atividades 

paralelas associadas às exposições apresentadas. Segundo a entrevistada Corpo 

Biológico/Corpo Social, 2004, foi uma exposição que teve um programa educativo muito 

importante, porque como são doenças infetocontagiosas, sida e outras, houve um 

programa educativo fantástico e a exposição impressionava mesmo127. A propósito do 

Serviço Educativo, a entrevistada elogia o trabalho desenvolvido por Inês Ferreira, hoje 

Chefe da Divisão dos Museus, responsável por ter montado o serviço educativo da Galeria 

do Palácio, elogiando as ações que desenvolveu, por exemplo, na exposição sobre Ruben 

A., cujo livro Cores inspirou atividades ligadas às cores e invenções de palavras, num 

trabalho complementar de grande importância. A propósito desta exposição, Laura Castro 

refere que em termos de programa complementar foi, talvez, das exposições mais bem-

sucedidas, para mim, do período em que eu lá estive, inaugurava uma dinâmica que 

deveríamos ter desenvolvido128, mencionando as leituras encenadas no auditório, a partir 

de textos do escritor e as visitas ao Porto de Rúben A. conduzidas por Germano Silva.  

 
126 MELO, Manuela - Idem, p. 5. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 14, p.122. 
127 Vide Apêndice Documental, Entrevista à Doutora Laura Castro, p. 253. 
128 Idem, p.252. 
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Quanto às estratégias da Galeria do Palácio, a Proposta de linhas programáticas, 

destaca o convite a comissários e artistas para que expusessem no novo espaço cultural 

da cidade, assim como a encomenda de projetos a jovens criadores, com o intuito de 

estimular a criação de artistas emergentes, sem descurar a produção cultural exterior e a 

resposta a solicitações de artistas e outras entidades que lhe sejam dirigidas129. No que 

respeita aos critérios de programação, as exposições e atividades a divulgar e apoiar pela 

Galeria, dado o seu caráter municipal, deveriam ser ousadas e distintas das organizações 

de caráter comercial, pelo que os critérios de escolha deveriam ter em conta:  
 

a pertinência cultural e o sentido de oportunidade das iniciativas para o meio; 
a relevância artística e a representatividade dos artistas/ tendências apresentadas; o 
sentido de experimentação associado à eficácia estética e comunicativa das 
propostas; a actualidade e a vanguarda das pesquisas que estiverem na base das 
actividades a desenvolver e a credibilidade científica e tecnológica das propostas 
apresentadas nestes domínios.130  

 
Segundo os objetivos e estratégias da programação da Galeria do Palácio, dadas 

as dimensões da sala de exposições e as exigências do processo de montagem de uma 

exposição, propunha-se a realização de quatro grandes exposições por ano, permitindo a 

apresentação de cada uma por períodos de 2 a 3 meses, no sentido de rentabilizar ao 

máximo as acções em curso e de garantir uma ampla visão e participação do público 

interessado131, sendo que, pelo menos 50% das exposições apresentadas, seriam de arte 

contemporânea, mantendo completamente livre o acesso à Galeria Municipal. A este 

propósito, Laura Castro refere que, o fato da galeria ser um sítio de exposições sem 

pagamento, (...) foi muito polémico na altura132. Instalada nos jardins do Palácio, um sítio 

frequentado por todos os estratos sociais e turistas e instalado no edifício da Biblioteca 

cujo serviço é gratuito, Laura Castro afirma, que se as pessoas tivessem que pagar na 

galeria seria fatal (...). Sendo um lugar de livre acesso, num sítio muito popular da 

cidade, a ideia era a de desmistificar a presença da arte e de grandes exposições em 

sítios muito sofisticados133. Quanto à periocidade das exposições a apresentar, a 

entrevistada considera que a diminuição dos períodos de apresentação não é nada 

 
129 MELO, Manuela – “Galeria Municipal - Edifício Cultural: Propostas de linhas programáticas. 3.6. 
Convite a comissários e artistas para expor/ Encomenda de projectos a específicos a jovens artistas”, p. 5, 
8 de Janeiro de 2001. In Câmara Municipal do Porto, Divisão Municipal de Apoio aos Orgãos Autárquicos. 
Originais propostos. Reuniões Camarárias 2001, Vol. I., p. 0340. [Arquivo Geral da C.M.P.]. Vide 
Apêndice Documental-Vol. II, Documento 14, p. 122. 
130 MELO, Manuela – Idem, p. 7. Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 14, p.124. 
131 Ibidem. 
132 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista à Doutora Laura Castro, p.256. 
133 Ibidem.  
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benéfica nem para quem organiza, nem para quem participa, nem para quem vê, 

apontando, ser este um problema do nosso tempo, que eu acho que tem a ver com a 

pressão da economia da cultura e de transformar a cultura num produto de consumo134.  

Num balanço da sua atividade enquanto responsável pela Galeria, Laura Castro 

considera que embora o primeiro ano tenha corrido bem, apresentando um programa 

forte, associado à programação da Capital Europeia da Cultura, a partir de 2002 o que 

funcionou melhor foram exposições que não eram meramente artísticas, mas as que 

cruzavam várias áreas135. De mencionar também, que um dos principais objetivos da 

galeria consistia em ser um espaço dedicado, não só à apresentação de arte, mas também 

à de exposições de caráter histórico e científico, o que na realidade, não se cumpriu, por 

questões orçamentais, de produção e de seguros136. Embora considere que o programa, 

não se tenha conseguido impor de forma coerente, salienta que o edifício serviu o 

propósito para o qual foi criado. 

Laura Castro elogia, não obstante a mudança em relação ao que tinha sido pensado 

inicialmente para o espaço, ao dedicar-se hoje em dia exclusivamente à arte 

contemporânea, a apresentação de um programa coerente cujas exposições são 

consequentes com esse programa, embora considere que: 
 

(...) não se desenvolveu aquela linha que eu acho que os espaços também 
merecem para terem alguma especificidade, que vem do lugar que ocupam na cidade, 
nesse aspecto rumou por um trajeto diferente, mas que também era preciso no Porto, 
para trazer outros nomes e dar visibilidade à produção artística da cidade, na sua 
história recente. Possivelmente se não fosse a galeria e a câmara a fazer, ninguém 
mais fazia.137 

 

3. Novas estratégias para a Galeria Municipal 
 
Em 2014 assistimos a uma nova fase da Galeria Municipal, à sua reinvenção e 

confirmação enquanto lugar de interdisciplinaridade artística e de janelas abertas para 

debates contemporâneos138, para a qual muito contribui o papel desempenhado pelo 

Vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto, Paulo Cunha e Silva (1962 – 2015). 

A Galeria, cuja missão se redefiniu em finais de 2013, foi merecedora da atenção do novo 

vereador, que em entrevista ao jornal Público, em Novembro de 2013, logo após ter 

 
134 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Entrevista à Doutora Laura Castro, p. 259. 
135 Idem, p. 255. 
136 Idem, p. 250. 
137 Idem, p. 261. 
138 SILVA, Paulo Cunha e – “A liberdade do futuro”. In Sub 40: Arte e artistas no Porto. Geração Pós-25 
de Abril – Para lá da memória conhecida. Publicação: Porto, Câmara Municipal do Porto. 2014, p. 5. 
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tomado posse, afirmava a intenção de reaproveitar o vasto espaço expositivo, para o qual 

possuía um projeto que pretendia articular com a Rua de Miguel Bombarda. De acordo 

com o próprio: 
 

(...) a estratégia para a galeria municipal não passaria por ter um diretor 
artístico. Em vez disso, quero abrir concursos para três exposições por ano, uma de 
curadoria em arquitetura, outra de artes visuais, e uma terceira de design, de moda 
ou de outras áreas, como o cinema. No início de cada ano lançar-se-iam concursos e 
um júri escolheria três exposições, mantendo essa sequência arquitectura/ artes 
visuais/ outras. Quero ainda criar um polo da galeria nos próprios paços do 
concelho, abrindo a câmara à cidade.139 

 
Na mesma entrevista o antigo Vereador da Cultura considerava que a cultura no Porto é 

muito descontínua. Há o top, há o muito down, mas falta uma espécie de classe média da 

cultura. É nela que acho que temos de investir140. Paulo Cunha e Silva concebeu para 

2014 uma programação que refletia o que pretendia para esse espaço, tanto ao nível da 

variedade disciplinar, bem como no equilíbrio entre iniciativas de dimensão local e outras 

de âmbito nacional e internacional. Para atingir tais objetivos foi necessário investir em 

projetos com alguma dimensão e custos, tendo a solução encontrada passado pela aposta 

no estabelecimento de parcerias141. No final de 2014, o Vereador chamava a atenção para 

a Galeria Municipal ser um espaço muito aberto à questão contemporânea, mas é também 

muito vinculado à cidade. (...) um espaço com uma geometria variável, mas que, em 

função daquilo que vai acontecendo, se vai percebendo que tem um determinado perfil e 

identidade142. Defensor de uma cultura aberta à cidade, como fator de promoção e 

desenvolvimento143, Paulo Cunha e Silva procurou conceber uma cidade líquida, 

movente, multivariável e multipolar, onde tudo pode acontecer em todo o lado, inspirada 

no conceito de Zygmunt Bauman de sociedades líquidas144. A propósito do balanço 

enquanto Vereador da Cultura, durante os primeiros seis meses de mandato, Paulo Cunha 

 
139 CARVALHO, Patrícia; QUEIRÓS, Luís Miguel – “O Porto pode ser um laboratório politico-cultural 
para o país.” In Secção Ípsilon – Público. Artigo publicado a 17 de Novembro de 2013. Acessível em: 
https://www.publico.pt/2013/11/17/culturaipsilon/noticia/entrevista-1612770. Consultado no dia 17 de 
Junho de 2019. 
140 Ibidem. 
141 Nomeadamente as das fundações Arpad Szenes - Vieira da Silva e Millennium BCP para a exposição A 
Poesia Está na Rua; a secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos para Porto Poetic, a Fundação 
Calouste Gulbenkian e o seu Programa Próximo Futuro, para Present Tense.  
142 CASTELO BRANCO, Sara; MAIA, José – “Entrevistas: Paulo Cunha e Silva por José Maia e Sara 
Castelo Branco”. In Sub 40: Arte e artistas no Porto. Geração Pós-25 de Abri – Para lá da memória 
conhecida. Publicação: Porto, Câmara Municipal do Porto. 2014, p. 10. 
143 CARVALHO, Patrícia; QUEIRÓS, Luís Miguel – “O Porto pode ser um laboratório politico-cultural 
para o país.” In Secção Ípsilon – Público. Artigo publicado a 17 de Novembro de 2013. Disponível em, 
https://www.publico.pt/2013/11/17/culturaipsilon/noticia/entrevista-1612770. Consultado no dia 17 de 
Junho de 2019. 
144 Ibidem. 
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e Silva afirmava que a Galeria Municipal viria a ser um espaço virado para a cidade, mas 

sobretudo para a relação que a cidade estabelece com o mundo (...)145. A este propósito 

o antigo vereador da cultura mencionou a importância da exposição Porto Poetic146, 

centrada na Escola de Arquitetura do Porto, que abriu o novo ciclo de atividade da Galeria 

Municipal Almeida Garrett e pretendeu reforçar o carácter simultaneamente local e 

internacional do espaço. Com efeito, a arquitetura do Porto, no caso concreto a arquitetura 

produzida no contexto e na sequência da designada Escola do Porto, consiste num dos 

produtos artísticos internacionais da cidade, motivos que justificaram a escolha desta 

exposição como a primeira do novo ciclo da Galeria Municipal147, sendo que uma das 

vocações deste espaço é justamente a ligação entre a cidade e o mundo, o urbi et orbi, 

da cidade para o mundo148. De acordo com Paulo Cunha e Silva, a exposição Porto 

Poetic: 
 
(...) fala do Porto e da importância da internacionalização para a difusão da 

imagem da cidade. Ou seja, a Porto Poetic, é uma exposição sobre a Escola do Porto, 
mas a partir da conexão que a Escola do Porto estabeleceu com Itália, com a escola 
de Milão e de Veneza e sobretudo da importância que essa escola teve depois na 
difusão mundial da Escola do Porto, nomeadamente nos Estados Unidos.149 

 
A par da exposição, o programa incluiu um ciclo de conferências, intitulado Porto Poetic 

Talks, que decorreram no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett. À 

 
145 Citação da intervenção de Paulo Cunha e Silva durante a entrevista intitulada Paulo Cunha e Silva faz 
balanço demeio ano de cultura no Porto, 03’48’’. Entrevista publicada pelo Portoponto, a 24 e Abril de 
2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=52BeZCNtwgk&t=2s. Consultado no dia 17 de 
Junho de 2019.  
146 Exposição organizada pela Ordem dos Arquitetos da Secção Regional do Norte em colaboração com a 
Câmara Municipal do Porto, com curadoria do arquiteto italiano Roberto Cremascoli, que abordava a 
relevância da Escola do Porto para a cidade e a afirmação internacional da arquitectura portuguesa, reunindo 
vídeos, fotografias de autor, projetos de arquitetura e peças de design de vários arquitetos. Porto Poetic 
esteve em exibição na Galeria Municipal de 6 de Março a 14 de Abril de 2014. 
147 (...) pareceu-me que fazia todo o sentido começar a nova programação com uma exposição de 
arquitectura sobre a Escola do Porto. Foi uma forma muito oportuna de convocar novamente as pessoas 
(...) era uma forma de trazer bastante gente para esta galeria, que já existia, mas não tinha uma 
programação pertinente naquela lógica e espaço. Eu queria, de certa forma, refundá-la. Portanto, uma 
exposição de arquitectura a Porto Poetic, como primeira estratégia de captação de público e de 
ancoragem, sobretudo, sendo ela sobre a Escola do Porto e a sua internacionalização. CASTELO 
BRANCO, Sara Castelo; MAIA, José – “Entrevistas: Paulo Cunha e Silva por José Maia e Sara Castelo 
Branco”. In Sub 40: Arte e artistas no Porto. Geração Pós-25 de Abri – Para lá da memória conhecida. 
Publicação: Porto, Câmara Municipal do Porto. 2014, pp. 13 e 14.  
148 Citação da intervenção de Paulo Cunha e Silva em Inauguração da exposição Porto Poetic, 02’27’’, 
publicado pelo Portoponto a 14 de Março de 2014. 
Disponívelem:https://www.youtube.com/watch?v=o0Zpz9F2ZRI&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6W
gSDVv-B8p2&index=441. Consultado no dia 17 de Junho de 2019. 
149 Citação da intervenção de Paulo Cunha e Silva durante a entrevista Paulo Cunha e Silva faz balanço de 
meio ano de cultura no Porto, 03’18’’. Entrevista publicada pela Portoponto, a 24 e Abril de 2014. 
Acessível em: https://www.youtube.com/watch?v=52BeZCNtwgk&t=2s. Consultado no dia 17 de Junho 
de 2019.  
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semelhança do artista mexicano Gabriel Orozco para quem, lo importante no es lo que la 

gente ve en el museo sino lo que la gente ve después de mirar los objetos en un museo, es 

decir, cómo confronta después la realidad. El arte importante regenera la percepción de 

la realidad, la enriquece y la transforma150, Paulo Cunha e Silva considerava importante 

que uma exposição não morra em si própria, ou seja que a exposição seja capaz de 

suscitar a discussão, que a exposição interpele, coloque perguntas (...)151. Motivo pelo 

qual procurou através da realização de atividades paralelas e ciclos de conferência 

estabelecer uma conexão que pretendia levar a cabo nos próximos eventos culturais, 

tornando a Galeria num espaço expositivo-argumentativo, pois as exposições não se 

confinam a si próprias, têm um programa paralelo, que as discute, amplifica e 

densifica.152 

Empenhado em renovar a Galeria Municipal Almeida Garrett, Paulo Cunha e 

Silva contribuiu para que a mesma se afirmasse enquanto novo palco das artes 

contemporâneas da cidade. Procurando que a Galeria fosse um espaço expositivo que 

dedicasse particular atenção às dinâmicas da cidade, mas às dinâmicas da cidade, com 

capacidade de inscrição internacional153, a programação desenvolvida no ano de 2014 

difere daquela que vinha acontecendo nos últimos anos, ao torná-la num espaço mais 

jovem, mas também, um espaço com alguma pretensão de internacionalização daquilo 

que se passa154.  

Com o objetivo de reforçar o caráter interdisciplinar que queria dar a este espaço, 

a programação promovida por Paulo Cunha e Silva confirmou a estratégia que tínhamos 

para este espaço que é a circunstância de ser um espaço muito versátil em termos de 

 
150 LANDINO, Patrícia – “GABRIEL OROZCO - REINVENCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO”. 
Artigo publicado na revista Magis, Abril 2006. Acessível em: 
 https://magis.iteso.mx/anteriores/010/010_ergosum_gabrielorozco%20.htm. Consultado no dia 17 de 
Junho de 2019. 
151 Citação da intervenção de Paulo Cunha e Silva durante a entrevista Paulo Cunha e Silva faz balanço de 
meio ano de cultura no Porto, 04’39’’. Entrevista publicada pela Portoponto, a 24 e Abril de 2014. 
Acessível em: https://www.youtube.com/watch?v=52BeZCNtwgk&t=2s. Consultado no dia 17 de Junho 
de 2019.  
152 CASTELO BRANCO, Sara Castelo; MAIA, José – “Entrevistas: Paulo Cunha e Silva por José Maia e 
Sara Castelo Branco”. Op. Cit., p. 14. 
153 Citação de parte da entrevista a Paulo Cunha e Silva, a propósito da exposição Sub-40, 01’16’’. 
Entrevista Sub-40, publicada Por Volta Das Quatro, a 16 de Outubro de 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bI47fE5qrcc. Consultado a 17 de Junho de 2019. 
154 Idem, 01’27’’. Na mesma entrevista o Vereador da Cultura refere que, Porto Poetic traduziu isso, 
Present Tense também traduziu isso - a fotografia africana contemporânea em articulação com a 
Gulbenkian - e traduziu a ligação ao 25 de Abril, particularmente a exposição que fizemos em torno da 
relação entre a Sophia com a Maria Helena Vieira da Silva, A Poesia Está na Rua. Essas três exposições 
de certa forma cumpriram esse objetivo. Entrevista disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=bI47fE5qrcc, 01’33’’. Consultado a 17 de Junho de 2019. 
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conteúdos e de arquitetura, de artes visuais e (...) fotografia155. A última exposição da 

programação da Galeria Municipal Almeida Garrett do ano de 2014, e a primeira 

comissariada pelo Pelouro da Cultura, intitulada Sub – 40 - Arte e artistas no Porto: 

Geração pós-25 de Abril156, teve como principal desafio avaliar o estado da arte na cidade 

do Porto, dar visibilidade aos jovens criadores e  traduzir a necessidade de se fazer um 

circuito entre a cultura mais alternativa, que esta exposição demonstra e plasma, e a 

cultura da chamada penthouse (...) através da criação de um elevador cultural (...) que 

permita também observar o que se passa nos andares do meio157. De acordo com Paulo 

Cunha e Silva:  
 

Havia dois grandes tipos de territórios que estavam desconectados (...) havia 
territórios muito sofisticados, como o Museu Serralves, a Casa da Música ou o Teatro 
Nacional São João e, depois, territórios muito alternativos, de “garagem”. (...) Eu 
penso que a política cultural de uma autarquia (...) tem que ser, sobretudo, a de 
criação daquilo a que eu chamo de “territórios intermédios”. (...) Devem ser 
territórios que se situem entre a tal “penthouse”, o tal andar recuado, e os territórios 
mais alternativos.158 

 

A exposição Sub 40 reflete o interesse na criação de uma política cultural que aposta no 

território intermédio, na opinião de Paulo Cunha e Silva, as estruturas municipais, como 

a Galeria, tratam-se de veículos fundamentais na captura da cidade intermédia, na sua 

monotorização e avaliação, espaços para públicos mais diversos, ecléticos e 

diversificados.159 
 
Os equipamentos culturais da Câmara Municipal do Porto servirão de certa 

forma para capturar o espaço intermédio e para não o fixar, mas para o transformar 
no local de apresentação dos criadores da cidade e para servir numa plataforma de 
circulação internacional.160 

 
155 Citação da intervenção do Vereador da Cultura, Paulo e Silva, 1’19’’, durante a inauguração de Present 
Tense, exposição de fotografia contemporânea do Sul da África, realizada na Galeria Municipal em 
articulação com a Fundação Gulbenkian e Próximo Futuro, com curadoria de António Pinto Ribeiro. Vídeo 
Present Tense, publicado pelo Portoponto, a 11 de Julho de 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IbjAk65sI24 . Consultado no dia 17 de Junho de 2019.  
156 Sub-40 foi um projeto que procurou fazer um levantamento do que se passou na cidade do Porto, não só 
nas artes visuais, mas também na performance, na ilustração, no cinema, no design e na música. A 
exposição, com curadoria de José Maia, esteve patente na Galeria Municipal Almeida Garrett de 18 de 
Outubro a 11 de Janeiro de 2015,  
157 Citação de parte da entrevista a Paulo Cunha e Silva, a propósito da exposição Sub-40, 05’18’’. 
Entrevista Sub-40, publicada Por Volta Das Quatro, a 16 de Outubro de 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bI47fE5qrcc. Consultado a 17 de Junho de 2019. 
158 CASTELO BRANCO, Sara; MAIA, José – “Entrevistas: Paulo Cunha e Silva por José Maia e Sara 
Castelo Branco”. In Sub 40: Arte e artistas no Porto. Geração Pós-25 de Abri – Para lá da memória 
conhecida. Textos: Paulo Cunha e Silva; José Maia; Sara Castelo Branco ...  [ET AL.]. Publicação: Porto, 
Câmara Municipal do Porto. 2014, p. 8.  
159 Idem, pp. 9 e 10. 
160 Citação da intervenção de Paulo Cunha e Silva durante a inauguração da exposição Sub - 40, 04’45’’. 
Vídeo intitulado Inauguração_SUB-40, publicado por Sub-40, a 21 de Outubro de 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uwUID6VSkDg. Consultado no dia 18 de Junho de 2019. 
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O contributo de Paulo Cunha e Silva foi fundamental para a reinvenção, 

transformação e inscrição da Galeria Municipal nas dinâmicas culturais da cidade, 

confirmando-a enquanto espaço de problematização da cidade, espaço de desassossego. 

Como disse o próprio: Queremos que esses espaços, sejam espaços que respondam à 

cidade de uma forma muito aberta, se relacionem com ela, mas também a problematizem, 

porque também, como eu digo, no limite o principal equipamento cultural da cidade é a 

própria cidade.161 

 

3.1. Nova imagem da Galeria Municipal do Porto 
 

Em Novembro de 2015, o Presidente da Câmara da Porto, Rui Moreira, assumiu 

o pelouro da Cultura, nomeando como seu adjunto Guilherme Blanc (n. 1984), cargo que 

mantêm à data presente. 

Nos dois anos em que Paulo Cunha e Silva esteve à frente da vereação da Cultura, 

a cidade do Porto conheceu um renascimento cultural, quer com os muitos projetos que 

lançou, quer no intenso trabalho em rede com múltiplos agentes e espaços culturais162. 

A vontade do Vereador da Cultura em transformar o Porto numa cidade líquida, movente, 

onde tudo acontece em todo o lado, foi o conceito que serviu de fio condutor à criação de 

programas culturais, que se mantêm nos dias de hoje, de que são exemplos, Um Objeto e 

seus Discursos por Semana, Cultura em Expansão ou Fórum do Futuro; à abertura do 

terceiro piso do Palácio dos Correios a espetáculos e exposições; à agregação dos teatros 

Rivoli e Campo Alegre num único conceito de Teatro Municipal do Porto e à 

reinauguração da Galeria Municipal, na Biblioteca Almeida Garrett163.  

A propósito do projeto da Galeria Municipal, em Fevereiro de 2016, dois anos 

após o relançamento da mesma no início de 2014, Rui Moreira considerava que a Galeria 

 
161 Citação de parte da entrevista a Paulo Cunha e Silva, a propósito da exposição Sub-40, 06’19’’. 
Entrevista Sub-40, publicada Por Volta Das Quatro, a 16 de Outubro de 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bI47fE5qrcc. Consultado a 17 de Junho de 2019. 
162 CARVALHO, Cláudia Lima; SALEMA, Isabel; [Et. Al.] – “Morreu Paulo Cunha e Silva, o homem que 
mudou a Cultura do Porto”. In Secção Ípsilon – Público. Artigo de 11 de novembro de 2015, 8:39. 
Disponível em: https://www.publico.pt/2015/11/11/culturaipsilon/noticia/morreu-paulo-cunha-e-silva-
1714048. Consultado a 18 de Junho de 2019. 
163 Nos dois anos em que esteve à frente da Cultura da cidade do Porto, Paulo Cunha e Silva, foi também 
responsável por ter terminado com a tradição da Feira do Livro organizada com a Associação Portuguesa 
de Editores e Livreiros, entregando-a aos serviços municipais e instalando-a, de novo, nos jardins do 
Palácio de Cristal. Vide CARVALHO, Patrícia – “Rui Moreira assume pelouro da Cultura na Câmara do 
Porto”. In Secção Ípsilon – Público. Artigo de 11 de Novembro de 2015, 15:24. Disponível em: 
https://www.publico.pt/2015/11/11/culturaipsilon/noticia/rui-moreira-assume-pelouro-da-cultura-na-
camara-do-porto-1714099. Consultado no dia 18 de Junho de 2019. 
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se transformou num espaço de referência no contexto local e nacional, e portanto que se 

inscreve na política de cultura mas também de lazer da cidade do Porto164. Dando 

continuidade ao trabalho iniciado e desenvolvido pela vereação de Paulo Cunha e Silva, 

o Pelouro da Cultura atribuiu, em 2016, uma nova imagem à Galeria Municipal do Porto, 

autonomizando-a da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, e tendo na Fundação EDP o 

seu principal mecenas165. De acordo com Guilherme Blanc, em conferência de imprensa, 

a 15 de Fevereiro de 2016, durante a apresentação da nova temporada e identidade gráfica 

da Galeria Municipal do Porto: 
 

Entendeu-se que agora seria o momento de autonomizar a galeria do projeto da 
biblioteca e achámos que era fundamental que essa autonomização passasse também 
pela recriação identitária, da lenidade gráfica do projeto galeria. Esta imagem 
absorvia aquilo que queremos que a galeria seja, que é: um projeto contemporâneo, 
um projeto que é divertido, que é inclusivo também, que é desafiante, mas é um 
projeto acessível, é um projeto de todos.166 

 
Ao desassociar a Galeria da Biblioteca, procurou-se conferir-lhe uma singularidade que 

se afirmou ao ser-lhe retirado o nome Almeida Garrett, que até então, partilhava com a 

Biblioteca.  

Na conferência de imprensa, que serviu de apresentação às exposições da Galeria 

Municipal do Porto para o ano de 2017, Guilherme Blanc, considerava que a 

programação167 devia acontecer de forma particularmente atenta aos artistas da cidade, 

 
164 Citação da intervenção do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, durante a apresentação da nova 
temporada e identidade gráfica da Galeria Municipal, 0’19’’. Vide Galeria Municipal | Nova temporada e 
identidade gráfica. Artigo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MO-
gFb5lx7c&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-_B8p2&index=262. Consultado no dia 18 de 
Junho de 2019. 
165 ALVES, Sara Silva – “Galeria Municipal do Porto vai Homenagear Cunha e Silva em Março”.  
In Público, 15 de Fevereiro de 2016, 17:58. Artigo disponível em: 
https://www.publico.pt/2016/02/15/local/noticia/galeria-municipal-revela-programa-anual-1723385. 
Consultado no dia 18 de Junho de 2019. 
166 Citação da intervenção de Guilherme Blanc, Adjunto do Presidente para a área da Cultura, durante a 
apresentação da nova temporada e identidade gráfica da Galeria Municipal, 0’32’’. Vide Galeria Municipal 
| Nova temporada e identidade gráfica. Vídeo publicado por Portoponto, a 15 de Fevereiro de 2016. 
Acessível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=MO-gFb5lx7c&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-
_B8p2&index=262. Consultado no dia 18 de Junho de 2019. 
167 De entre as exposições desenvolvidas para o ano de 2017, importa destacar Quote/ Unquote, 
coorganizada pelo MAAT/Coleção de Arte Fundação EDP, com curadoria de Gabriela Vaz Pinheiro e Ana 
Anacleto; Them or Us, com curadoria de Paulo Mendes, que incluiu obras de artistas nacionais e 
internacionais; e a exposição Quatro Elementos, comissariada pelo Pelouro da Cultura e inaugurada no 
mesmo período da Feira do Livro, cujo tema para além de se vincular a uma questão central na obra da 
autora homenageada pela Feira do Livro, Sophia de Mello Breyner, marcou também a edição desse ano do 
Fórum do Futuro. 
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e isso faz parte da missão deste espaço municipal168. Rui Moreira, destacava o número 

recorde de visitantes169 e reafirmava a missão da Galeria Municipal enquanto projeto 

vocacionado para a divulgação de discursos contemporâneos no domínio da arte 

nacional e da arte internacional, e numa condição que nós colocamos que é sempre de 

acesso livre (...)170.  

 Em 2018 a Galeria Municipal do Porto apresentou, um programa mais extenso de 

seis exposições dedicadas à arte contemporânea portuguesa e internacional, de entre as 

quais destaca-se Germinal, de 16 de Março a 20 de Maio de 2018, exposição realizada 

em parceria com o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia – MAAT – e que consistiu 

na primeira apresentação pública de um núcleo específico de uma coleção adquirida 

pela Fundação em 2015 e que integra a coleção da Fundação EDP, o núcleo Cabrita 

Reis171. Segundo Miguel Coutinho, administrador executivo e diretor-geral da Fundação 

EDP172, durante a conferência de imprensa para divulgação da programação de 2018 da 

Galeria Municipal do Porto, realizada em Fevereiro do mesmo ano: 

 
168 Citação da intervenção de Guilherme Blanc, durante a apresentação da nova temporada e identidade 
gráfica da Galeria Municipal, 0’09’’. Vide Quatro exposições para ver na Galeria Municipal em 2017. 
Vídeo publicado por Portoponto, a 16 de Fevereiro de 2017. Acessível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=wUrPrH7Gkp4&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-
_B8p2&index=165. Consultado no dia 18 de Junho de 2019. 
169 A Galeria Municipal do Porto recebeu em 2016, 97 mil pessoas, o que constitui o registo máximo 
alcançado por este espaço cultural, ultrapassando a marca de 85 mil alcançada em 2015. A exposição mais 
vista nesse ano foi Eyes Wide Open! 100 anos de Fotografia Leica, organizada pela Câmara Municipal do 
Porto com curadoria de Hans-Michel Koetzle.A exposição que esteve em exibição de 30 de Novembro de 
2016 a 5 de Fevereiro de 2017, atraiu mais de 22 mil pessoas, números que levaram Rui Moreira a afirmar 
que 2016 foi decisivo para a plena inscrição da Galeria. Vide CORREIA, André Manuel – “Quatro 
exposições a não perder na Galeria Municipal do Porto em 2017”. In Cultura – Expresso. Artigo publicado 
a 17 de Fevereiro de 2017 às 20h01, acessível em: https://expresso.pt/cultura/2017-02-17-Quatro-
exposicoes-a-nao-perder-na-Galeria-Municipal-do-Porto-em-2017. Consultado no dia 22 de Junho de 
2019. 
170 Citação da intervenção do Presidente da Camara Municipal do Porto, Rui Moreira, durante a 
apresentação da nova temporada e identidade gráfica da Galeria Municipal, 02’11’’. Vide Quatro 
exposições para ver na Galeria Municipal em 2017. Vídeo publicado por Portoponto, a 16 de Fevereiro de 
2017. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=wUrPrH7Gkp4&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-
_B8p2&index=165. Consultado no dia 18 de Junho de 2019. 
171 Citação da intervenção de Guilherme Blanc, durante a sessão de imprensa para a apresentação da 
programação da Galeria Municipal. Vide 6 exposições na Galeria Municipal em 2018, 02’34’’. Vídeo 
publicado por Portoponto, a 14 de Fevereiro de 2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=wk1S2OUfRds. Consultado no dia 19 de Junho de 2019. 
172 Desde Setembro de 2015 que a Fundação EDP é Mecenas da Galeria Municipal do Porto. Pretende-se 
assim prosseguir a missão sociocultural que a Fundação EDP tem vindo a desenvolver na cidade do Porto, 
através da promoção da arte contemporânea, agora em articulação com o Município. No âmbito deste 
apoio, realizaram-se as exposições [Com] texto - a Arte, a Palavra e o Livro, com curadoria de Luís Serpa 
e A felicidade em Júlio Pomar, com curadoria de Sara Antónia Matos e Pedro Faro. Vide “5.2. 
Programação Cultura”, In Fundação EDP- Energy with Intelligence. Relatório e Contas 2015. Edição 
Fundação EDP. Abril 2016, p. 29. Informação disponível em: 
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(...) apesar da criação do MATT em 2016, nós mantivemos uma atividade de 

mecenato cultural muito intensa aqui na cidade do Porto (...) desde 2015 à Galeria 
Municipal do Porto. Já tivemos duas exposições, uma na Torre do Relógio com o 
artista João Penalva, e depois uma primeira exposição da coleção EDP, Quote 
Unquote aqui na Galeria Municipal do Porto em 2017, e vamos(...) estrear a 
exposição da coleção Pedro Cabrita Reis, que virá primeiro aqui à Galeria Municipal 
do Porto. Também gostaria de sublinhar este fato, porque é revelador da importância 
que damos a esta galeria e a este projeto, que vem aqui primeiro ao Porto e no final 
de Maio irá a Lisboa.173 

 
A propósito da programação da Galeria Municipal para 2018, importa salientar o 

Prémio Paulo Cunha e Silva e a exposição Transantiquity. O primeiro, em exibição na 

Galeria Municipal do Porto de 9 de Junho a 19 de Agosto de 2018, resultou da seleção 

dos artistas nomeados para a fase final, da primeira edição do prémio de artes visuais da 

Câmara Municipal do Porto174, e cuja inauguração ocorreu simbolicamente a 9 de Junho, 

dia do aniversário do nascimento do antigo vereador da Cultura. Já Transantiquity, 

exposição que encerrou o ano, patente na Galeria de 8 de Dezembro a 17 de Fevereiro de 

2019, estabelece uma ponte direta com o Fórum do Futuro de 2018175 e explora a prática 

de um conjunto de artistas contemporâneos, nacionais e internacionais, com o legado 

político, ético-filosófico e espiritual da Antiguidade.  

A apresentação da programação da Galeria Municipal do Porto para o ano de 

2018, ficou marcada pela inauguração do novo site da galeria, no qual serão divulgadas, 

em formato bilingue, todas atividades e exposições desenvolvidas no espaço municipal. 

De destacar a edição de catálogos para cada uma das exposições apresentadas ao longo 

do ano, excetuando a relativa ao Prémio Paulo Cunha e Silva, procurando deste modo a 

 
https://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/documents/relatoriocontasfundacaoedp.pdf. 
Consultado no dia 19 de Junho de 2019. 
173 Citação da intervenção de Miguel Coutinho durante a sessão de imprensa para a apresentação da 
programação da Galeria Municipal. Vide 6 exposições na Galeria Municipal em 2018, 06’00’’. Vídeo 
publicado por Portoponto, a 14 de Fevereiro de 2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=wk1S2OUfRds. Consultado no dia 19 de Junho de 2019. 
174 Criado em 2015 pela Câmara Municipal do Porto, o Prémio de Arte Paulo Cunha e Silva, [direciona-
se] a artistas nacionais e internacionais com menos de 40 anos que não tenham tido mais do que uma 
exposição individual numa instituição, ou espaço de arte, de relevo a nível internacional. Em 2018, a 
Galeria Municipal do Porto apresentou uma exposição com as obras dos seis finalistas da primeira edição 
do Prémio, cujos vencedores foram Mariana Caló e Francisco Queimadela. Informações disponíveis em: 
http://galeriamunicipaldoporto.pt/PT/exposicao/premio-paulo-cunha-e-silva-2018/. Consultado no dia 20 
de Junho de 2019. 
175 Citação da intervenção de Guilherme Blanc, durante a sessão de imprensa para a apresentação da 
programação da Galeria Municipal. Vide 6 exposições na Galeria Municipal em 2018, 05’22’’.  
Vídeo publicado por Portoponto, a 14 de Fevereiro de 2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=wk1S2OUfRds. Consultado no dia 19 de Junho de 2019. 
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Câmara Municipal do Porto fixar e deixar registado para o futuro o trabalho 

desenvolvido pela Galeria Municipal no campo da arte contemporânea176.  

 
176 [S.a] - Fundação EDP alia-se ao extraordinário trabalho da Galeria Municipal do Porto em prol da 
cultura. Disponível em:  http://www.cm-porto.pt/cultura/noticias?id=33463 . Consultado no dia 20 de 
Junho de 2019. 
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3.2 Novas propostas para o ano de 2019 
 
Para 2019, conforme mencionado em conferência de imprensa, a 26 de Fevereiro 

do mesmo ano, pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, são várias 

as iniciativas desenvolvidas e a implementar, com o intuito de levar mais longe a ação da 

Galeria Municipal do Porto. Acompanhado pelo Adjunto para a Cultura e diretor artístico 

da Galeria, Guilherme Blanc, e por Miguel Coutinho, administrador executivo e diretor-

geral da Fundação EDP, mecenas da Galeria, durante a apresentação da programação 

anual, Rui Moreira elogiou o ritmo acelerado de crescimento da Galeria Municipal, com 

destaque para o aumento de público, um total de 115 mil visitantes, mais 25 mil que no 

ano anterior177. A Galeria Municipal do Porto, irá receber oito exposições em 2019, mais 

duas do que no ano anterior, estando também prevista a edição de sete livros, assim como 

a realização de melhorias ao nível do edifício, com vista a ficar melhor preparada para 

acolher os projetos artísticos e o público178. Segundo o Presidente da Câmara do Porto, 

durante a conferência de imprensa: 
 

A Galeria Municipal do Porto tem desenvolvido a sua atividade pautada por 
duas ideias chave: a de investimento em projetos curatorias que partem de 
investigação em diversas áreas contemporâneas e a de investimento no 
desenvolvimento de novas práticas artísticas. Este ano damos um salto programático 
significativo com mais duas exposições por ano, num total de oito exposições anuais. 
Para 2019 perspetivamos não apenas fazer crescer o número de atividades, mas 
também fazer algumas melhorias neste edifício (...) que implicará revisitarmos o 
projeto atual, naturalmente com o Arq.º José Manuel Soares, que foi o autor deste 
edifício.179 

 

Durante a apresentação da programação da nova temporada da Galeria Municipal 

do Porto para o ano de 2019, Guilherme Blanc começou por referir o fato de no presente 

ano se iniciar um ciclo anual de inaugurações simultâneas, contrariamente ao que 

acontecia nos anos anteriores, optando-se por experimentar um modelo diferente, 

tentando, sempre que possível inaugurar as exposições dos dois pisos num único 

momento180. De acordo com a programação apresentada pelo diretor artístico da Galeria, 

 
177 Vide: https://www.viva-porto.pt/galeria-municipal-do-porto-revela-programacao-para-2019 
178 Ibidem.  
179 Citação da intervenção de Rui Moreira, durante a apresentação da Programação da Galeria Municipal 
2019, 0’02’’. Vídeo publicado por Portoponto, a 26 de Fevereiro de 2019, acessível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=At1Qy_kz58k&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-
_B8p2&index=13&t=0s. Consultado no dia 20 de Junho de 2019. 
180 Citação da intervenção de Guilherme Blanc, na Programação da Galeria Municipal 2019, 01’10’’. 
Vídeo publicado por Portoponto, a 26 de Fevereiro de 2019, acessível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=At1Qy_kz58k&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-
_B8p2&index=13&t=0s. Consultado no dia 20 de Junho de 2019. 
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irá manter-se o equilíbrio entre os artistas que não são da cidade e convites a artistas do 

Porto ou a curadores que podem desenvolver projetos potenciadores da cultura artística 

da cidade.181 De entre as exposições para o ano de 2019, o programa iniciou-se no mês 

de Março, com as inaugurações em simultâneo das exposições Astray e Anuário, a 16 de 

Março. A primeira, resulta de um projeto de colaboração entre a Kunstall Lissabon, 

apresentando-se pela primeira vez em Portugal o trabalho da artista Caroline Mesquita, 

desenvolvido especificamente para o espaço do mezzanine da Galeria Municipal. A 

exposição Anuário resulta de um trabalho sobre as práticas curatoriais e artísticas no Porto 

durante o ano de 2018, sendo esta a primeira edição de um projeto que se pretende que 

tenha continuidade nos próximos anos. De entre diversos momentos expositivos a 

ocorrerem na Galeria Municipal do Porto em 2019, importa destacar a exposição anual 

de parceria com o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia – MAAT –, a partir da 

Coleção de Arte Fundação EDP, intitulada De Outros Espaços, de 8 de Junho a 18 de 

Agosto, e MILLENNIALS – Design do Novo Milénio, 19 de Setembro a 17 de Novembro, 

exposição que integra o programa da primeira edição da Porto Design Biennale, à qual a 

Galeria se associa numa coapresentação. A fechar o ano da Galeria Municipal do Porto, 

a 7 de Dezembro, será apresentada a primeira exposição resultante do Concurso Expo’98 

no Porto, que atribui duas bolsas para realização de duas exposições na galeria,  
 
(...) que tem em vista abrir o espectro programático do projeto da Galeria a 

curadores e artista da cidade a estreitar os laços programáticos entre os projetos da 
galeria e curadores e artistas da cidade, permitindo que pelo menos uma vez por ano 
um dos projetos expositivos da Galeria seja concursado, parta de uma call e seja 
autónomo da decisão artística da sua equipa, da galeria. Pareceu-nos que enquanto 
espaço publico e municipal a galeria devia ter esta missão, esta vocação, até esta 
responsabilidade.182 

 
De referir o agrado e entusiamo do diretor geral da Fundação EDP, Miguel 

Coutinho, em relação à parceria que mantem com o Município e a Galeria Municipal do 

Porto, através da qual se tem apresentado parte da Coleção EDP/MAAT, parceria essa, 

que segundo o próprio revelou, será aprofundada no ano de 2020 através da coprodução 

de exposições. A propósito desta associação, Miguel Coutinho não se esqueceu de referir 

o importante papel do antigo vereador da Cultura Paulo Cunha e Silva, que foi quem, no 

 
181 [S.a] – Galeria Municipal anuncia 8 exposições e revela novas parcerias com a Fundação EDP e o 
MAAT em 2020. Disponível em: http://www.cm-porto.pt/cultura/noticias?id=44216. Consultado no dia 20 
de Junho de 2019. 
182 Citação da intervenção de Guilherme Blanc, na Programação da Galeria Municipal 2019, 02’48’’. 
Vídeo publicado por Portoponto, a 26 de Fevereiro de 2019, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=At1Qy_kz58k&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-
_B8p2&index=13&t=0s. Consultado no dia 20 de Junho de 2019. 
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fundo, atou os laços que conduziu ao estabelecimento desta parceria entre a Câmara 

Municipal do Porto, a Galeria Municipal do Porto, e a Fundação EDP e o MATT.183 

  

 
183 Citação da intervenção de Miguel Coutinho, na Programação da Galeria Municipal 2019, 04’12’’. 
Vídeo publicado por Portoponto, a 26 de Fevereiro de 2019, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=At1Qy_kz58k&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6WgSDVv-
_B8p2&index=13&t=0s. Consultado no dia 20 de Junho de 2019. 
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2ª PARTE                                                                                                                           
Reflexões sobre três exposições durante o período de estágio 
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1. Prática artística da Musa paradisiaca 
 
Musa paradisiaca é um projeto artístico de Eduardo Guerra (Lisboa, 1986) e 

Miguel Ferrão (Lisboa, 1986)184, centrado no diálogo como matéria de trabalho 

privilegiada. Assente em parcerias temporárias com entidades de variada competência, 

Musa paradisiaca assume diferentes formas, mantendo um caráter discursivo e 

participativo, do qual deriva a proposta para a criação de uma família pensante que a 

várias vozes se afirma185. 

Iniciada em 2010, com a apresentação regular e gradual de um conjunto de 

ficheiros sonoros186, a prática da Musa paradisiaca tem vindo a pluralizar-se desde então, 

numa praxis onde o diálogo se exerce com recurso à heterogeneidade enunciativa. Em 

contexto expositivo, discursivo e/ou de carácter participativo, Musa paradisiaca tem 

produzido esculturas, filmes e desenhos, assim como sessões ou ações performativas. 

Através do diálogo e dos benefícios da junção de perspetivas e competências distintas, 

Musa paradisiaca tem reunido diferentes colaboradores, interlocutores, praticantes, 

especialistas e referências, sejam estes de cariz coletivo ou individual, com quem 

estabelece uma afinidade de pensamento que partilha e revela várias vozes. Nas histórias 

que contam, nos diálogos que constroem, nas comunidades que formam, há sempre um 

elemento a que não se pode chegar. Esse elemento está lá, mas não se torna audível ou 

visível. Este jogo entre o que uma obra mostra e o que esconde é uma das coisas mais 

importantes no jogo artístico da dupla. As suas obras são muitas vezes diálogos escutados 

enquanto se veem imagens projetadas, outras vezes a palavra dita esconde-se dentro de 

coisas e fica lá guardada. O escritor português Alexandre O’Neill (1924-1986), embora 

não se refira às artes visuais, descreve no texto Os diálogos falhados187 uma hipotética 

definição da relação entre obra e espetador, segundo o escritor: (...) um modelo de diálogo 

falhado (...) paradigma da incomunicação perfeita, da surdez integral. Que podem 

comunicar, então, os diálogos falhados para além do seu próprio falhanço? O silêncio 

carregado de significação de quem, por fim, não quis responder, consciente de que a 

 
184 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 263. 
185 Definição da prática artística da dupla disponível na página oficial da Musa paradisiaca, vide: 
https://www.musaparadisiaca.net/#.  
186 Musa paradisiaca, disponível em: https://www.musaparadisiaca.net, acedido em Outubro de 2018. 
187 O’NEILL, Alexandre; ROSA, Vasco, ed - “Os diálogos falhados”. In Coração Acordeão. Publicação, 
Lisboa: O Independente, 2004, pp. 73-75 (originalmente publicado in Flama, Lisboa, 31 de maio de 1974). 
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resposta, muito ironicamente, estava já contida na pergunta188. As peças da Musa 

paradisiaca dizem-nos que no final resulta mistério o que se deseja conhecer189. Há em 

Curveball Memory um diálogo que está constantemente a acontecer de forma silenciosa, 

os objetos conversam connosco ao longo da exposição190.  

Dentro da geração de artistas portugueses a que a Musa paradisiaca pertence, e 

da qual fazem parte, entre outros, André Romão (n.1984), Pedro Barateiro (n.1979), 

Pedro Neves Marques (n. 1984) e Mariana Silva (n. 1983), assiste-se a um verdadeiro 

regresso da palavra, da oralidade191, fazendo da enunciação um aspeto fundamental dos 

seus trabalhos. Nos dias de hoje assiste-se a um ressurgimento da linguagem, da palavra 

dita, nos projetos de muitos artistas bem como a um reconhecimento crescente da 

importância da voz nas chamadas artes visuais192. Segundo Miguel Ferrão:  
 

Há uma versão daquilo que nós dizemos quando chamamos prática àquilo que 
fazemos, que é chamar-lhe oralidade, no fundo. Embora seja mais uma vez um termo 
difícil de compreender neste contexto, é verdade que nesta exposição há palavra, há 
palavra escrita, mas a oralidade que estamos a tentar falar tem a ver com o facto das 
coisas para nós serem sobretudo dotadas de qualidades (...) estas esculturas são 
oralidade.193 

 
A Musa paradisiaca tem abordado, com frequência, desde 2012, o contexto 

performativo da apresentação pública, explorando diferentes dimensões do encontro, sob 

a forma de sessões de trabalho participadas, trazendo o teatro, a voz, as leituras, a palavra 

dita para museus e galerias de arte. De acordo com os artistas:  
 

Há algo que temos considerado no nosso trabalho, que é na verdade uma espécie 
de teoria teatral daquilo que nós fazemos. (...) Há uma certa visão de teatro que vemos 
explanada na forma como as coisas interagem umas com as outras (...) talvez hoje 
isso aqui seja mais óbvio, na medida em que há plataformas, palcos a que chamamos 
estrados, onde objetos e situações temporárias como projeções acontecem em 
simultâneo, relativamente elevados do espaço onde estamos, quase que esperando 
que nós os vejamos. Há, portanto, uma ação a decorrer e que é detentora de uma 
performatividade própria. Quer isto dizer, é uma ação que decorre, a que nós 
podemos assistir e que talvez seja difícil entender até que ponto podemos interferir 

 
188 Idem, p. 73. 
189 O’NEILL, Alexandre; ROSA, Vasco, ed - “Os diálogos falhados”. In Coração Acordeão. Publicação, 
Lisboa: O Independente, 2004, p. 74. (originalmente publicado in Flama, Lisboa, 31 de maio de 1974). 
190 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-06, p.20. 
191 Não será por acaso que o texto do critico de arte português Ernesto de Sousa (1921-1988) tem vindo a 
despertar a atenção de jovens críticos, curadores e artistas. Ver “Oralidade, futuro da arte”. In ALVES, 
Isabel (org.) - Oralidade, futuro da arte e outros textos, 1953 - 87. Publicação, São Paulo-Escrituras, 
Coleção: Ponte Velha,2011, pp. 23 - 42. 
192 De que foi exemplo a exposição “A Entrevista Perpétua” (26 de Abril a 31 de Julho de 2013), realizada 
no edifício da companhia de seguros AXA, situado na Avenida dos Aliados no Porto, que incluiu obras da 
artista Ana Jotta, pertencentes à Coleção de Serralves, lado a lado com obras de uma nova geração surgida 
em Portugal e que contou com performances, conversas, leituras de textos e exibição de filmes. 
193 Citação (excerto) da intervenção de Miguel Ferrão na Sessão com Musa paradisiaca, no dia 19 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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nessa ação. Isso é para nós uma das grandes questões sobre esta exposição em si, e 
de um modo geral sobre a prática e a forma como também a discutimos com a Sofia, 
curadora desta exposição. Até que ponto uma ação performativa, pode existir sem 
que esteja completamente separada de mim, que aqui chego, incluindo-me nela, sem 
que eu passe a ser um objeto usado por essa ação performativa? (...) cada elemento 
que aqui está e que não está também é metonímico deste pensamento sobre 
determinada postura teatral, ou determinada proximidade com a teatralidade, a 
teoria teatral é a melhor tentativa que conseguimos fazer para falar sobre esse 
movimento potencial das coisas e da memória das coisas.194  

 
Segundo Sofia Lemos, curadora de Curveball Memory:  
 

Estas estruturas são caminháveis, sentáveis, peças de mobiliário que podem e 
devem ser utilizadas e as esculturas são tocáveis. Há este espírito de enunciação, de 
encenação algo que queríamos que fosse capaz de interagir com o público, o que 
causou estranheza a muitas pessoas na noite de inauguração porque não é a relação 
que costumamos ter normalmente com a arte. Há sempre uma relação de distância, 
uma relação de proteção, uma relação de estranheza (...) O que tentámos fazer aqui 
foi aproximar estas presenças ao corpo físico e aproximar este desejo da 
transformação, da possibilidade de transformação, daquilo que é até mesmo a 
relação da própria pessoa com a arte contemporânea.195 

 

 Através de um convite declarado da Musa paradisiaca ao público que deixou de 

ser mero espetador para ser participante ou se preferirmos espetador-ator, assistimos ao 

seu envolvimento nos diversos momentos dialógicos que compõe a exposição. Os 

estrados tornaram-se palcos de ação, nos quais o espetador teve a oportunidade de tocar 

e interagir com as esculturas integrando a obra196, momento único que ocorreu na noite 

de inauguração da exposição, a 6 de Outubro de 2018, fazendo-nos recordar as ações-

espetáculo de João Vieira (1934-2009) na década de 70197.  

 
194Citação (excerto) da intervenção de Miguel Ferrão na Sessão com Musa paradisiaca, no dia 19 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
195 Citação (excerto) da intervenção de Sofia Lemos na Visita Guiada Musa paradisiaca, no dia 20 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
196 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras Mp-07 e Mp-08, p. 21. 
197 Relembremos algumas das ações-espetáculo levadas a cabo pelo artista, nomeadamente na Galeria 
Judite da Cruz, como por exemplo a exposição o Espírito da Letra, de1970, durante a qual um conjunto de 
letras de madeira, de grandes formato e que constituía a própria exposição, foram destruídas pelo artista e 
um conjunto de crianças, numa destruição quase neodadaísta do alfabeto, marcando o início de um convite 
declarado ao espetador para integrar a obra e ser ator. Este aspeto viria a acentuar-se nas ações-espetáculos 
seguintes, de que é exemplo a inauguração da exposição Expansões, em 1971, e que consistiu no 
preenchimento do chão da Galeria Judite da Cruz com letras de espuma flexível, criando-se um terreno 
instável, não sabendo o espetador como se comportar, conduzindo a uma interação do mesmo com as letras, 
a que se seguiu um desfile de modelos profissionais vestidas com as letras, provocando ainda mais interação 
com o público. Vide BARREIRA, Hugo – “As pessoas estavam a precisar disso!” – João Vieira e as Artes 
Performativas. In Revista Performatus. Ano 1, Nº 5, Jul. 2013. Acessível em: http://performatus.net/wp-
content/uploads/2013/06/João-Vieira-«-Performatus.pdf. Consultado no dia 24 de Novembro de 2018. 
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Figura Mp-01 
Captação de momento de interação do público com os elementos que compõe a exposição Curveball 
Memory, aquando da sua inauguração a 6 de Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto. 
Fotografia de Luís Neves, Outubro 2018. 
Cortesia: Galeria Municipal do Porto - Câmara Municipal do Porto. 
 
 

A exposição Curveball Memory faz parte um ciclo de três comissões a realizar na 

Galeria Municipal do Porto198 ao longo dos anos de 2018, 2019 e 2020, por artistas 

emergentes199 que trabalham a prática escultórica a partir do som, sendo o ambiente 

sonoro uma componente importante das três práticas.  

No caso de Curveball Memory da Musa paradisiaca, houve uma preocupação por 

parte dos artistas e da curadora em comunicar com este projeto aquilo a que chamam de 

memórias transitórias: estados que são presentes num determinado momento, num 

determinado estado e que se transferem não sabemos bem como, que estão sempre em 

potencial de transformação significando que nada existe de forma estanque na nossa vida 

presente. Há nesta exposição uma preocupação em tentar perceber quais são os processos 

com que narramos e rememoramos a história e através de que forma somos capazes de 

 
198 As exposições serão apresentadas no mezanino da galeria, um espaço particular em cunha e com uma 
perspetiva especial. 
199 Para além da exposição da Musa paradisiaca (6 de Outubro de 2018 a 18 de Novembro de 2018) a 
Galeria Municipal do Porto irá receber em Março de 2019 uma exposição dedicada à artista luso-francesa 
Caroline Mesquita, sediada em Marselha. A terceira e última exposição deste ciclo será a de Diana 
Policarpo, artista portuguesa sediada em Londres. 
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entender que a história é múltipla, não tem uma perspectiva privilegiada, tal como esta 

exposição. Curveball Memory pode ser vista e este foi o interesse em ter retroprojeção, 

de múltiplas perspetivas, podendo o visitante fazer um movimento curvo, quase orbital, 

não só da própria prática da Musa paradisiaca como do espaço narrativo e expositivo, 

como um movimento cíclico que nunca começa nem acaba, uma história sem início e sem 

fim. Como é já apanágio na prática da Musa paradisiaca os objetos seguem um percurso 

nómada, transitando de exposição em exposição, ganhando renovados significados e 

alimentando uma rede de ligações-hipótese, transmutam-se e transfiguram-se no seu 

caminho – uma viagem não só da imagem e da forma, como da matéria. Razão pela qual 

nos deparamos com peças que convocam outras, ou serão ainda as mesmas, anteriormente 

apresentadas? A chave de boca fixa é um desses casos onde a complexidade das suas 

transformações e contextos se revela mais evidente: já foi uma escultura em fibra de 

vidro, Chave e toros, em Man with really soft hands (Galeria Múrias Centeno, Lisboa, 

2017) e já foi uma escultura em cola animal, areia e pó de carvão, em Objectos Estranhos: 

Ensaio de Proto-escultura (Centro Internacional das Artes José de Guimarães, 

Guimarães, 2016) havendo sempre uma vontade de reutilização, de reformulação, de 

reapropriação e de afirmação200. A própria obra não é fixa, a escultura ainda que tenha 

um carácter de fundição de alumínio, um material muito concreto, de existência fixa e 

rígida, entra em contradição dizendo que já existiu como fibra de vidro, como história. A 

relação entre esta chave e as outras é total, é verosímil, não estão desfasadas na sua 

relação, estão desfasadas temporalmente e espacialmente, mas esta prática pede que 

acreditemos que é possível que esse desfasamento, por vezes, seja contornado como uma 

bola curva de basebol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras Mp-09 e Mp-10, p. 22. 

 
 
 
 
 
 
Figura Mp-02 
Pratos e Chaves, 2018. 
Seis de sete fundições em alumínio 
Dimensões variáveis 
Detalhe de exposição Curveball Memory, 
Galeria Municipal do Porto, Porto, 2018 
Créditos da imagem: Mafalda Teixeira, 
Outubro 2018. 
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Na exposição, curveball201 faz ainda alusão a uma outra ideia: (...) querermos 

entrar nesta exposição com uma noção de que aquilo que nós sabemos sobre as coisas é 

uma construção, não uma construção no passado mas uma construção sempre no 

presente.202 A exposição apresenta-se como um campo alusivo, aberto à faculdade 

imaginativa do espetador, na medida em que não quer, nem pretende representar ou 

retratar algo em concreto. Jorge Luís Borges (1899-1986) começa a obra História da 

eternidade (1936) perguntando se não seria a eternidade (...) um artifício esplendido que 

nos livra embora de maneira fugaz, da intolerável opressão do sucessivo.203 Poucas 

linhas depois, Borges confirma a sua intuição: O tempo é um problema para nós, um 

tremendo e exigente problema, porventura o mais vital da metafísica; a eternidade, um 

jogo ou uma fatigada esperança.204 O autor conclui que o modo menos pavoroso e 

melodramático e o único imaginável de interpretar as eternas repetições é pensar nelas 

enquanto ciclos similares, não idênticos. Neste sentido, a capacidade regeneradora da 

banana, planta herbácea denominada de Musa x paradisiaca por Carl Linnaeus (1707-

1778) pai da moderna taxonomia, celebra este eterno retorno ainda que sempre distinto. 

 

1.1. A bola curva lançada pela Musa paradisiaca: reflexão sobre 
a exposição Curveball Memory 

 
Caminhando pelo espaço do mezanino da Galeria Municipal do Porto, no qual se 

encontra patente a exposição Curveball Memory, do duo205 artístico Musa paradisiaca, 

é-nos possível conhecer e compreender o processo de elaboração, de pensamento e de 

produção e em que medida esta exposição e os objetos nela representados, ressoam com 

a prática da Musa, com exposições e projetos anteriores e com aquilo que será também 

uma memória projetada para o futuro e uma memória passada de certos eventos.  

 
201 Terminologia proveniente do basebol, a bola curva consiste num tipo de arremesso, lançado com um 
aperto característico e movimento da mão que gira para a frente, fazendo com que a bola mergulhe num 
caminho descendente. Fora do contexto do basebol, variantes da expressão "lançar uma bola curva" 
traduzem-se em introduzir um desvio significativo para um conceito anterior, sendo também sinónimo de 
inesperado ou surpreendente. 
202 Citação (excerto) da intervenção de Eduardo Guerra na Sessão com Musa paradisiaca, no dia 19 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
203 BORGES, Jorge Luís; BARREIROS, José Colaço, trad. – História da eternidade. Publicação, Lisboa: 
Quetzal Editores, 2ª edição, 2012, p.9. 
204 Ibidem, p.11. 
205 A propósito da exposição “Quartos Duplos”, que em 1996 apresentou na Fundação Calouste Gulbenkian 
trabalhos de duplas de artistas, a filósofa e ensaísta Maria Filomena Molder escreveu que: (...) com dois, 
estamos na nossa terra. O dois é o nascimento do olhar, do ouvir, do interpretar, é o nascimento das ideias, 
da inteligência, do nous. MOLDER, Maria Filomena – “As Provas dos Duplos”. In Matérias Sensíveis, 
Lisboa: Relógio d’Água Editores, Dezembro de 1999, p.185. 
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A exposição conjuga a apresentação expandida do filme Mestres da Velocidade206 

(2017), numa instalação em três canais que individualiza sequencialmente os seus 

episódios; com um grupo escultórico de objetos de alumínio (chaves e pratos; flautas, 

raquetes e bolas; motherboards) instalado e iluminado sobre estrados de superfície 

também metálica. Em redor destes, um grupo de desenhos alterna com frases-

comentário207 diretamente ligadas ao filme, através da projeção de diapositivos. 

Espraiadas por toda a instalação, sem ponto de vista ou escuta vantajoso, as três peças 

sonoras de Mestres da Velocidade englobam a situação escultórica, imagética e fílmica 

num todo ininterrupto, pontuado por duas esculturas de fibra pintada208.  

Nas palavras de Sofia Lemos, curadora da exposição, durante a inauguração da 

mesma: Não temos uma narrativa fixa, contínua, vamos simplesmente navegar este 

espaço, sendo precisamente esse o princípio da exposição, o facto de não ter um ponto de 

vista de vantagem em relação a tudo o que nela se passa. De acordo com os próprios Musa 

paradisiaca: (...) um dos esforços em que nós estivemos envolvidos foi de perceber como 

é que num espaço tão particular, com a cunha, um triângulo de 50 m2 se consegue criar 

uma circulação sem um ponto de vantagem.209 

 

A exposição é criada, a partir do filme Mestres da Velocidade210, apresentado em 

três capítulos, em torno dos quais existe uma organização espacial, conseguida através de 

estações, às quais os artistas se referem por estrados. A sua presença é importante para 

dar sentido ao longo da exposição, funcionando como reunião de peças de diferentes 

tipologias – esculturas, projetores de iluminação e de slides – e como um equipamento 

onde se pode estar, sentar e dialogar com as peças. Há ainda o filme, que se distribui por 

três ecrãs, em três episódios. Os episódios são mostrados ciclicamente, sendo que sempre 

que um está visível, os outros dois estão desligados, havendo uma faixa sonora que 

 
206 Mestres da Velocidade, foi primeiramente apresentado na Haus der Kulturen der Welt, em Berlim, no 
final de 2017, no âmbito da sessão The Intimate Knowledge of Things. Esta sessão, assim como o filme 
deram início, em Musa paradisiaca, a um novo momento de trabalho, mais diretamente dedicado à 
experiência dos limites entre linguagem, afasia, desejo e representação. É possível aceder a Mestres da 
Velocidade em: https://vimeo.com/260681996/68b7fbf09f. Consultado no dia 12 de Novembro de 2018.  
207 Legendas que se intercalam, projetadas pelas paredes ao longo da exposição, em versão bilíngue: 
português e inglês.  
208 Vide Apêndice Documental – Vol. II. Folha de Sala da exposição Curveball Memory, Planta do desenho 
expositivo, p.131. Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-11, p. 23. 
209 Citação (excerto) da intervenção de Miguel Ferrão na Visita Guiada Musa paradisiaca, no dia 20 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
210 Em Lisboa, no MAAT, parceiro da Galeria Municipal, é possível visionar uma versão deste filme, 
integrado na exposição Artists’Film International 2018, em exibição na sala das caldeiras, de 5 de Outubro 
de 2018 a 22 de Abril de 2019. 
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pertence a todo o filme e que está distribuída por estação211. Quando cada episódio se 

torna visível nos outros estrados continuamos a ouvir, ainda que subliminarmente, a 

referência a essa faixa sonora. Verificamos que o som é total, dando-nos o tempo e o 

ritmo da exposição212. A partitura original foi composta, especialmente para cada 

episódio a partir de filmagens em bruto que a Musa paradisiaca realizou entre 2016 e 

2017213, pela compositora portuguesa Clotilde Rosa (1930-2017)214, sendo nas palavras 

da curadora: um privilégio poder contar com a última composição desta senhora tão 

importante.215  

Ao partirem da decisão conjunta, entre artistas e curadora, de expandirem o filme 

de uma única faixa, dividindo-o em três, tomam como ponto de partida que o episódio 

pode ser tripartido, mas também multiplicado, multiplicação essa que acontece e é 

encenada nos estrados através das esculturas de alumínio216. Temos em cada estrado, um 

conjunto de peças singulares, conjuntos mais ou menos pares e que entre si captam um 

momento específico de um diálogo, quase cronofotográfico, que está a acontecer em 

tempo real. 

 Os estrados foram concebidos como um equipamento217, mas também como uma 

escultura, como uma memória218. Há um conjunto de qualidades reunidas num objeto que 

acaba por ter essa forma por causa dessas mesmas qualidades e uma delas é funcionar 

quase como um ecrã de retroprojeção que pode ter um conjunto de cristais distribuídos 

que acabam por refletir, fazendo uma refração da luz, quase fotográfica. Os próprios 

alumínios219 têm a mesma qualidade, criando um plano quase revisitável, mas imaginário, 

que de alguma forma se mantivesse ao longo da exposição.  

 
211 De referir que os três ecrãs exibem os episódios do filme de ambos os lados, verso e reverso, permitindo 
que dois espetadores embora posicionados em lados opostos do mesmo ecrã, assistam ao mesmo episódio. 
212 O som é composto por três peças, entre as quais existem, cerca de 10 segundos de diferença. 
213 Dois dos episódios foram filmados nos Açores, enquanto que o terceiro foi filmado na Coreia do Sul. 
214  Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 263. 
215 Citação (excerto) da intervenção de Sofia Lemos na Visita Guiada Musa paradisiaca, no dia 20 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
216 As esculturas em alumínio são realizadas através da utilização de materiais orgânicos processados até 
ao seu ponto último. Há um molde de cera animal, que é fundido em alumínio, havendo uma impressão 
literal, pois a cera captura a textura do material de forma realista e por sua vez o alumínio captura e expande 
essas qualidades com a refração da luz. O diálogo que acontece entre a luz e o alumínio está relacionado 
com a reflecção da luz.  
217 Tratam-se de bancos em pinho cru, com tampo MDF formicado. 
218 Tem existido no trabalho da dupla desde o início até hoje a noção de que sempre que surge algum 
equipamento ou documento que ajuda à exposição, ele é também expositivo, ou seja, deve existir hoje como 
se já tivesse existido antes. 
219 Por oposição ao breu, utilizado em trabalhos anteriores. Esta substância negra usada nos barcos para 
tapar fendas, desperdício negro do petróleo que dá nome à expressão “escuro como breu”, matéria viscosa, 
informe, que se carateriza pela capacidade de adaptação a todas as formas foi utilizada pela Musa 
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O aspeto reconfigurável dos estrados faz com que a área a utilizar possa ser de 

diferentes tamanhos, possa ser reconfigurada de acordo com o que está a ser encenado. 

Sendo que foram pensados como palcos220, na verdade também são bancos para o 

visionamento dos filmes e todas estas qualidades se juntam em objetos algo estranhos de 

algum modo, ambivalentes e por isso mesmo interessantes. Tudo isto acontece porque as 

esculturas de alumínio apesar de serem objetos tridimensionais e físicos, foram pensadas 

como objetos que formam uma sequência de pares, acabando por conformar no conjunto 

uma escultura.  

Importa referir outro elemento que está presente sobre os estrados e que funciona 

como ponto de passagem, de transferência, entre os filmes e as esculturas e entre  o corpo 

do visitante e a leitura da exposição, que são as projeções de slides221, que se encontram 

em cada uma das estações funcionando como frases-comentário, como subtítulos ou 

legendas, umas metafóricas outras literais, ao próprio filme e à exposição em si. São 

evidências daquilo que acontece no filme que está a passar222. Muitas vezes a linguagem 

é a escrita, outras vezes é o desenho, havendo claramente uma relação entre as duas e uma 

temporalização. Enquanto que num momento temos o filme a decorrer numa determinada 

estação com a sonoridade mais forte, temos uma continuidade de géneros, de 

interpelações, interproduções que vão acompanhando o visitante pelo espaço em qualquer 

posição que esteja.  

São três os episódios que compõe o filme: o primeiro é sobre a manufatura de 

charutos, terminando com um homem que fuma encostado a uma parede223; o segundo 

 
paradisiaca nas esculturas figurativas das exposições Audição das máquinas (Kunsthalle Lissabon, 2014) 
e Audição das flores (3+1 Arte Contemporânea, 2014). Denota-se deste modo a importância e o interesse 
da dupla no que respeita à descoberta de novos materiais e ao conhecimento pleno dos mesmos como forma 
de criar um tipo específico de linguagem. 
220 Um palco onde convergem e se relacionam múltiplos projetos - performances, filmes, conversas, 
instalações - desencadeando uma sinergia de comunidade enquanto apresentações que partilham o mesmo 
lugar de exposição. De destacar a configuração arquitetónica destas estruturas, a sua elevação do chão, bem 
como o seu caráter desmontável, articulável e transportável, que fazem com que estes estrados tanto possam 
estar aqui como em qualquer outro lugar, estendendo e expandindo os seus discursos, criando novos 
diálogos. Em São Tomé, onde os artistas têm desenvolvido parte do seu trabalho, estes estrados são 
estruturas precárias utilizadas em teatro de rua que os inspiraram para os palcos desta exposição.  
221 Em relação aos slides importa destacar as suas qualidades enquanto registo. O projetor marca o ritmo e 
uma medida de passagem de tempo; permite de forma muito direta, fotográfica e luminosa criar esculturas 
bidimensionais que são rasgos de luz. De acordo com João Vieira: (…) é a luz que nos faz ver os objetos 
(…), afirmação proferida pelo artista após incursões em diversos meios e servindo de suporte à justificação 
do seu trabalho com acrílicos e na construção de vitrais. Vide BARREIRA, Hugo – “As pessoas estavam a 
precisar disso!” – João Vieira e as Artes Performativas. In Revista Performatus. Ano 1, Nº 5, Jul. 2013. 
Acessível em: http://performatus.net/joao-vieira/. Consultado no dia 24 de Novembro de 2018. 
222 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras Mp-02 e Mp-12, p. 23. 
223 A manufatura de charutos exibida no primeiro capítulo do filme e a sua proximidade física a um estrado 
de madeira, embarcam-nos numa evocação às fábricas de charutos de Cuba, nas quais ler em voz alta é uma 
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capítulo trata de uma coleção de aviões em miniatura, tendo estes dois capítulos sido 

filmados em S. Miguel, nos Açores; o terceiro é o episódio da prova de ping pong, filmado 

na Coreia do Sul224. Desde o início do trabalho da Musa paradisiaca interessa-lhes 

sobretudo a prática escultórica, estendendo isso aos filmes, que de alguma forma são 

elementos escultóricos. Todos os vídeos dialogam com as esculturas, num processo que 

evidencia o que está por trás das frases-comentário. De alguma forma, as frases “A folha 

deseja ser fumo.”; “O fumo deseja ser charuto.”; “O charuto deseja ser avião.”; “O avião 

deseja ser chão.”; “O piloto deseja ser mão.”; “A mão deseja ser bola.”; “A bola deseja 

ser voo.” e “O voo deseja ser velocidade.”, vão dar origem a um processo, que é o corpo 

de trabalho desta exposição, que se relaciona, não só com a evolução dos objetos, mas 

com um compromisso ético de repensar a relação do sujeito com o objeto. 

Os desenhos que são projetados juntamente com as legendas, são desenhos 

rápidos, que fazem parte de uma série feita de impressão sais de prata, onde determinadas 

figuras, talvez humanas, se transformam ou mascaram em outras coisas: uma Pessoa-

barco225, uma Pessoa-árvore, uma Pessoa-carro, uma Pessoa-ovo. As legendas que se 

distribuem pelas paredes, revelam de igual modo esta visão de desejo híbrido, coisas que 

desejam ser outras coisas, desejo esse que acompanha o fluxo do próprio filme. 

Segundo os próprios artistas: 
 
Há muitos pontos de entrada nesta exposição e um deles é a ideia silogística, na 

medida em que o silogismo226, enquanto processo, enquanto forma de fazer e de 
pensar, permite que determinada coisa possa ser outra, mesmo que nós não saibamos 
à partida como é que esta transferência se fez.227 

 

O pensamento silogístico nesta exposição esteve sempre associado a uma visão 

de desejo que perpassa todos os elementos que a compõe. Cada uma das peças presentes, 

 
profissão com mais de 150 anos. Cada fábrica de charutos cubanos tinha um pequeno estrado em madeira, 
hoje tem também um microfone, de onde o leitor recita notícias de jornal assim como textos que constituem 
os chamados Clássicos da Literatura Universal. Lector de tabaquería classificado como Patrimonio 
Cultural de la Nación é ainda candidata a Patrimonio Intangible de la Humanidad. Vide ROJAS 
RODRÍGUEZ, Marta– “Lector de tabaquería: un património cultural de la nación”. In Granma, 26 de enero 
de 2018. Acessível em: http://www.granma.cu/cultura/2018-01-26/lector-de-tabaqueria-un-patrimonio-
cultural-de-la-nacion-26-01-2018-22-01-23. Consultado no dia 15 de Novembro de 2018. Vide Apêndice 
Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-13, p. 24. 
224 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-14, p. 25. 
225 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-15, p. 25. 
226 Aristóteles definiu assim o silogismo: Um silogismo é um argumento no qual, estabelecidas certas 
coisas, resulta necessariamente delas, por serem o que são, outra coisa diferente das anteriores 
estabelecidas. FERRATER MORA, José; MASSANO, António José e PALMEIRIM, Manuel J., trad. – 
Dicionário de Filosofia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1991, pág. 369. 
227 Citação (excerto) da intervenção de Miguel Ferrão na Visita Guiada Musa paradisiaca, no dia 20 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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objetos, equipamentos, filme, slides, passa sempre pela proposta, não de ver somente a 

sua individualidade acabada, mas como um conjunto de qualidades exacerbadas, tornadas 

visíveis. Sendo esta a grande causa do trabalho da Musa paradisiaca, não a de ser apenas 

uma prática colaborativa que envolve múltiplas vozes, mas também, um compromisso 

com o repensar as qualidades de um objeto, pensar num objeto não como ele se nos 

apresenta, mas através das qualidades que possui. Deste modo, quando uma chave está 

perto de um prato e quando os dois se relacionam, eles relacionam-se enquanto conjuntos 

de qualidades em constante negociação e não somente como uma chave e um prato, 

porque uma chave e um prato na prática da Musa paradisiaca, nunca são só uma chave e 

um prato, isso é pouco228. A chave de boca aberta apresenta aqui um desejo, talvez o de 

não querer ser uma chave, talvez queira ser outra coisa, talvez queira ser um prato, talvez 

queira ser simplesmente algo que não é, algo que não é ainda e que poderá vir a ser. A 

familiarização com os objetos deixa de existir, havendo uma confusão profunda quando 

os vemos encenados nestes palcos numa encenação dramática com luzes que aludem a 

um estado emocional ou que pretendem colocar em questão, que tipo de diálogos, que 

tipo de interações podem estar a surgir aqui. Existe uma provocação iconográfica em 

cada peça que nós fazemos, elas são muito iconográficas, ou seja, estabelecem um 

sentido a partir da figura que criam.229 Para os artistas as qualidades que um determinado 

objeto é capaz de pôr em prática, de encenar ou de enunciar é mais importante do que a 

sua iconografia, sendo que a leitura enquanto objeto-ícone é apenas a porta de entrada 

para a sua construção. Desde o início do trabalho da dupla que esse aviso é feito pelos 

artistas, olhar para os objetos como qualidades e não como coisas, pedindo sempre uma 

espécie de ceticismo de quem vê, no sentido em que é necessário esquecer o ícone 

apresentado em prol da substância ou em prol das qualidades plásticas.  

A provocação iconográfica presente na prática da Musa paradisiaca bem como o 

desejo mútuo dos que elementos que a compõe, o desejo de serem ou existirem de forma 

 
228 Ao subir as escadas que dão acesso ao mezanino, chama a atenção o grupo escultórico composto por 
Pratos e Chaves (2018), cujos corpos moles e torcidos fazem recordar a obra surrealista de Dalí A 
Persistência da Memória (1931). Assim como a pintura de Dalí fala e explora noções de temporalidade e 
memória, o mesmo se passa nesta exposição e com este grupo escultórico em particular. Há em ambas uma 
visão subjetiva da temporalidade e das suas implicações, seja na obra de arte ou nas lembranças. À medida 
que observamos a relação emocional entre a chave e o prato e o desenrolar de um diálogo de desejo entre 
ambos, algo muda, a noção de temporalidade deixa de existir, tal como acontece em A Persistência da 
Memória. Dá-se um salto temporal e espacial, que não sabemos como e quando ocorre, sendo-nos 
apresentados os dois elementos, chave e prato, numa fusão que traduz um manifesto desejo de que ambos 
gostariam de ser algo que não são. Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-16, p.26.  
229 Citação (excerto) da intervenção de Eduardo Guerra na Visita Guiada Musa paradisiaca, no dia 20 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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semelhante, é algo que encontramos na obra de Cruzeiro Seixas (n. 1920), de acordo com 

o qual: 
 

Eu diria que são os objetos que se querem uns aos outros, que se procuram, 
como nós procuramos as pessoas pelas esquinas até encontrarmos o nosso amor. 
Com os objetos dá-se realmente um fenómeno, quando eu meto um garfo num tinteiro 
não fui que fiz, foram eles que o fizeram. Quando eu encontrei isto, sei lá, até que 
ponto é que estas coisas se quiseram encontrar ou foi por minha interceção. Há 
muitas coisas que escapam pelas frinchas da porta fechada230.  

 
Há uma politização expressa da obra dos artistas que está relacionada com a 

literalidade que usam como estratégia, muitas vezes pensada de forma metonímica e até 

metafórica como uma oportunidade de pensarmos nas múltiplas possibilidades do ser. 

Esta possibilidade de podermos estar enganados sobre aquilo que é uma identidade fixa 

interessa muito aos artistas explorar. 

No caso das esculturas de alumínio, embora haja por parte do espetador um 

reconhecimento imediato dos objetos, esse reconhecimento não é apenas feito pela forma 

como o objeto se nos apresenta, pela sua utilidade, por aquilo que é capaz de alcançar, 

mas também porque aqui apresenta um desejo: talvez queira ser algo que não é, algo que 

não é ainda, algo que poderá vir a ser. Por exemplo, no estrado do centro, encontramos 

flautas de dois tipos, como que a dialogar remetendo-nos para um confronto cultural, 

sendo ainda de notar que as flautas pequenas recordam, pelo movimento que efetuam, um 

encantador de serpentes a ser encantado pela própria serpente, a flauta enquanto serpente 

a ser ela mesma encantada.  

 

 
 

 
230 Citação da intervenção de Cruzeiro Seixas no documentário Cruzeiro Seixas: O Vício da Liberdade. 
Realização: Ricardo Espírito Santo, Produção: Terra Líquida Filmes, Autoria: Alberto Serra, Ano: 2009, 
36’minutos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GYEuuH8i_TM. Consultado no dia 4 de 
Dezembro de 2018. 
 

Figura Mp-03 
Flautas grandes, pequenas, 
2018. 
Cinco fundições em alumínio.  
Dimensões variáveis. Pormenor 
de fotografia. Vide Apêndice 
Iconográfico – Vol. II. Figura 
Mp-03, p. 27. 
Galeria Municipal do Porto, 
Porto, 2018 
Créditos da imagem: 
Mafalda Teixeira, Outubro 2018. 
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Uma situação um pouco mais melodramática ocorre no mesmo estrado, onde uma 

raquete se senta sozinha, triste, posta de parte, de costas voltadas para uma realidade 

dialógica que nos leva a intuir que há uma ação a decorrer entre os outros dois 

personagens. De destacar ainda um certo grau de comicidade, ao encontrarmos uma bola 

de basebol ligeiramente desviada de uma raquete que a quer impressionar. O humor 

enquanto passagem de conhecimento existe na prática da Musa paradisiaca de uma forma 

por vezes sub-reptícia, mas que na verdade é o centro da prática. 

 

 
Figura Mp-04 
Raquetas e bolas, 2018. 
Cinco fundições em alumínio. 
Dimensões variáveis. 
Pormenor de fotografia. Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-04, p. 28. 
Galeria Municipal do Porto, Porto, 2018 
Créditos da imagem: Mafalda Teixeira, Outubro 2018. 
 

No estrado do fundo deparamo-nos com duas duplas de motherboards231 em luta 

greco-romana, havendo um elemento que sai vitorioso e outro que sai derrotado.232 No 

entanto, aquilo que experienciamos como uma luta greco-romana e uma possível derrota 

é na verdade um campo de significação que está em aberto. Não sabemos quem está em 

vantagem ou em desvantagem, uma vez mais perdemos o ponto de vista inicial. A intuição 

daquilo que pode estar a acontecer é no fundo também o que está nos intertítulos, o que 

está nas esculturas, o que está no filme e o que está na base desta memória curva, desta 

 
231 Estas duas duplas de motherboards em luta greco-romana prestam de alguma forma tributo àquilo que 
acontece no próprio jogo de ping pong. Segundo Eduardo Guerra durante a Visita Guiada Musa 
paradisiaca, no dia 20 de Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto: (...) interessava-nos, não só, 
ver no fundo o jogo a acontecer mas o prazer e o lado dialógico que ele implica, por isso nós acabamos 
por ter também uma relação bastante afetiva com as personagens em jogo, porque é uma parte essencial 
de qualquer atividade humana, não é só o que está a ser feito mas também como está a ser feito e esta 
secção do filme só pode ser vista desta forma, se não for vista desta forma não tem interesse. 
232 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras Mp-17 e Mp-18, pp. 29 e 30. 
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memória que não retorna, no sentido em que esse retorno vai sempre desviar-se. Há uma 

abertura ao acontecimento, ao inesperado, que interage e dialoga com cada situação e que 

se propõe a cada elemento escultórico, sonoro, escrito. A recepção do acontecimento, o 

estar presente e estar aberto a essas possibilidades, enquanto compromisso ético mais do 

que metodológico, faz parte da prática artística do duo.  

 

 
 

A comicidade que encontramos nas esculturas de alumínio, volta a estar presente 

nas esculturas de fibra de vidro: o Divã e a Porta, que criam uma relação muito 

interessante com as esculturas de alumínio. Por um lado, temos objetos maciços em cima 

dos estrados que assumem um carácter de leveza e por outro lado temos objetos muito 

leves, mas que produzem sensação de peso. Na verdade, são peças ocas, realizadas a partir 

de moldes que têm a capacidade de trazer para a superfície as qualidades que determinado 

objeto tem. Sendo uma provocação, a escultura o Divã233 é uma espécie de apelo 

psicanalítico, em estado de monólogo, com que o espetador se depara ao subir as escadas 

que dão acesso ao mezanino e que pela sua escala reduzida coloca desde logo problemas 

de para quem é.  

 
233 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura Mp-19, p.31. 

Figura Mp-05 
Motherboards, 2018. 
Quatro fundições em alumínio, 
focos de luz, filtros pintados à 
mão, estrado. 
Dimensões variáveis. 
Galeria Municipal do Porto, 
Porto, 2018. 
Créditos da imagem: Mafalda 
Teixeira, Outubro 2018. 
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Com a obra a Porta234 temos a visão de um acidente, uma espécie de visão 

psicológica de um acontecimento, que não se sabe muito bem se aconteceu ou não mas 

que por ser imaginado é real, ou que por ser conformado se torna ainda mais verdadeiro. 

A porta de carro tornou-se autoestrada, o vidro do carro tornou-se nos detritos de um 

acidente, tornou-se movimento e tornou-se um desastre.  

Na opinião dos artistas: 
 

Muitas das coisas que nos interessam nestas peças é conseguirem sair para além 
daquilo que nós achamos delas. São construídas com uma espécie de diálogo com os 
materiais e com o sentido que eles produzem. Muitas das vezes elas não são 
desenhadas para serem de determinada forma, elas são descobertas de determinada 
forma(...)o molde interessa-nos como forma de tirar qualidades das coisas com um 
nível de detalhe quase absurdo que se aproximam imenso daquilo que nós achamos 
da linguagem.235 

 

É na ideia de construção discursiva, da sua transitividade e da forma como os 

objetos se apresentam enquanto marcas ou propiciadores disso mesmo que podemos 

enquadrar Curveball Memory na prática artística da Musa paradisiaca. Importa ter em 

consideração que a Musa paradisiaca é uma família em expansão, um organismo vivo, 

um local de encontros, experiências e partilha, resultado de um diálogo operante 

estabelecido com entidades, do meio artístico ou não, que contribuem para a sua 

concretização. Nós queríamos que acreditassem nesta ideia de que quando nós fazemos, 

não estamos de facto sozinhos, o que não quer dizer que não sejamos nós a fazer, quer 

dizer é que há sempre outros que fazem connosco.236 Esta partilha resulta numa 

comunidade alargada de pensamento e influência mútua que se traduz na concretização 

das suas obras e ações. É nesta ideia de comunidade, de família em crescimento e 

transformação – uma rede pensante que absorve e gera imagens, formas, pensantes, 

entidades e intuições, que a Musa paradisiaca se evidencia enquanto programa estético, 

ético, social e político. Um tecido extensível de encontros. Curveball Memory é disso 

exemplo, um espaço de diálogo em desenvolvimento e transformação, que se renova e 

renova-nos, enquanto espetadores participantes, num movimento contínuo que 

acompanha e tenta apanhar esta bola curva que nos é lançada pelos artistas. 

  

 
234 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras Mp-20 e Mp-21, pp. 32 e 33. 
235 Citação (excerto) da intervenção de Eduardo Guerra na Visita Guiada Musa paradisiaca, no dia 20 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
236 Citação (excerto) da intervenção de Miguel Ferrão na Sessão com Musa paradisiaca, no dia 19 de 
Outubro de 2018, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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2. Transantiquity: Tempo linear ou cronológico? 
 
Transantiquity237 transporta-nos numa viagem pela Antiguidade, não só pela 

Antiguidade Clássica, greco-romana, mas também pela antiguidade de outras 

civilizações, e por uma outra mais longínqua: a do início da Humanidade e do Universo. 

Preenchendo o espaço total da Galeria Municipal do Porto, estendendo-se pelo 

primeiro piso e mezanino, constatamos em Transantiquity, a preocupação e importância 

dadas pelos curadores, Filipa Oliveira (n. 1974) e Guilherme Blanc (n. 1984), ao aspeto 

cenográfico e projeto instalativo da exposição238. Desde o momento em que entramos em 

Transantiquity, somos convidados a apreciar uma encenação, mediante um desenho 

expositivo que nos conduz por um ambiente que pretende transportar-nos para a 

Antiguidade e questioná-la, e para o qual muito contribuiu a cadência de luzes e cortinas 

negras que nos remetem para templos greco-romanos, embora numa versão 

contemporânea e estilizada. De acordo com Guilherme Blanc: 
 

(...) tinha muita vontade de fazer um projeto que em primeiro lugar acontecesse 
sem luz, um projeto sobre este assunto que fosse iluminado pontualmente, e em 
segundo lugar que possíveis trajetos de visita fossem dissimulados ou sugeridos por 
tecidos e transparências (...) A ideia do tecido era essa compaginação entre a questão 
conceptual de estarmos a lidar com o tempo, com a fluidez, com a transparência.239 

 

 
 

 
237 Exposição com curadoria de Filipa Oliveira e Guilherme Blanc, comissariado pela Galeria Municipal 
do Porto, onde esteve em exibição de 8 de dezembro de 2018 a 17 de fevereiro de 2019, apresentando vinte 
e três obras de vinte e dois artistas, sete dos quais portugueses. 
238 Vide Apêndice Documental – Vol. II. Folha de Sala da exposição Transantiquity, Planta do desenho 
expositivo, pp.132 e 133. 
239 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 

Figura TRS-01 
Perspetiva da exposição Transantiquity, 
2018-2019. 
Galeria Municipal do Porto.  
Créditos de imagem: Mafalda Teixeira, 
Janeiro 2019. 
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Neste sentido, perante estas ideias e desejos instalativos os curadores lançaram o desafio 

ao designer Miguel Flor (n. 1972) para pensar a encenação de uma exposição na qual as 

ideias de tecido, fluidez e transparências fizessem parte. O designer percebendo a vontade 

dos curadores concretizou o desafio que lhe foi lançado, construindo paredes translúcidas, 

a partir de tecidos negros com um brilho cinematográfico, e que se relacionam com uma 

linha de focos que nos dá transparências e um diálogo aberto. Segundo Filipa Oliveira: 
 

(...) também queríamos quando entrassem, que houvesse esta sensação de um 
corredor negro, um corredor de tempo que nos transportasse para este espaço (...). 
Temos este corredor longo, em que é necessário caminharmos neste escuro para 
chegarmos à luz, que é uma ideia muito renascentista do regresso (...) quando no 
Renascimento regressamos a uma ideia do clássico, que é esta chegada à luz, e 
quisemos brincar com isso.240 

 
Esta proposta de viagem pelo tempo e de revisitação da antiguidade, encontra-se presente, 

desde logo, no título, um tanto ou quanto curioso, da exposição: Transantiquity, cujo 

prefixo Trans, nos conduz à ideia de transformação, de transitoriedade, de “para além 

de”. Passemos, deste modo, ao tema da exposição - para além da Antiguidade - através 

de uma viagem pelo tempo e pela memória, que nos leva a questionar os cânones clássicos 

e pensar que a antiguidade, não se resume do nosso ponto de vista europeísta, apenas à 

clássica, greco-romana, mas que existem muitas outras, permitindo-nos uma passagem 

por antiguidades tão diversas, de que são exemplos a sul africana, a sul-americana e a 

asiática. Algumas das obras apresentadas em Transantiquity, promovem também um 

questionamento do eurocentrismo e do seu futuro, bem como uma reflexão sobre a crise 

da europa, numa altura em que assistimos à sua desintegração e ao aparecimento de 

movimentos radicais. Para o curador Guilherme Blanc, Transantiquity é uma exposição 

que tem várias intenções de base, tem uma ideia essencial, que é uma vontade de 

pensarmos, hoje de que forma é que a Antiguidade se manifesta no nosso tempo241. A 

exposição parte também de uma ideia interessante, de uma vontade de colmatar o que é 

o tempo. Será o tempo uma matéria linear e cronológica, ou será uma matéria cíclica que 

nos traz ensinamentos, com os quais nos vamos confrontando ao longo dos tempos e 

ciclicamente enquanto humanidade? Segundo o curador: 
 

(...) vimos a Antiguidade a ser reconsiderada no século XVI, vimos depois 
movimentos neo-rafaelitas a aparecer (...) vemos a Antiguidade novamente a 
aparecer associada até aos movimentos fascistas em meados do século XX, e vemos 

 
240 Citação (excerto) da intervenção de Filipa Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de 
Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
241 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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hoje outra vez a Antiguidade a surgir. Será que isto acontece porque passamos um 
período de crise? Ou seja, será que isto acontece porque nos períodos em que 
sentimos os nossos pilares fundacionais a fugir e que sustentam a nossa ontologia, a 
nossa forma de ser e de estar (...) quando eles fogem temos necessidade de repensar 
o nosso cânone? Será que quando isso acontece no momento presente, em que nos 
vemos outra vez confrontados com esta revisita ao nosso cânone, aos nossos pilares 
civilizacionais, será que é suficiente olharmos para eles? Será que temos para o fazer 
de perceber que não são autossuficientes e que temos também de olhar para outras 
culturas e outras antiguidades? A exposição vai provocar todas estas questões.242  

 

Nos dias de hoje verificamos que há uma série de artistas, que na sua prática 

dentro da arte contemporânea, a partir de diversas formas, meios e disciplinas, recorrem 

à ideia de história, de arqueologia, manifestando um particular interesse pela antiguidade, 

sobretudo clássica, resgatando os seus ensinamentos, a sua dimensão filosófica, política 

e social, absorvendo-a para depois pensarem o tempo contemporâneo. Esta situação, 

levou a que os curadores fossem buscar artistas que trabalham a antiguidade, para 

perceber o porquê desse retorno a uma ideia de clássico e porque entendem os artistas 

contemporâneos, nos últimos anos, o lugar da antiguidade como um ponto de partida para 

pensar a contemporaneidade. Porque será que inúmeros artistas se vão ancorar em 

conhecimentos antigos, em conhecimentos fundacionais para explicar a nossa sociedade 

de hoje? Segundo a curadora Filipa Oliveira, foi-lhes possível chegar a uma conclusão:  
 

(...) para nós tem a ver com uma falência da Europa. É no momento greco-
romano que a Europa estava a nascer, havendo uma necessidade de ir a esses 
cânones (...) no núcleo de crises de ideais, de crises da Europa (...) esse lugar da 
antiguidade é um lugar onde podemos pensar o princípio da Europa e de alguns dos 
fundamento do que viria a ser.(...) O lugar da antiguidade como um lugar de uma 
certa estabilidade e de não crise, na medida em que há uma ideia romântica sobre o 
que é a antiguidade, e essa era uma questão importante para a exposição.243 

 
De acordo com a curadora, um outro aspeto importante com o qual se depararam 

durante a conceção de Transantiquity, foi o de perceberem que não poderiam, nem 

deveriam fazer uma exposição apenas sobre a antiguidade clássica, pois a ideia de 

antiguidade vai muito além de Grécia e Roma, e por isso fomos à procura de outras 

antiguidades, a antiguidade africana, a antiguidade da América do sul, e saber se haveria 

artistas que iam buscar, neste mesmo movimento, o legado da antiguidade (...)244. 

Transantiquity mostra-nos que a antiguidade não é apenas pensada na Europa, motivo 

pelo qual a exposição vai buscar dois momentos: artistas que pensam a antiguidade grega 

 
242 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
243 Citação (excerto) da intervenção de Filipa Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de 
Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
244 Idem. 
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e romana, e artistas que pensam a antiguidade de um ponto de vista civilizacional. Hoje 

em dia não podemos olhar para a história da arte e para a atualidade apenas pelo ponto de 

vista europeu, mas de um ponto de vista transcontinental. A exposição permite-nos 

questionar a visão eurocêntrica e portanto, temos uma série de peças que falam sobre 

antiguidades de outras civilizações, sobre a antiguidade do início do mundo e da 

humanidade.  

Ao ser-nos apresentado o tema da exposição e após um primeiro contacto com as 

obras que a integram, foi-nos inevitável pensar na afirmação do gosto clássico, durante 

os séculos XVII, XVIII e XIX, e nas teorias defendidas pelos grandes historiadores de 

arte do século XX, no que respeita ao estudo e sobrevivência das imagens e das formas. 

Nos dias de hoje, ao estudarmos as imagens percebemos que estas viajam no tempo e 

sabemo-lo, pois, somos herdeiros de uma geração que se dedicou precisamente a esse 

estudo, de como as imagens viajam no tempo. No que respeita à história de interpretação 

da imagem ao longo do século XX, importa termos em consideração importantes 

referências que se dedicaram a este estudo, nomeadamente: Aby Warburg (1866 - 1929); 

Erwin Panofsky (1892 - 1968); Fritz Saxl (1890 - 1948);  Ernest Gombrich (1909 - 2001); 

John Berger (1926 – 2017); Hans Belting (n. 1935); Didi Huberman ( n. 1953) e José Gil 

(n. 1939). Estes teóricos e historiadores de arte deixam-nos como legado o facto de 

considerarem as imagens como realidades vivas, que percorrem o tempo, podendo 

metamorfosear-se, apresentando deste modo uma longa duração, aspeto este que iremos 

constatar ao longo do percurso expositivo de Transantiquity, ao depararmo-nos com 

imagens que migram e se mantêm contínuas no tempo, mantendo por vezes o mesmo 

significado, de que é exemplo a imagem de Vénus, deusa romana do amor e da beleza, 

correspondente à grega Afrodite. Em pleno século XXI encontramos artistas 

contemporâneos que recorrem à imagem e significados atribuídos à deusa, como forma 

de ativismo e enquanto veículo de transmissão de uma mensagem sociopolítica atual. Tal 

é o caso da obra Afrodita, 2017, da artista espanhola Núria Güell, que ao apropriar-se do 

nome da deusa atribuindo-o à obra que cria, automaticamente nos remete para um ideal 

de beleza feminino clássico, questionando e provocando uma reação no espetador. De 

notar ainda, a utilização por parte da artista da Vénus de Willendorf, c. 24 000 - 20 000 

a.C., uma das muitas estatuetas femininas de fecundidade, cuja imagem se contrapõe 

àquela que atribuímos no nosso imaginário à deusa da beleza e do amor, embora ambas 

possuam o mesmo significado em períodos diferentes, sendo-nos possível deste modo 
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observar a evolução de uma imagem ao longo dos tempos, cujo significado permanece 

em períodos distintos e de modos diferentes, associado à beleza e à condição feminina. 

Ainda a propósito da imagem de Vénus, numa outra obra de Transantiquity, não muito 

distante daquela, um observador mais atento poderá reparar na peça cerâmica de Grayson 

Perry, Phallic Women, 1993, na presença da imagem inspirada no Nascimento de Vénus, 

de Sandro Botticelli, c. 1485. A imagem da deusa, cuja linguagem corporal é inspirada 

na Vénus de Médici – verificando-se uma viagem da forma do Período Helenístico para 

o Renascimento – é utilizada juntamente com a imagens de outras figuras e elementos 

associados ao universo feminino, como forma de contestação e chamada de atenção para 

um tema atual: o da mulher que  tem de agir como um homem para poder ter o papel que 

deve ter na sociedade. De destacar no mesmo núcleo da exposição a peça em vídeo de 

Ana Mendieta cujas esculturas rupestres que cria se aproximam bastante do corpo da 

Vénus de Willendorf.  

É notório no primeiro piso dedicado à exposição, uma nostalgia do clássico, que 

encontramos em obras como The Large Renaissance Building, 2018, de Pablo Bronstein, 

na qual nos deparamos com a ideia de revisitação e recriação do que é entendido como 

clássico, e a fantasia arquitetónica Capriccio245, 2018, do artista português Vasco Araújo, 

com as suas ruínas falsas, que encontramos em obras do século XVIII, e que celebrizaram 

pintores como, Giovanni Piranesi (1772-1778); Francesco Guardi (1712-1793); Canaletto 

(1697-1768) e Goya (1746-1828), entre outros. Falando de ruínas e da afirmação do gosto 

clássico, a obra do artista italiano Gabriele De Santis, Run run ruuuuuuuuun, 2018, ilustra 

de forma metafórica e literal, a fuga dos nossos pilares fundacionais, fuga que ocorre em 

períodos de crise que nos levam a indagá-los e a repensar o nosso cânone. 

É ainda no século XVIII, que assistimos ao culminar do interesse pela arte do 

passado e não só pelo mundo clássico, de que foi exemplo o fenómeno sociocultural de 

viagens, conhecido como Grand Tour que alimentou a publicação de guias de cidades e 

 
245 Ao contornarmos a obra Capriccio, deparamo-nos no seu inverso com uma declaração e um poema, cuja 
simplicidade das palavras escritas traduzem a complexidade da fantasia pictórica de Vasco Araújo, onde 
edifícios, vestígios arqueológicos e ruínas, são reproduzidos com combinações de elementos reais e 
fantásticos de modo idiossincrático pelo artista. De modo claro, simples e direto, somos confrontados com 
o desejo por detrás da imagem, o de Abandono, cujas as linhas da primeira parte do poema A Cidade, 1905, 
do poeta grego Konstandinos Petrou Kavafis (1863 - 1933) ajudam a reforçar: Para onde quer que eu olhe, 
para onde quer que fite por aí/ ruínas negras da minha vida vejo aqui,/ onde tantos anos passei e dizimei 
e dei em estagnar. Há nesta obra de Vasco Araújo, a indagação de um futuro a partir da ideia de abandono, 
concretizado através das ruínas, ruínas do nosso tempo e do tempo dos outros. KAVAFIS, Konstandinos; 
MAGALHÃES, Joaquim Manuel, trad. – Os Poemas. Lisboa. Relógio D’Água Editores, Julho de 2005, 
pp. 46 e 47. Vide Apêndice Documental – Vol. II, p.134. 
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monumentos, relatórios de viagens, de cartas entre e sobre artistas e de biografias de 

artistas. Relembrando a tradição da viagem desde os tempos do chamado Grand Tour aos 

lugares da Antiguidade grega e romana, importa destacar a presença em Transantiquity 

da imagem de 1976, intitulada Arquitetos do Porto no Pártenon. Citando as palavras do 

filósofo americano George Santayana (1863-1952): (...) all tourists are dear to Hermes, 

the god of travel, who is patron of amiable curiosity and freedom of mind246. Hermes, 

deus das viagens e mensageiro dos deuses, cuja cabeça iremos encontrar na peça Oubli 

de Benoît Maire, e que para Santayana possuía: charming union of youth with experience, 

alacrity with prudence, modesty with laughter247. Composta por um teclado Macintosh – 

que o artista já considera obsoleto - cujo cabo cortado, tal como a cabeça degolada de 

Hermes que nele repousa, remete-nos para um esquecimento, tanto de um passado antigo 

como de um passado recente. No mundo contemporâneo, repleto de imagens e de 

informação a necessidade de esquecer é um dos aspetos que carateriza a época atual. 

Recordemos a personagem Funes248, criada por Borges, do homem que não consegue 

esquecer, tentadora se aplicada ao modo como temos vindo a assistir ao crescimento 

exponencial da informação que nos rodeia. Curioso pensarmos que Hermes é também 

uma das principais figuras de estudo de um grande filósofo e pensador, Michel Serres 

(1930-2019), cujo excerto de um diálogo com o filósofo e jornalista Bruno Latour (1947-

2019), serviu de base à exposição, propondo uma ideia interessante sobre a linearidade 

e/ou materialidade do tempo, como anteriormente referido. O excerto que nos é 

apesentado em Transantiquity, disposto sobre uma mesa, faz parte do livro Diálogo sobre 

a Ciência, a Cultura e o Tempo249, referência literária que os curadores consideraram 

 
246 SANTAYANA, George - “The Philosophy of Travel”. In The Birth of Reason and Other Essays. Edited 
by Daniel Cory. New York: Columbia University Press, 1995, p. 15. 
247 SANTAYANA, George – “Soliloquies.” In England and Later Soliloquies. New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1922, p. 259. 
248 Funes, o memorioso, personagem que Jorge Luís Borges (1899 - 1986), descreve num pequeno conto 

como o único homem digno de conjugar na primeira pessoa o verbo – recordar. Homem que perde a 
consciência em resultado de uma queda e que ao despertar, encontra-se paralítico, fechado num quarto, 
tendo adquirido, de um momento para o outro, uma perceção e uma memória infalíveis. Um homem incapaz 
de se concentrar no aspeto geral do mundo e das coisas, por estar imerso nos detalhes rigorosos que captava 
a cada instante; um homem quase incapaz de ideias gerais, incapaz de pensar, pois pensar, como nos diz 
Borges, é esquecer diferenças, generalizar, abstrair. Esta personagem imobilizada, surge talvez como 
imagem do efeito da intensa circulação de informação que nos exige capacidades sobre-humanas: uma 
memória e uma perceção infalíveis do mundo, incapazes de libertar o pensamento e não deixando espaço 
para o desconhecido. Ver BORGES, Jorge Luís; COLAÇO, José, trad.– “Funes ou a Memória”. In Ficções. 
Lisboa. Controljornal, Abril, 2000, pp.73 a 80. 
249 SERRES, Michel; FERREIRA, Serafim; PAZ, João, trad. – “Uma outra teoria do tempo” e “Hermes, o 
operador da aproximação”. In Diálogo sobre a Ciência, a Cultura e o Tempo - Conversas com Bruno 
Latour. Editor: Instituto Piaget. Coleção: Epistemologia e Sociedade. Abril, 1996, pp. 82 a 95. Vide 
Apêndice Documental-Vol. II, pp. 135 a 138. 
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fundamental incluir na exposição, ao permitir pensar o tempo de dobra250, o tempo líquido 

e explicar algumas das coisas que estamos aqui a propor, mas também a origem desta 

exposição251. O diálogo aborda a ideia que Michel Serres propõe sobre tempo fluído, isto 

é, o tempo enquanto matéria não linear, mas como matéria sem lógica cronológica e que 

deve ser pensado a partir do princípio de fluidez, algo que avança e recua, no qual nos 

inscrevemos ontologicamente, enquanto forma de ser e de estar, sendo possível aos 

artistas contemporâneos, hoje em dia, irem buscar as suas influências onde quer que seja, 

não podendo ignorar o seu passado, a sua herança e o seu próprio tempo, o corpo como 

espaço em que tudo o que nos rodeia nos influencia para sermos o que somos. Segundo 

Michel Serres a conceção clássica cria uma leitura linear do tempo e a conceção 

contemporânea tem que criar uma conceção do tempo de forma líquida, o tempo pode ser 

o do agora, como pode ser o tempo do Homero ou o tempo de Lucrécio. The past and the 

presente are unified in locations where importante events happened, de Joana Escoval, 

2014, trata-se de uma peça importante quanto à ideia de tempo líquido e de tempo de 

dobra, na qual dois momentos se unem no tempo de maneiras diferentes. Esta obra, à 

semelhança do que defende Michel Serres, diz-nos que a história, a nossa vida, não segue 

uma linha linear de tempo, mas uma série de eventos que nos unem, como se o tempo 

fosse feito de dobras, sendo este um momento em que o tempo se dobra, em que o 

recuperamos, em que lemos Platão e continua hoje a fazer sentido. Voltamos à caverna e 

voltamos a pensar a história através dele.  

O segundo momento da exposição, desenvolve-se no espaço do mezanino, 

distanciando-se do primeiro, ao apresentar-nos um ambiente diferente e silencioso252. Nas 

palavras do curador Guilherme Blanc: 
 

 
250 De acordo com o filósofo: (...) esse tempo pode esquematizar-se por uma espécie de amarrotamento, 
por uma variedade multiplamente dobrável. (...) Se agarrar num lenço e o estender para o passar a ferro, 
pode definir sobre ele distâncias e proximidades fixas. Em redor de um pequeno círculo que você desenhe 
na vizinhança de um lugar, pode marcar pontos próximos e medir, pelo contrário, algumas distâncias 
afastadas. Agarre em seguida no mesmo lenço, amarrote-o, e meta-o no bolso: dois pontos muito afastados 
encontram-se de súbito muito próximos, talvez mesmo sobreposto; e se, além disso, o rasgar em 
determinados lugares, dois pontos muito próximos podem ficar muito afastados. Chama-se topologia à 
ciência das vizinhanças e dos rasgões, e geometria métrica à ciência das distâncias bem definidas e 
estáveis. O tempo clássico refere-se à geometria: não ao espaço, como dizia demasiado rapidamente 
Bergson, mas sobretudo à métrica. Pelo contrário inspire-se na topologia, e talvez consiga descobrir então 
o rigor dessas aproximações ou distanciamentos que lhe parecem arbitrários. E a sua simplicidade, no 
sentido literal da palavra dobra: é apenas a diferença entre a topologia – o lenço está dobrado, 
amarrotado, esfarrapado – e a geometria – o mesmo tecido está passado a ferro, alisado. SERRES, 
Michel; Ferreira Serafim, trad. – Diálogo sobre (...)Op. Cit., pp.86 e 87. 
251 Citação (excerto) da intervenção de Filipa Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de 
Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
252 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II, Figura TRS-13, p. 34. 
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(...) talvez seja um piso que tem uma dupla característica, por um lado, 
nitidamente é um piso mais arqueológico mais objetual, de uma perspetiva 
arqueológica e é um piso também mais espiritual. Talvez aquilo que quisemos pensar 
foi a relação entre a arqueologia e uma certa espiritualidade, uma espiritualidade da 
arqueologia ou a arqueologia da espiritualidade, foi este jogo que quisemos propor 
aqui.253 

 
A propósito de arqueologia, importa mencionar as peças de gesso branco de Mariana 

Castillo Deball, réplicas de artefactos de civilizações indígenas pré-hispânicas, que nos 

levantam questões sobre o valor da cópia, e desta enquanto única prova da existência de 

originais roubados. Os fenómenos do colecionismo e do Grand Tour contribuíram para a 

promoção e divulgação de obra de arte e para a criação de sociedades254 que criaram 

fundos que foram aplicados na intervenção de edifícios e no patrocínio de expedições 

arqueológicas. Todos estes aspetos alimentaram a prática da cópia, o multiplicar da obra, 

para que esta chegasse a todos, assistindo-se à reprodução da obra de arte como forma de 

perpetuação da mesma, reproduções feitas a partir de modelações em gesso, como meios 

de circulação da obra de arte, em que a escala das peças levava, por vezes, a que fossem 

executadas no local. Assistimos assim, à cópia como forma de perpetuar na memória a 

imagem de uma peça, um meio de recordar o que se vê, de recordar coleções e sobretudo 

de conhecer obras a que não se tem acesso, sendo também um caminho de excelência em 

termos didáticos, permitindo-nos nos dias de hoje conhecermos originais desaparecidos, 

como é o caso das peças em gesso de Mariana Castillo Deball. 

É também neste piso que encontramos a projeção de slides da artista sul africana, 

Dineo Bopape, que nos apresenta terras provenientes de grutas de um local da África do 

Sul conhecido como o berço da humanidade, fazendo-nos pensar uma vez mais que a 

humanidade não nasceu na Europa.  

Tal como no início da exposição, em que o corredor negro nos guia para a luz, 

esta volta a estar presente no momento final com as lamparinas de Francisco Tropa, que 

nos iluminam e iluminam a “gruta”, onde a arte é descoberta pela primeira vez. A luz que 

cria silhuetas255 e a partir daí o desenho, a luz na caverna que cria o início da História da 

 
253 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
254 De que é exemplo a Society of Dilettanti, Sociedade dos Diletantes, fundada em 1734, em Londres, 
sociedade de nobres e eruditos que patrocinou o estudo da arte grega e romana antiga, e expedições à 
Grécia, Turquia e Médio Oriente. Vide: http://www.getty.edu/art/exhibitions/dilettanti/. Consultado no dia 
9 de Março de 2019. 
255 As sombras estão associadas à evolução do desenho e da pintura na tradição ocidental, sendo frequentes 
a referência a dois mitos, a propósito das sombras, que abordam a relação do Homem com a realidade e as 
suas representações: o Mito do nascimento do desenho de Plínio, O Velho ( 23 d.C. - 79 d.C.) e o Mito da 
Caverna, ou a Alegoria da Caverna, de Platão (séc. V- IV a.C.), no qual as sombras aparecem ligadas à 
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Arte256. A exposição termina com a obra de Fernando Lanhas que nos mostra imagens do 

início do Universo. Imagens que nos revelam que o Universo é um ponto ou vários 

pontos. Um ponto, como começa um desenho, uma pintura, ou até a escrita. Terminamos 

com o princípio da humanidade: a gruta onde encontramos a luz e a explosão que nos dá 

o Universo onde vivemos. 

  

 
Figura TRS-02 
Em primeiro plano a peça de 
Francisco Tropa, Lamparina de 
azeite em forma de concha, 
2016 e em segundo plano 
Representação esquemática de 
algumas modernas teorias sobre 
a origem, forma, estado e 
evolução do Universo, 1973, de 
Fernando Lanhas.  
Exposição Transantiquity, 
2018-2019. 
Galeria Municipal do Porto. 
Créditos de imagem: Mafalda 
Teixeira, Janeiro 2019. 

 

Transantiquity termina assim de uma forma muito aberta, com uma obra que representa 

o princípio de tudo, e que poderia estar no início da exposição. Com esta exposição, os 

curadores, procuraram trazer artistas que consideram pertinentes para pensar questões que 

se complementam entre si na ideia reflexiva sobre aquilo que pode ser a manifestação da 

antiguidade nos nossos dias. Para pensarmos a nossa antiguidade que responsabilidade 

 
possibilidade do conhecimento que corresponde a uma projeção do mundo enganadora e limitada, em que 
para se aceder ao verdadeiro conhecimento o Homem tem de procurar a luz. Vide: PLATÃO; MARINHO, 
Sampai, trad. - A República, Livro VII, Lisboa, Europa - América, 1975. O desenho surge no território da 
representação como linguagem ancestral, construindo duplos do mundo, contribuindo para a sua 
compreensão e gerando novas realidades. Originalmente, eram desenhadas linhas à volta da sombra da 
pessoa; este era o início da pintura, tal como a Antiguidade o concebeu (Plínio, 33:15). Vide KRIS, Ernest; 
OTTO, Kurz, co-autor; RECHENA, Ainda Maria Dionísio, trad. - “A imagem como magia”. In Lenda, 
Mito e Magia na imagem do artista: uma experiência histórica. Lisboa. Editorial Presença, 1ª edição, 1988, 
p. 71. 
256 O historiador romano Plínio, O Velho ( 23 d.C. - 79 d.C.) no seu texto História natural, conta-nos um 
pequeno episódio que ficaria conhecido como "a origem do Desenho", episódio que foi retomado inúmeras 
vezes a partir da Renascença (Alberti, Leonardo, Borghoni, Vasari), no séc. XVII (Dufresnoy, Felibien, 
Joachim von Sandrat) e sobretudo no séc. XVIII e na época romântica através de registos escritos e de 
registos gráficos (pintura, desenho e gravura). Conta-nos Plínio, num fragmento de texto muito curto, que 
a filha do oleiro Butades de Sicionio "...la qual vencida del amor de vn mancebo, queriendo el aufentarfe 
a apartadas tierras, feñalo com rayas la fombra que hazia fu rostro a vna candela en la pared: con las 
quales, imprimiendo alli fu padre el barro hizu fu figura...” PLÍNIO, O Velho; GOMÉZ DE HUERTA, 
Jerónimo, trad. – Historia Natural de Cayo Plínio Segundo. Tomo Segundo, Libro XXXV, Capítulo XII, 
Fl. 653. Madrid, por Luan Gonçalez, 1629.  
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é que temos que ter para a compreender, para sair dela e colocá-la em causa hoje? Algo 

que nunca foi feito ao longo dos séculos. Esta será talvez a principal ideia ou premissa 

deste projeto expositivo.257 

 

2.1. Viagem pela Antiguidade no mundo contemporâneo: 
reflexão sobre a exposição Transantiquity 

 
A primeira obra com que nos deparamos ao entrarmos na galeria, espaço 

metamorfoseado que nos transporta por uma viagem pelo universo da Antiguidade, é a 

peça de Joana Escoval258 (n. 1982, Lisboa), The past and the presente are unified in 

location where importante events happened,259 2014. Habilmente suspensa por um fino 

fio de cobre260, praticamente invisível a olho nu, surge-nos uma ampulheta261, cuja 

delicadeza de formas, dos materiais e da própria suspensão, chamam de imediato a nossa 

atenção. No entanto, esta ampulheta, figura arcaica da medida do tempo, que mudou a 

maneira de viver e de ver o mundo, ou se preferirmos, este relógio de areia que se nos 

 
257 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
258 Vide Apêndice Documental, Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p.270. 
259 Vide Apêndice Iconográfico -Vol. II. Figura TRS-14, p. 35. 
260 A prática artística Joana Escoval carateriza-se pelo uso de metais, como o ouro, a prata e o cobre, 
elementos naturais, cuja seleção não é feita de modo aleatório pela artista que pesquisa a origem e finalidade 
do objeto. Os metais, que podem ser encontrados no corpo humano bem como em objetos do uso 
quotidiano, são matéria e portanto, existência, sendo essa matéria primordial compartilhada pelos seres 
vivos e não vivos. A unidade entre o objeto e o sujeito, entre o real e o espiritual, é a ideia principal do 
trabalho da artista, que examina como os limites entre a natureza e a cultura se entrelaçam e/ou se apagam. 
Nas suas obras tudo está prestes a desaparecer ou a transformar-se em algo diferente. A ideia de 
transformação é central para entendermos o trabalho da artista que, tal como a energia, flui e se altera, 
existindo num constante estado de mutabilidade. Peças de uma delicadeza extrema, que fazem parte de uma 
prática fundamentalmente silenciosa, mas que se encontra cheia de vida. Consulta do artigo de Dezembro 
de 2014, no dia 12 de Janeiro de 2019, sobre o trabalho da artista, disponível em: 
https://makingarthappen.com/2014/12/05/ana-escoval-whirlpools/. 
261 Símbolo da passagem do tempo, que muitas vezes se torna extensivo à fugacidade da vida e dos feitos 
humanos, é uma das representações mais significativas que compõem as “Vanitas”, tão frequentes durante 
o período barroco. De notar que a própria figura do Tempo, tanto no Renascimento como no Barroco, surge 
representado como um ancião, geralmente alado e nu, empunhando uma gadanha ou foice, podendo 
apresentar no lugar destas, uma ampulheta, uma serpente ou um dragão que morde a própria cauda. De 
acordo com a definição do escritor, filósofo e teólogo Jean Chevalier (1906-1993) e do escritor, poeta e 
editor Alain Gheerbrant (1920-2013): A ampulheta simboliza a queda eterna do tempo (Lamartine); seu 
escoamento inexorável que se conclui, no ciclo humano, pela morte. Mas significa também uma inversão 
do tempo, uma volta às origens. A forma da ampulheta, com os seus dois compartimentos, mostra a 
analogia entre o alto e o baixo, assim como a necessidade, para que o escoamento se dê para cima, de 
virar a ampulheta.(...) É oportuno notar a exiguidade da relação entre o alto e o baixo, estreito orifício 
pelo qual a relação pode se estabelecer em um movimento contínuo. O vazio e o pleno devem suceder-se; 
há, portanto, uma passagem do superior ao inferior, isto é, do celeste ao terrestre e em seguida através da 
inversão, do terrestre ao celeste. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain: Dicionário de 
Símbolos:(mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). Título do original francês: 
Dictionnaire des Symboles, Éd. Robert Laffont S.A. e Éd. Jupiter, 1982. Livraria José Olympio Editora 
S.A., Rio de Janeiro, RJ. Tradução: Vera da Costa e Silva...(et.al). 6.ª edição, 1992, p.48. 
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apresenta tão próximo, ao alcance da mão de um adulto, como que nos convidando a 

manuseá-lo, causa-nos alguma surpresa pela posição em que se encontra. Contrariamente 

ao que seria expectável, não se apresenta na vertical, mostrando-nos o “correr” do tempo 

e a marcação de uma cadência, mas na horizontal, apresentando-nos o tempo suspenso262, 

tal como a própria ampulheta, o tempo que de modo diverso está presente nas obras da 

exposição Transantiquity. A transparência da peça de Joana Escoval, em vidro soprado, 

permite-nos observar o interior da mesma, cujo conteúdo, uma vez mais nos surpreende, 

por não se tratar de areia, mas de poeira de mármore, remetendo-nos deste modo a artista 

para a Antiguidade Clássica, ao utilizar um material nobre, presente na estatuária greco-

romana. A ampulheta de Joana Escoval, assume-se como um jogo que brinca com a nossa 

perceção e sentidos, em que o que parece ser não o é, tendo a artista sido capaz de conferir 

e revelar uma nova identidade a um instrumento reconhecível por todos a partir da 

manipulação da sua imagem, mediante a alteração da sua posição e a inclusão de 

pormenores subtis, conferindo-lhe um novo significado, uma segunda manifestação de 

existência. Este seu trabalho deve ser entendido como uma passagem, um caminho aberto, 

mas invisível, correspondendo o ritmo e a fluidez do metal à transição e transmissão 

suspensas no tempo, perdendo o passado e o futuro o seu significado sob o conceito de 

imanência. O próprio título da obra é uma provocação à exposição e ao visitante, que 

entra num espaço no qual é proposta, pelos curadores, uma reflexão sobre o ponto 

circunstancial contemporâneo, onde se calhar o passado e o presente e até o futuro se 

encontram e se reúnem por motivos que nós próprios não compreendemos. De referir a 

contradição existente na própria obra, ou será antes, mais uma subtil e humorada 

provocação por parte da artista entre o tempo suspenso, representado pela poeira de 

mármore e o equipamento em vidro que o contem, cuja forma nos remete para o símbolo 

do infinito263: algo que não possui um ponto de partida e de término, numa representação 

simbólica da eternidade e do equilíbrio entre o físico e o espiritual. De destacar que a 

imagem do 8 deitado da ampulheta, que nos remete para o símbolo do infinito e que cria 

um jogo de contrastes interessantes com a projeção vertical da sua própria sombra na 

parede branca da galeria, está por sua vez, próximo da espiral da concha, permitindo-nos 

 
262 O tempo “suspenso” na ampulheta marca precisamente 1’33’’, tempo que traduz o ponto de equilíbrio 
da própria obra. 
263 Imagem conhecida desde a Antiguidade e encontrada em desenhos celtas, sendo várias as teorias que 
identificam o seu surgimento com o uso numérico. Lembremos para terminar, que o signo matemático do 
infinito é um oito deitado(...), CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - Dicionário de Símbolos (...), 
Op. cit., p. 853. 
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fazer uma relação possível com as duas obras em bronze, Lamparina de azeite em forma 

de concha (2016)264, da autoria de Francisco Tropa265 (n. 1968), que encontramos no 

espaço do mezanino. Estas obras escultóricas, que praticamente encerram a exposição 

Transantiquity, falam-nos à semelhança da obra de Joana Escoval, da experiência diversa 

do tempo, recorrência aliás constante nas obras do artista266. Se por um lado, iniciamos o 

percurso expositivo com uma obra que traduz um instrumento de medição do tempo, 

ainda que com todas as incoerências, contradições, dissimulações e rasgos de humor já 

mencionados, por outro lado, terminamo-lo com objetos de iluminação, que nos remetem 

não só para a passagem do tempo, a transição do dia para a noite, mas também para a 

Antiguidade Clássica. As obras escultóricas de Tropa, duas lamparinas, tocam uma ideia 

clássica da escultura, na medida em que se tratam de objetos feitos em bronze, obras de 

recriação de módulos de lamparinas romanas de azeite267 que se apresentam em 

combustão constante, consubstanciando a ideia de tempo líquido que é queimado 

lentamente em cada um dos pavios. Um tempo que não tem fim, que não é fechado, que 

é cíclico. Assim como a ampulheta, também as lamparinas são-nos apresentadas 

suspensas por fios ao nível do olhar, contendo qualidades que permitem identificar um 

movimento implícito, uma impermanência. De destacar em ambas as lamparinas o 

 
264 Tratam-se de duas conchas em bronze preenchidas no seu interior com parafina, suspensas por fios e 
cujos pavios se apresentam em combustão constante. Peças pertencentes e em depósito na Galeria Quadrado 
Azul, Porto, que representa o artista. Vide Apêndice Iconográfico - Vol. II. Figura TRS-15, p.36. 
265 Vide Apêndice Documental, Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp.267 e 268. 
266 De que são exemplo as Lanternas, pertencentes à sua coleção, que representam figuras arcaicas do tempo 
— a clepsidra (relógio de água, 2012-2013), a ampulheta, (relógio de areia, 2011) e o relógio mecânico, 
2014 — que nasceram de um desejo de tornar o tempo visível e comensurável, como medida de oposição 
ao caos. Ainda a propósito do tempo na obra de Francisco Tropa, importa referir o projeto desenvolvido 
pelo artista para o Espaço Conversas, intitulado O Pirgo de Chaves, no Museu Calouste Gulbenkian, entre 
21 de Fevereiro a 3 de Junho de 2019, que contará com a colaboração do arqueólogo Sérgio Carneiro. 
Tendo como ponto de partida a descoberta de um objeto do período romano, um pyrgus ou turrícula de 
bronze, nas Termas Romanas de Chaves, o artista irá promover um diálogo entre o passado e o presente, 
entre a escultura contemporânea e a arqueologia, convocando noções de tempo e origem (desde logo da 
própria escultura); história e acaso; corpo, jogo e morte. A propósito do jogo e das antigas tradições romanas 
importa referir a primeira exposição a solo de Francisco Tropa em Roma, na Galleria Alessandra Bonomo, 
(4 de Março a 20 de Maio de 2016), intitulada Ladri, cujo nome deriva do jogo romano Latrunculi, o qual 
pode ser uma variante de jogos gregos anteriores, como Petteia, pessoí, psêphoi, poleis e pente grammaí, 
referenciados no tempo de Homero, e que de acordo com Platão vêm do Egito. À semelhança deste jogo 
onde os peões podem ficar parados ou serem movidos um número ilimitado de vezes pelos jogadores, Tropa 
evoca a dualidade perpétua entre movimento e estaticidade, interpretando através de moldes em bronze 
uma composição de natureza morta como uma composição móvel impermanente. De destacar nesta mesma 
exposição, suspensas no teto, iluminando a sala e roubando de forma alegórica a atenção dos espetadores, 
as lanternas em bronze inspiradas pelas lâmpadas romanas, muito semelhantes às que encontramos em 
Transantiquity. 
267 O uso ritual e sacrificial do azeite é característico dos povos do Mediterrâneo e do Oriente Próximo, 
assim como de todas as sociedades nas quais a oliveira, fornecendo iluminação e alimento, tem lugar de 
eleição. Falando desse duplo uso, o azeite é símbolo de luz e de pureza ao mesmo tempo que de 
prosperidade. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - Dicionário de Símbolos (...), Op. cit., p.106. 
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movimento espiralado das conchas e o simbolismo a ele associado, cuja formação natural 

é frequente no reino vegetal e animal, evocando uma trajetória de evolução268 de uma 

força, de um estado.  
 

Ela manifesta a aparição do movimento circular saindo do ponto original; 
mantém e prolonga esse movimento ao infinito: é o tipo de linhas sem fim que ligam 
incessantemente as duas extremidades do futuro… (A espiral é e simboliza) 
emanação, extensão, desenvolvimento, continuidade cíclica, mas em progresso, 
rotação criacional (CHAS, 25).269  

 
Para além destas significações a espiral apresenta também relação com o 

simbolismo cósmico da lua, o simbolismo aquático da concha, do labirinto, o simbolismo 

erótico da vulva e tudo o que apresente significações próximas à fertilidade, à energia 

feminina e aos ciclos naturais, em suma representa os ritmos repetidos da vida, o carácter 

cíclico da evolução, a permanência do ser sob fugacidade do movimento. 

De referir a alusão que nos é possível fazer das lamparinas em forma de conchas 

enquanto fósseis ressurgidos da água, descobertas arqueológicas de uma escavação que 

regressam à superfície voltando novamente a brilhar. Estas obras escultóricas de 

Francisco Tropa podem ser interpretadas como lanternas do tempo, lanternas que 

iluminam a noite, lançando luz onde o sagrado não consegue chegar e que 

impossibilitadas de restituírem o brilho do dia, permitindo apenas um vislumbre, levam 

a que o olhar imagine o que a luz fraca das lamparinas não consegue mostrar. A propósito 

de luz e fogo, e citando as palavras de Guilherme Blanc, um dos curadores de 

Transantiquity:  
 

Quisemos trazer o fogo para a exposição (…) quisemos acabar com o fogo, com 
este ambiente mais animista, por esta ideia do que é que o fogo representa: representa 
o fim de todas as coisas e o início de todas as coisas, representa luz e iluminação e 
representa também conhecimento.270 

 
A importância do fogo, um dos quatro elementos das cosmogonias tradicionais, 

cuja experiência impressionou os homens desde sempre, tanto pela sua realidade 

devastadora e implacável, como por se tratar, quando dominado, de um elemento 

imprescindível para a vida, enquanto fonte de calor, luz, tratamento de feridas, confeção 

de alimentos, entre outros aspetos. Ao fogo são habitualmente atribuídos significados de 

 
268 A contrapartida da evolução a partir do centro é a involução, retorno ao centro, ou seja, o caminho da 
espiral no sentido inverso, do exterior para o centro: um regresso a estádios primários. 
269 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - Dicionário de Símbolos (...), Op. cit., p. 398. 
270 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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regeneração e purificação, ação fecundante e iluminadora271, bem este, que era já 

imprescindível às necessidades básicas do homem pré-histórico, para quem a sua 

preservação era necessária para o bem da comunidade. No que à luz diz respeito, é tida 

comumente como símbolo do conhecimento, da certeza ou da ciência, da autoridade que 

tranquiliza e conduz272. As lamparinas de Francisco Tropa iluminam, real e 

alegoricamente, referenciando uma arqueologia ficcionada que nos transporta para um 

universo atemporal. Chama a atenção a beleza hipnótica destas peças escultóricas, cujo 

movimento e balanço de formas se impõem como raios de luz que brilham. 

Estas conchas com os seus movimentos espiralados, rementem-nos também para 

o próprio estudo do Universo, conduzindo-nos de volta ao fractal, àquilo que é a elipse 

do estudo do centro, movimento também ele aqui representado pelo movimento do tempo, 

do espaço atómico. Peças que nos trazem para a terra, num movimento que não tem fim 

e regressamos à ancestralidade, voltamos ao início, voltamos ao homem. 

Num aparente diálogo com as peças escultóricas de Tropa, com quem aliás 

partilha um interesse comum pela arqueologia, embora pertencentes a gerações diferentes 

dentro do panorama artístico português, deparamo-nos com a obra de Fernando Lanhas273 

(1923 - 2012), Representação esquemática de algumas modernas teorias sobre a origem, 

forma, estado e evolução do Universo274, 1973, que encerra a exposição. Trata-se de um 

painel, um aglomerado sobre o qual é aplicado papel fotográfico, técnica que Lanhas 

utilizava recorrentemente, com a inscrição do seu próprio nome. Transantiquity termina 

com esta obra de 1973, na qual nos é dada a perceção do estudo do espaço orbital, a 

construção e o nascimento do átomo, aquilo que é o tempo, o espaço e o seu cálculo. Nas 

palavras de Guilherme Blanc:  
 

Esta ideia cósmica é fundamental e quando se pensa na Antiguidade é à 
antiguidade que vamos buscar os grandes princípios de conhecimento sobre o 
Universo. Este painel é um painel lindíssimo, parece uma infografia, sobre teses que 
explicam a origem do Universo e era desta forma muito aberta e muito, se calhar até 
inconsequente, que quisemos colocar um fim à exposição, que pode até ser um 
principio, permite uma leitura um bocado ambivalente daquilo que nós pretendemos 
fazer neste projeto.275 

 

 
271 Simbolismos estes que revestem por exemplo o fogo do Pentecostes, todavia e desafortunadamente do 
mesmo simbolismo derivaram atos penosos como as fogueiras purificadoras dos autos de fé. 
272 Expressões coloquiais em torno da luz como: aclarar, esclarecer, iluminar, entre outras, conservam ainda 
hoje significados de revelação do oculto e restabelecimento de uma segurança desejável. 
273Vide Apêndice Documental, Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 267. 
274 Vide Apêndice Iconográfico - Vol. II. Figura TRS-16, p.37. 
275 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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Desde criança que o arquiteto Fernando Lanhas se inquietava com as origens do 

Homem e com o conhecimento do Universo, temas que motivaram os primeiros trabalhos 

artísticos e as primeiras pesquisas científicas. Para o arquiteto a arte era, antes demais, 

conhecimento do mundo, vendo uma unidade profunda entre arte e ciência, que serviu de 

fonte de inspiração para muitas das suas obras.276 Fernando Lanhas sempre quis 

compreender a geometria do mundo, baseando a sua prática artística na convicção de que 

o universo assentava numa lógica geométrica comum a todas as eras e a todas as 

disciplinas. Para Lanhas, o mundo das artes e das ciências socorrem-se de ferramentas 

similares na sua interrogação do Cosmos277. Quando questionado pela razão dos mapas e 

esquemas, por vezes gigantescos, que fazia do espaço e do tempo, o arquiteto responde 

que estes: 
 

Servem para sugerir coisas, apontar coisas que os grandes cientistas sabem, mas 
às vezes não sabem bem porque não têm uma visão simples e elementar e é essa visão 
simples e elementar que eu tenho procurado. (...). Eu procuro continuamente alguma 
coisa, eu procuro uma essência, um conhecimento, eu quero entender muitas coisas 
que às vezes não sabemos explicar porque procuramos. (...). Quando eu faço esses 
quadros de astronomia, de antropogénese, de evolução do tamanho das coisas a 
razão é a mesma: eu procuro.278  

 
 Representação esquemática de algumas modernas teorias sobre a origem, forma, 

estado e evolução do Universo, obra que encerra o percurso expositivo concebido pelos 

curadores e que podia, como foi aliás mencionado por Guilherme Blanc, iniciar o mesmo, 

conduz-nos ao princípio de tudo, a uma antiguidade muito mais longínqua: a primeira, 

levando-nos a questionar, a querer saber mais e sobretudo compreender o que se passa 

na grandeza geral do Universo, saber o que é isto tudo.279 

Regressando ao primeiro piso, após a peça de Joana Escoval, deparamo-nos com 

 
276 Tais como modelos da superfície da lua, criando uma carta das distâncias e das rotas dos planetas do 
sistema solar e de algumas estrelas e preparando um mapa das ocorrências verificadas no universo desde a 
explosão inicial. A partir da década de 60, o quadro cronológico, o mapa, as questões de escala e proporção 
tornam-se utensílios do estudo e da experiência como condição do Conhecimento e da sua partilha. O 
Estudo do Quadro Geral do Universo, o Mapa Arqueológico do Distrito do Porto, o Cosmocópio, unificam 
os seus saberes através das suas formas e representações. 
277 NICOLAU, Ricardo, co-autor, BRAGA Filipe, fotogr; BUCK, Paul, graf.; GONÇALVES, Cláudio, 
graf.  - Fernando Lanhas: Fragmentos - Algumas obras na coleção de Serralves. Brochura editada por 
ocasião da exposição comissariada por Marta Moreira de Almeida, patente na Galeria Municipal de 
Matosinhos, de 19 de Março a 7 de Maio 2016, inserido no programa Exposições Itinerantes. Porto: 
Fundação de Serralves, 2016, p.4.  
278 Citação da intervenção de Fernando Lanhas no documentário, Fernando Lanhas: Os Sete Rostos. Autor: 
Fernando Guedes, Produtor: Amílcar Lyra, Locução e Realizador: António Macedo. Ano: 1988, 26’ e 
42’55’’. Disponível em: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/fernando-lanhas-os-sete-rostos/ Consultado no 
dia 19 de Janeiro de 2019. 
279 Citação da intervenção de Fernando Lanhas no documentário, Fernando Lanhas: Os Sete Rostos. Autor: 
Fernando Guedes, Produtor: Amílcar Lyra, Locução e Realizador: António Macedo. Ano: 1988, 12’30’’. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 89 

um núcleo central que pretende provocar um pensamento, uma reflexão sobre a condição 

feminina, através das obras de Ana Vieira, Núria Güell, Grayson Perry e Ana Mendieta.  

 
Figura TRS-03 
Perspetiva do núcleo feminino presente em Transantiquity, 2018-219 
Do lado esquerdo da imagem, Phallic Women, 1993, de Grayson Perry; ao centro, Esculturas Rupestres, 
1981 de Ana Mendieta e do lado direito, Sem título, 2011, de Ana Vieira. 
Galeria Municipal do Porto 
Crédito de imagem: Mafalda Teixeira, Janeiro 2019. 
 

Atualmente vivemos um período em que, mesmo do ponto de vista académico, o 

feminismo ou as correntes feministas nas suas múltiplas formas e subcorrentes, ganharam 

grande expressão, convertendo-se num assunto pertinente do pensamento contemporâneo 

- as correntes filosóficas e académicas feministas - e talvez por isso, haja um conjunto de 

artistas que absorvem essas questões para pensarem criticamente os nossos dias, 

recorrendo alguns deles, ao pensamento e ensinamentos da Antiguidade. Neste sentido e 

tendo em consideração o núcleo que nos é apresentado, importa destacar Esculturas 

Rupestres, 1981, de Ana Mendieta280 (1948 - 1985), projeto fílmico281 muito simples e 

 
280 Vide Apêndice Documental, Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p.264. 
281 Filme Super 8mm transferido para HD, a preto e branco, sem som e com duração de 9’17’’. Ampliações 
das imagens fotográficas a preto e branco de Esculturas Rupestres, assim como o filme, foram exibidos 
pela primeira vez em novembro de 1981, na A.I.R., galeria cooperativa de artistas feministas em Nova 
York, pouco depois de estarem concluídos. William Zimmer comentou a relação entre o pré-histórico e o 
contemporâneo na arte de Mendieta: Um exame apressado pode-nos levar a pensar que vemos uma amostra 
genuína da arte neolítica, mas o trabalho mais ambicioso de Mendieta envolve a câmara. É uma coisa do 
século XX. BARRERAS DEL RÍO, Petra; PERREAULT, John - ANA MENDIETA: A Restropective. 
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profundo, em que a artista gravou uma série de figuras na pedra, numa procura pela sua 

própria origem e identidade. A prática artística de Mendieta282, geralmente autobiográfica 

utilizando o próprio corpo como objeto de arte, foca-se em temas que incluem o 

feminismo, a representação do corpo feminino, a violência, a vida e a morte, explorando 

também conceitos de território, identidade e cultura, associando-se aos quatro elementos 

básicos da natureza. Mendieta remetia-se frequentemente a uma conexão física e 

espiritual com a Terra, à qual unia o seu corpo para se tornar inteira. A sua experiência 

traumática, enquanto refugiada desenraizada do seu país de origem e submetida a um 

choque cultural, conduziram-na num processo, numa tentativa, por meio da arte, de 

definir e encontrar o seu lugar na terra, sendo-nos possível afirmar que este seu desejo 

está intimamente relacionado com o desligamento prematuro a Cuba e à sua cultura. 

Procurando resgatar as suas raízes e herança cultural, Ana Mendieta encara as suas 

criações artísticas como uma oportunidade de se conectar, através do seu corpo com um 

lugar, recorrendo para isso ao uso da terra283. Em 1981, após um longo período de exílio 

regressa a Cuba e cria Esculturas Rupestres,284 uma das últimas séries da artista, que 

representam dez esculturas em relevo de figuras femininas, de divindades pertencentes à 

cultura Taína, originária das antigas civilizações que habitavam o Caribe285, tendo 

 
Exhibition Catalogue, November 20, 1987 - January 24, 1988. New York. The New Museum of 
Contemporary Art. 1987, p. 48. 
282 Ao longo de sua carreira artística, Ana Mendieta recorreu aos mais diversos suportes para criar e expor 
a sua arte, dentre os quais se destacam a escultura e a performance, ambos intimamente ligados ao conceito 
de body art e, quase sempre, registados por meio de fotografia ou vídeo. Possui uma trajetória marcada 
pelas diferenças culturais, sendo-nos possível encontrar, em grande parte de suas obras, referências a 
diversas culturas e civilizações, como se procurasse por meio das suas criações, a familiarização ou o 
resgate dessas culturas. 
283 A paisagem natural adquiriu uma importância crescente no trabalho da artista, invocando um espírito de 
renovação inspirado na natureza e no arquétipo do feminino, de que é exemplo a série Silueta, (1973-1978), 
na qual utilizou uma tipologia de formas femininas abstratas. Trabalhando em Iowa e no México, esculpiu 
e moldou a sua silhueta na terra, com os braços levantados para representar a fusão da terra e do céu; 
flutuando na água para simbolizar o espaço mínimo entre a terra e o mar; ou com braços levantados e pernas 
juntas para significar uma alma errante. Esses traços corporais eram feitos de uma variedade de materiais, 
incluindo flores, galhos de árvores, musgo, pólvora e fogo, ocasionalmente combinados com corações de 
animais ou marcas de mãos no chão. Silueta viria dar origem à obra presente em Transantiquity, Esculturas 
Rupestres, aquando do seu retornou a Cuba em 1981. 
284 A principal fonte de inspiração para a artista na realização de Esculturas Rupestres foi a obra de outro 
cubano-americano, o livro Mitología y Artes Prehispánicas de las Antillas (1975), um clássico da 
arqueologia e antropologia caribenha, da autoria de José Juan Arrom, Professor de literatura espanhola e 
latina na Universidade de Connecticut, GUTIÉRREZ CALVACHE, Divaldo; GONZÁLEZ TENDERO, 
José – Arte rupestre contemporáneo. Ana Mendieta y la Cueva del Águila. Artigo publicado em 2012. 
Disponível em Rupestreweb: http://www.rupestreweb.info/cuevadelaguila.html. Consultado no dia 1 de 
Fevereiro de 2019. 
285 Os Taínos, povo ameríndio que habitou a região do Caribe, entre Cuba e Porto Rico, e que viram a sua 
nação dizimada em 1492 após a colonização, valorizavam a imagem e o poder do feminino em contacto 
com a natureza, forças entendidas como expressão do sagrado, conceitos evidenciados constantemente nas 
obras de Ana Mendieta. LARANJEIRA, Maíra Dias – Ana Mendieta y las Esculturas Rupestres (1981). 
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também realizado fotografias e o filme286 que se apresenta em Transantiquity. Ana 

Mendieta delineou com tinta preta e verde escura e esculpiu nas paredes, de alguma das 

cavernas do Parque Escaleras de Jaruco, em Cuba, dez silhuetas femininas de divindades 

como: Maroya (Lua), Guabancex (Deusa do Vento), Bacayu (a Luz do Dia); Guanaroca 

(a Primeira Mulher), entre outras287. Com estas esculturas rupestres em relevo a artista 

valoriza a figura da mulher, enquanto força sagrada, ao mesmo tempo que evoca mitos 

ancestrais indígenas e a riqueza cultural de uma civilização já esquecida, no seu resgate 

pelas suas heranças culturais. Nesta obra Ana Mendieta procura encontrar a sua 

ancestralidade e a sua identidade, assim como reestabelecer o vínculo com o seu país de 

origem, marcando território nestas grutas, que simbolicamente representam o lugar 

uterino, de origem. Importa referir que estes tesouros culturais que a artista queria que 

fossem descobertos pelos visitantes do parque, encontram-se atualmente em vias de 

desaparecimento, devido por um lado ao abandono e por outro lado pela erosão de agentes 

naturais, como se a artista procurasse evidenciar o esquecimento da sua identidade após 

a extinção da obra. De destacar, por fim, a importância do vídeo enquanto registo que nos 

permite ter conhecimento deste trabalho, perpetuando-o até aos nossos dias, servindo-nos 

igualmente de testemunho desta busca de Ana Mendieta pela sua antiguidade. A propósito 

do seu trabalho, a artista afirmou em 1981: 
 

Eu tenho estabelecido um diálogo entre a paisagem e o corpo feminino (baseado 
na minha própria silhueta). Acredito que isso tenha sido um resultado direto do meu 
afastamento da minha terra natal (Cuba) durante a adolescência. Estou 
impressionada com a sensação de ter sido expulsa do útero (natureza). A minha arte 
é a maneira de restabelecer os laços que me unem ao universo. É um retorno à fonte 
materna. Através das minhas esculturas de corpo / terra eu torno-me um com a terra 
... Eu torno-me uma extensão da natureza e a natureza torna-se uma extensão do meu 
corpo. Esse ato obsessivo de reafirmar meus laços com a terra é, na verdade, a 
reativação de crenças primitivas ... [em] uma força feminina omnipresente, a imagem 
posterior de estar englobada dentro do útero.288 

 
 Dentro do núcleo dedicado à mulher, presente em Transantiquity, importa 

destacar Phallic Woman289,1993, peça em terracota vidrada, da autoria do artista britânico 

 
Una Lectura Semiológica. Disponível em: https://interartive.org/2008/12/ana-mendieta. Consultado no dia 
1 de Fevereiro de 2019. 
286 Vide Anexo Iconográfico – Vol. II. Figura TRS-17, p.38. 
287 LARANJEIRA, Maíra Dias – Op. Cit. Disponível em: https://interartive.org/2008/12/ana-mendieta. 
Consultado no dia 1 de Fevereiro de 2019 
288 BARRERAS DEL RÍO, Petra; PERREAULT, John – ANA MENDIETA: A Restropective. Exhibition 
Catalogue, November 20, 1987 - January 24, 1988. New York. The New Museum of Contemporary Art. 
1987, p.10. 
289 Vide Anexo Iconográfico – Vol. II. Figuras TRS-18 e TRS-19, p.39.  
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Grayson Perry (n. 1960)290. Vencedor do Turner Prize em 2003, Grayson Perry é 

atualmente um dos nomes mais relevantes do meio artístico contemporâneo, cujo trabalho 

se caracteriza por um contínuo interesse pela prática da tapeçaria e cerâmica291, 

nomeadamente a partir da tradição grega292.  

O trabalho contundente, porém, requintado de Perry que inclui tapeçarias, 

gravuras, esculturas e desenhos, bem como vasos cerâmicos, faz referência à sua própria 

vida englobando temas como guerra e religião, política e sexo. Embora as mensagens 

ostensivas estejam frequentemente presentes nos títulos das suas obras, essas 

proclamações são camufladas pelos vários detalhes e complexidade das obras, sendo a 

riqueza das peças divulgada à medida que as observamos e lemos. 

Os vasos cerâmicos de Perry, de formas clássicas e cores brilhantes, retratam 

assuntos que contradizem a sua aparência atraente, havendo um forte elemento 

autobiográfico, sendo frequentes imagens de Perry enquanto Claire, seu alter-ego 

feminino, e por vezes imagens de Alan Measles, o urso de peluche da sua infância.293 

Embora decorados com imagens chocantes e pouco convencionais294, Grayson Perry 

 
290 Vide Apêndice Documental, Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p.268. 
291 O vaso e a cerâmica, as artes decorativas em geral, desfrutam de um status respeitável em Inglaterra. 
Pertencem, por excelência, ao domínio do “bom gosto”, do público cultivado amante da arte. As técnicas 
decorativas que Grayson Perry utiliza nos seus vasos - vidrado, incisão, relevo e o uso de transferências 
(fotográficas) - nunca são implantadas apenas pelo efeito decorativo, Perry dá-lhes um significado, sem 
esquecer o carácter humorístico e satírico, porventura a característica mais inglesa do trabalho do artista. 
BOOT, Marja, et. al. - “Simple Ceramic Pots”. In Grayson Perry: guerrilla tactics. Ed. Stedelijk Museum, 
Amsterdam; Rotterdam: NAi Uitgevers, 2002, p.69. 
292 Nas palavras de Filipa Oliveira: Todos os vasos de Grayson Perry são baseados nas cerâmicas gregas 
(...) Na galeria mostram sempre uma imagem do vaso que ele faz e a imagem de um vaso grego. Há sempre 
uma referência direta a um vaso grego a partir do qual, desenha, pinta, normalmente até o faz sobre um 
vaso pré-existente (…) fazendo estas cerâmicas e colagens. Citação (excerto) da intervenção de Filipa 
Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto 
– programa paralelo à exposição.  
293 Da mesma forma que se veste recorrendo a variados disfarces, Grayson Perry “veste” os seus vasos 
cerâmicos. Embora as formas dos vasos que utiliza sejam tradicionais, o artista distancia-se do cânone da 
cerâmica artística e utiliza-os enquanto meios narrativos e figurativos, que na realidade apresentam uma 
aparência bizarra na forma de “vestir”, tornando-se assim o vaso numa superfície para uma história bizarra. 
FUCHS, Rudi, et. al - Grayson Perry: guerrilla tactics. Ed. Stedelijk Museum, Amsterdam; Rotterdam: 
NAi Uitgevers, 2002, p.67. 
294 Cobrindo as superfícies de suas cerâmicas com imagens visuais que exigem ser lidas como se fossem 
pinturas, Perry desafia uma das suposições básicas que dividem as artes decorativas das artes plásticas. Um 
aspeto central na cerâmica de Perry é o conflito que o seu trabalho desenvolve entre função e decoração. 
As suas cerâmicas existem não como recipientes, para frutas ou flores (embora possam ser usadas dessa 
maneira) nem como objetos decorativos mudos (embora, como os seus bordados, sejam decorativos). O 
seu propósito é, ao invés disso, serem social e culturalmente subversivos, contentores para assuntos-temas 
em desacordo com a suposta inocência da cerâmica que fornece uma camuflagem para sua presença, motivo 
pelo qual foi descrito como o crítico social de salão. BOOT, Marjan, et. al.– Grayson Perry (…) Op. cit., 
p.71. 
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conquistou, com o seu trabalho cerâmico a aclamação do público como nenhum outro 

artista britânico desde Lucian Freud ou David Hockney. 

As suas primeiras cerâmicas, obras exuberantes e frequentemente grotescas, 

transmitem uma sensação avassaladora do intelecto de Perry, com referências históricas 

que surgem à medida que as observamos, caso este que acontece com a obra apresentada 

em Transantiquity. Os vasos do artista, como exemplifica Phallic Woman exploram 

exercícios de crítica sobre condutas sociais, políticas e sexuais, agarrando-se à própria 

tradição grega da pintura em vaso, pintura essa que era uma prática de crítica e de 

observação social que contribui para muito daquilo que sabemos hoje da Antiguidade 

Clássica e da sociedade grega295. Nos últimos anos o trabalho cerâmico Perry tornou-se 

mais sofisticado e ricamente decorado, imitando a delicadeza da porcelana, no entanto, 

os vasos mais vistosos e até kitsch no fetiche do seu amor por ornamentos, mantêm como 

sempre, o poder comunicativo da imagem, da qual a forma do vaso faz parte. Certas 

formas, como acontece em The Phallic Woman, determinam o tipo de mensagens que 

podem estar contidas nas imagens, dando os grandes vasos com tampa cerimonial uma 

ênfase ainda maior ao conteúdo do trabalho, que à primeira vista surge submerso e oculto 

pela riqueza distrativa dos esmaltes da superfície296. Em The Phallic Woman, Mulher 

Fálica, Grayson Perry apresenta-nos uma série de figuras femininas que colocaram em 

causa um certo status quo, uma certa normatividade, da compreensão que se tem daquilo 

que é o papel standard da mulher. Num primeiro contacto com a obra destacam-se as 

cores que nos levam automaticamente para os vasos cerâmicos gregos, havendo a mesma 

aplicação de tonalidades: vermelho e negro297. A peça em terracota vidrada, cujo título se 

 
295 De acordo com Maria Helena da Rocha Pereira, a cerâmica, que noutros povos não excede o nível 
decorativo, alcançou entre os gregos um esplendor artístico sem par. Segundo a autora: O estudo dos vasos 
substitui a pintura perdida e ensina-nos a sua evolução, mostrando-nos inclusivamente a passagem do 
desenho bidimensional e tridimensional; deleita-nos, como verdadeira arte que é; e documenta-nos sobre 
os mais variados aspetos da vida e da cultura grega. Efetivamente, não pode prescindir do seu 
conhecimento quem quiser estudar a literatura (...), o teatro (...), a religião (...), a linguística (...) O fim 
para que foram feitas era utilitário(...). E assim variavam as formas que eram numerosas(...). Quer dizer 
que o oleiro era também artista, normalmente distinto do pintor. PEREIRA, Maria Helena da Rocha – 
Estudos de História da Cultura Clássica, I Volume – Cultura Clássica Grega Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 9ª edição, 2003, pp. 622 e 623.  
296 Estas cerâmicas excessivamente sumptuosas na aparência e de decoração elaborada, tornam-se objetos 
de luxo. Embora o artista se mantenha fiel às técnicas originais - todos os seus vasos ainda são 
laboriosamente construídos a partir de bobinas de barro – recorre a meios cada vez mais extravagantes para 
seduzir com seu apelo estético. 
297 Diversas regiões do mundo grego desenvolvem um estilo próprio, como o coríntio, o lacónico, o ródio. 
Mas não poderíamos falar de arte, se não fossem os estilos áticos. Efetivamente, Atenas, que já se 
distinguira no geométrico, toma a partir de 600, o lugar principal. Temos então, de 600 a 530, o estilo 
ático de figuras negras, aquele em que as figuras são pintadas em silhueta negra sobre o fundo vermelho 
do barro. (...) Em 530 a.C., o Pintor de Andócides teve uma ideia que revolucionou a arte cerâmica: cobrir 
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apresenta inciso na obra, retrata uma série de mulheres que se destacaram no seu tempo, 

recorrendo ao recorte de imagens de figuras femininas pertencentes à sociedade e realeza 

britânica, nomeadamente a Princesa Diana, a Rainha Isabel I, a Rainha Isabel II, e outras 

pertencentes ao universo da História da Arte, como por exemplo a imagem de Avril, uma 

das bailarinas de cabaret que encontramos no cartaz Jane Avril de 1893298, de Toulouse 

Lautrec (1864-1901). De destacar no corpo da peça, na zona do bojo, a presença de 

elementos cerâmicos em relevo - a imagem de Vénus, do Nascimento de Vénus, de 

Botticelli; a representação de uma vulva; de uma tesoura; a de uma figura feminina nua e 

a de um busto de mulher espartilhado, assim como uma grinalda que rodeia as inicias T.V 

- elementos estes, que circundam quatro figuras que se destacam e que chamam a atenção 

do espetador, como que inseridas em medalhões, desenhadas a negro sobre fundo branco. 

De um lado temos uma mulher com um falo na mão, seguidamente somos confrontados 

com um close up de uma figura, muito semelhante à do próprio Grayson Perry enquanto 

Claire299, seguindo-se a imagem de homem cujo tronco nu nos revela a presença de seios 

femininos, que se contrapõe à introdução do falo da primeira imagem, e por fim, uma 

imagem que está no oposto também daquilo que é a imagem de um travesti, mais 

relacionado com o elemento masculino, ainda que possamos desconfiar que se trata de 

um elemento feminino. A peça é coroada por uma tampa cerimonial que apresenta 

motivos geométricos incisos e pequenas flores relevadas, tudo encimado por uma cabeça 

semelhante à de Jano300, em que de um lado, conseguimos aparentemente ver uma 

imagem que se assemelha à figura de Luís XVI e do outro lado a figura de Elizabeth I. 

 
de negro todo o fundo do vaso, deixando “reservado” o espaço destinado às figuras, que deste modo 
ficavam em vermelho (...) Estava criado o estilo ático de figuras vermelhas, que em breve se impões pelas 
suas mais amplas possibilidades de expressão, completadas pelas chamadas linhas de relevo, e que havia 
de durar até 300 a.C. PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Estudos de História (...) Op. cit., pp. 628 e 629. 
298 Segundo o próprio, num artigo publicado pelo The Guardian, a 19 de Setembro de 2009, I draw as a 
collagist, juxtaposing images and styles of mark-making from many sources. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/sep/19/grayson-perry-on-drawing. Consultado no dia 4 
de Fevereiro de 2019. 
299 Perry descreve o seu travestismo, a criação de Claire e a adoção da cerâmica nos mesmos termos: One 
of the reasons I dress up as a woman is my low self-esteem, to go with the image of woman being seen as 
second class. It is an outsiderish stance. I have walled myself off. It is like pottery: that’s seen as a second-
class thing too. WILSON, Andrew, et al. – Grayson Perry: “General Artist”. In Grayson Perry: guerrilla 
tactics. Ed. Stedelijk Museum, Amsterdam; Rotterdam: NAi Uitgevers, 2002, p. 79. 
300 O Dicionário de Símbolos, define Jano do seguinte modo: de origem indo-europeia, ambivalente com 
dois rostos contrapostos (um no verso do outro), era um dos mais antigos deuses de Roma.(...) converteu-
se em deus das transições e das passagens, marcando a evolução do passado ao futuro, de um estado a 
outro, de uma visão a outra, de um universo a outro, deus das portas.(...)Seu rosto duplo significa que ele 
vela tanto sobre as entradas como sobre as saídas, que olha o interior e o exterior, a direita e  esquerda, 
o alto e o baixo, a frente e as costas, o pró e o contra. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain: 
Dicionário de Símbolos(...) Op. Cit., p. 312. 
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                          Figura TRS-04 
Em primeiro plano, Sem título, 2011, de Ana Vieira e ao fundo Afrodita, 2017, da autoria de Núria 
Güell. 
Exposição Transantiquity, 2018-2019. 
Galeria Municipal do Porto. 
Créditos de Imagem: Mafalda Teixeira, Janeiro 2019. 
 

Por fim destacar um aspeto curioso sobre a forma como a peça nos é apresentada, sem 

qualquer tipo de proteção, o que foi realçado pela própria curadora Filipa Oliveira:  
 

O fato de termos poucas peças, permite-nos tomar decisões como não ter uma 
campânula, deveria estar, mas queríamos dar ao publico o privilégio de terem essa 
proximidade com a obra, o que acontece com casos em que as peças são mais 
valiosas, a maioria dos museus não se atreveriam a mostrá-las assim.301 

 

Do inebriante e controverso vaso cerâmico de Grayson Perry, deparamo-nos com 

as obras de duas artistas, Ana Vieira (1940 - 2016) e Núria Güell (n. 1981), colocadas 

propositadamente em diálogo pelos curadores de Transantiquity, não obstante a diferença 

geracional que as separa. 

 
301 Citação (excerto) da intervenção de Filipa Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de 
Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
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A obra de Ana Vieira302 apresenta-nos um molde, no qual observamos uma figura 

feminina de padrões clássicos, um busto de mulher, que a artista propõe e permite pela 

forma como a concebeu, que se veja de modo panótico. À medida que observamos o busto 

da mulher, somos confrontados, a determinado momento, pelo seu vazio: uma figura em 

suspenso, silenciosa e sobretudo esvaziada. Instalada num plinto negro, a obra, Sem 

título303, de 2011, constituída pelo busto em silicone e pela caixa de plexiglas que o 

integra, chama-nos de imediato a atenção pelo seu carácter científico e forense. Importa 

referir que a própria caixa de plexiglas, não se trata de uma estrutura de proteção do busto, 

mas parte integrante da obra, como podemos comprovar pela assinatura de Ana Vieira no 

canto inferior da estrutura, o que lhe que confere maior interesse. 

De acordo com a curadora Filipa Oliveira: 
 

A Ana trabalhou muito com esculturas e com estereótipos de esculturas clássica. 
Comprava gessos, numa loja em Lisboa e depois trabalhava-os de maneira diferentes. 
Esta peça é feita a partir de um desses gessos, em que faz o molde, deixando-nos esta 
pele de uma escultura que não tem corpo. Apesar de ser uma escultura clássica, a 
ideia deste corpo em silicone da escultura clássica, que está esvaziado, que está a 
desaparecer e que é só pele. O que a Ana fala é que nós conseguimos ver esta pele, 
mas se calhar o que está por dentro, a profundidade, porque é que a peça foi feita 
desta maneira, não. É uma relação de pele, deste vazio, até mesmo da nossa relação 
com a Antiguidade, relação de um certo encantamento, de uma certa melancolia, mas 
é uma relação de pele.304 

 
Desde o início, a obra de Ana Vieira é marcada, não apenas pela descrença na 

pintura, enquanto meio que lhe permitisse desenvolver os seus objetivos, mas pela 

interrogação do poder e da importância da obra de arte, de que é testemunho a peça 

presente em Transantiquity, escultura que anuncia ausência. Nesta obra, tal como em 

outras da artista, o esvaziamento é literal nas marcas que o busto deixa com o seu exílio, 

o lugar vazio, de algo que se retirou305.  
 

Pele de rosto disforme, já sem conteúdo que a sustente. Uma máscara sem rosto, 
liquefazendo-se – esvaziando-se. Desapropriando-se de si. O que num sujeito 
equivaleria a uma desubjetivação a uma retirada por impotência e, ao mesmo tempo, 
a ser obrigado a ficar para assistir e testemunhar a sua ruína.306  

 
 

302 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 264. 
303 Vide Apêndice Iconográfico -Vol. II. Figura TRS-20, p. 40.  
304 Citação (excerto) da intervenção de Filipa Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de 
Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
305 De que são exemplo os bustos ou cabeças da arte greco-romana, nomeadamente a obra, Sem Título 
(Cabeça de Vénus), 200, havendo uma em particular muito semelhante à obra presente em Transantiquity, 
Ensaio II, 2001, pertencente a uma coleção particular. Disponível em: http://anavieira.com/obra/2001-
2010/ensaio-ii-82/. Consultado no dia 8 de Fevereiro de 2019. 
306 VALE, Paulo Pires do, et al. – “Escutai os muros”. In Ana Vieira, Muros de Abrigos/Shelter Walls. 
Lisboa, Ponta Delgada: Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian; Museu Carlos Machado, 
2010, p.28. 
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Ana Vieira cria uma moldura para o vazio, existindo um movimento Kenótico, um 

esvaziamento, na sua obra à imagem da Kenósis.307 
 

É um esvaziamento da sacralização artística (…) Processo em curso desde o 
início do século XX, e evidente no meio artístico dos anos 1960-1970 em que Ana 
Vieira começa a trabalhar: revolta contra o plinto e a moldura. Contra a obra 
sacralizada, fechada e afastada da existência, reivindicando uma arte viva, 
participada, partilhada não só na receção, mas já na sua produção.308 

 
Pertencente à coleção do curador e colecionador português Paulo Pires do Vale, 

que lhe fez a encomenda da obra, teve como ponto de referência para a construção do 

molde, uma imagem renascentista, o busto de Hipólita Sforza, da autoria de Francesco 

Laurana, datado de 1472. Temos assim, uma encomenda de Paulo Pires do Vale, alguém 

que está muito próximo dos artistas, que funciona com um mecenas, que por sua vez 

adquire a obra de uma artista que representa uma mulher, também ela uma mecenas do 

seu tempo, havendo deste modo uma interessante circularidade da peça, circularidade 

essa que é também visível no modo como foi executada e apresentada, parecendo haver 

um recomeçar constante da mesma aos olhos do espetador. 

De destacar a intenção propositada dos curadores, Filipa Oliveira e Guilherme 

Blanc Oliveira, em colocarem em diálogo a silhueta esvaziada de Ana Vieira com a obra 

de Núria Güell309 (n. 1981) Afrodita310, 2017, composta por dois elementos: fotografia e 

documento. 

 
307 Kenósis significa esvaziamento, na teologia é conhecida como, A Doutrina do Esvaziamento de Jesus 
Cristo, que tem por base a passagem no Novo Testamento da carta de Paulo aos Filipenses, Exemplo da 
humildade de Cristo, (2, 5-7): Sendo êle de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, 
mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo-se a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Vide 
“Epístola ao Filipenses”. In Novo Testamento – Bíblia Sagrada. Tradução dos originais mediante a versão 
dos Monges de Maredsous pelo Centro Bíblico Católico.31.ª edição, revista por Frei João José Pedreira de 
Castro, O.F.M., e pela equipe auxiliar da Editora. Editora AVE MARIA Ltda./S. Paulo; Livraria 
Figueirinhas Porto/Lisboa. Edição Claretiana-1981, p. 1504. 
308 VALE, Paulo Pires do, et.al. – Ana Vieira (...) Op. cit., p.28. 
309 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 272. 
310 Vide Apêndice Iconográfico -Vol. II. Figura TRS-21, p. 41. 
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Figura TRS-05 
Núria Güell, Afrodita, 2017 
Prova cromogénea 
Cortesia da artista e ADN Galería, Barcelona 
Exposição Transantiquity, 2018-2019 
Galeria Municipal do Porto.  
Créditos de Imagem: Mafalda Teixeira, Janeiro 2019. 
 

 No que respeita à fotografia não deixa de ser curiosa a dualidade nela presente, 

ao tratar-se de uma imagem que nos oferece uma visão do ato de fotografar executado 

pela própria artista. Embora não nos seja possível vislumbrar o resultado dessa mesma 

fotografia, restando-nos apenas imaginá-la, é curioso que a imagem nos dê a oportunidade 

de vermos a artista a autorretratar-se, por meio de uma captura digital, técnica conhecida 

como selfie, tão comummente utilizada nos dias de hoje e que automaticamente nos 

reporta para a atualidade, como se por este meio empregue pela artista pudéssemos 

localizar temporalmente a peça que nos é apresentada. De referir a presença na fotografia 

de uma figura milenar feminina, a Vénus de Willendorf, que por sua vez permite localizar-

nos espacialmente, dando-nos conta do local em que a imagem foi capturada: o Museu 

de História Natural de Viena. O autorretrato de Núria Güell no museu com a imagem de 

Vénus, não é feito de forma inocente, como aliás podemos constatar pelo título Afrodita, 

palavra com a qual a artista se relaciona ao mesmo tempo, como teremos oportunidade 
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de analisar posteriormente. Para além da fotografia, há um outro elemento fundamental 

que compõe a obra, e que se trata de um contrato assinado pelos curadores da exposição, 

que deste modo se tornam cúmplices da artista, conferindo a Afrodita um caráter 

particular. Esta é aliás, uma das caraterísticas da prática artística de Núria Güell, 

apropriar-se do poder das instituições para confrontar-nos com questões óbvias e 

inquietantes que nos levam a pensar no nosso lugar, no fato de contribuirmos para uma 

determinada situação e no modo como podemos protestar e não concordar com 

determinado sistema. Conhecida por desenvolver trabalhos através dos quais aborda e 

reformula os limites da legalidade, detetando o abuso do poder cometido pelas grandes 

instituições311. A prática artística de Núria Güell analisa como os dispositivos de poder 

afetam a nossa subjetividade, submetendo-a através do direito e da moral hegemónica. 

Neste sentido, Afrodita possui um significado político como podemos constatar pelo 

contrato que a compõe, o qual de acordo com os curadores de Transantiquity consiste: 
 

Num compromisso que nós estabelecemos com a artista de pagamento de uma 
FI (Financial Independence) que corresponde a um pagamento social relativo aquilo 
que a Núria acha que é devido enquanto prestação social de maternidade. Ela está 
gravida e em Abril de 2019 vai ser mãe. O contrato que estabelecemos com ela foi, 
que para a incluir na exposição enquanto está grávida, comprometemo-nos a pagar 
uma FI social de maternidade.312 

 
No contrato, Núria Güell explica porque é que ele é devido e como é que ele acontece.313  

A obra Afrodita, nasce do desejo da artista em ser mãe, no entanto, nesse momento, Núria 

Güell consciencializa-se da falta de obrigações assumidas pelas instituições com as quais 

havia produzido e trabalhado, levando-a a questionar-se sobre o impacto profissional da 

sua futura maternidade tendo em conta a tradicional falta de obrigações laborais dos 

museus e instituições para com os trabalhadores autónomos. Ao ser encarregada da 

execução de uma obra para a exposição coletiva, Arcana Imperii, no Centre del Carme 

de Valencia, sobre a burocracia do Estado, Núria Güell viu surgir a oportunidade para 

 
311 KUKOVEC, Dunja, et al. – “Núria Güell”. In Tribe: Exercises in Transitory Art. Ljubljana: MOTA – 
Museum of Transitory Art, 2014, p. 95.  
312 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
313 No Estado Espanhol, os artistas performativos podem adquirir direitos laborais se como trabalhadores 
autónomos dentro do regime especial de "profesionales taurino y demás espectáculos", ironicamente 
sintomática da indiferença da legislação e do desprezo da administração pública em relação às 
especificidades laborais dos artistas. Artigo - PRIETO, Carlos – “La cláusula Afrodita: el contrato que 
refleja el lado tenebroso del arte español”. In El Confidencial, artigo publicado a 23 de Fevereiro de 2018. 
Disponível em:  
https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-02-23/arco-2018_1525172/. Consultado no dia 23 de Janeiro 
de 2019. 
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expor as relações de produção em toda a sua crueza precária. Com este projeto, Núria 

Güell concentra-se na relação contratual que ela própria mantinha com o Consórcio de 

Museus da Comunidade Valenciana, submetendo o documento do contrato a uma revisão 

detalhada, que contou com diversos advogados e serviços jurídicos do museu, a fim de 

explorar todas as alternativas para que os museus assumissem uma responsabilidade 

laboral sobre o trabalho dos artistas. Segundo a própria: 
 

La obra (Afrodita) consistió en pedir al museo que destinase el dinero de 
producción al pago de las cuotas de mi seguridad social durante siete meses, los 
mínimos requeridos para poder cobrar las prestaciones de baja por maternidad. Para 
ello, y con la ayuda de un abogado, elaboré una cláusula modelo - que cualquier 
artista puede incorporar en sus contratos - en la que se estipula que la institución 
asumirá los gastos de la Seguridad Social del artista.314 

 
Núria Güell cria deste modo uma obra sobre a precariedade dos artistas 

autónomos, entrando em conflito com a burocracia das instituições culturais, refletindo 

através da cláusula Afrodita, o lado tenebroso da arte espanhola. 
 

Lo legislado no siempre encarna lo justo, lo singular o lo urgente. (...) Aunque 
habitualmente trabajamos para instituciones públicas no somos funcionarios, ni 
proveedores, ni empresarios, ocupamos agendas y centros culturales inmersos en una 
precariedad multicolor: exigencia de flexibilidad, auto-explotación, mobilidad 
extrema, inestabilidad laboral, precariedad salarial y des-regularización de los 
derechos laborales. Un listado de precariedades que se amplía en el caso de que seas 
mujer y quieras ser madre. 315 

 
A obra presente em Transantiquity conta com a presença de cópias316 do referido 

contrato, num incentivo para que os visitantes da exposição o levem, analisem e no caso 

de serem artistas que o coloquem em prática. Afrodita trata-se de uma obra conceptual, 

uma obra de militância feminista, de luta pelo direito social e pelos direitos das mulheres, 

uma luta para a qual contribui de forma curiosa e humorística o nome da deusa grega do 

amor, da beleza, da fertilidade e ícone histórico da arte, Afrodita. A escolha do título para 

a obra pode ser entendida como uma provocação, na medida em que existe, mesmo nos 

dias de hoje, uma ideia e procura pelo ideal de beleza feminino, que Afrodita representa, 

no entanto quando nos apercebemos da condição da mulher enquanto mãe, a existência 

do belo e do estético desaparecem, havendo uma espécie de distanciamento, pois a 

maternidade não é entendida enquanto lugar de desejo. Afrodita não é uma obra sobre o 

ideal de beleza feminino, não é uma obra em que o espetador fique deleitado a admirá-la, 

 
314 Excerto da citação de Núria Güell a propósito da obra Afrodita, presente no sítio oficial da artista: 
http://www.nuriaguell.net/. Consultado no dia 18 de Janeiro de 2019. 
315 Idem. 
316 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 20, p.139. 
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mas uma obra sobre o ideal feminino ou feminista, uma obra de contestação, que nos 

inquieta e que nos coloca questões. De destacar ainda o facto da artista se autorretratar 

com a figura da Vénus de Willendorf, figura milenar que representa por sua vez um outro 

tipo de ideal de beleza, associado, muito possivelmente, à organização de uma sociedade 

matriarcal na qual a mulher, enquanto geradora de vida, teria um lugar de destaque, 

podendo até ser elevada à categoria de divindade, e em que a maternidade seria entendida 

como um ato mágico317.  

Após o convite a uma reflexão sobre a condição feminina, proporcionada pelo 

núcleo central da exposição, deparamo-nos com uma imensa caixa negra, sobriamente 

iluminada por pontos de luz, dispostos entre as longas cortinas pretas que a cobrem, 

originando sedutores efeitos de transparências, cuja fluidez e ondulação do tecido, se 

assemelham a colunas, como se por momentos estivéssemos perante um templo. A 

revisitação da Antiguidade presente em Transantiquity, bem como de alguns mitos greco-

romanos, permitir-nos-ia criar um paralelismo entre a caixa que se nos apresenta e a Caixa 

oferecida a Pandora, a primeira mulher criada por Zeus. No entanto e contrariamente à 

Caixa de Pandora, que na realidade se tratava de um enorme jarro que continha todos os 

males do mundo, esta caixa não nos incita a abri-la, mas convida-nos a entrar, para a 

descobrirmos.  

 
317 A “apropriação” por parte da artista da imagem de Vénus de Willendorf, enquanto representação de um 
estado a atingir e como forma de questionar o papel da mulher artista e a sua condição de mãe, remete-nos, 
por exemplo, para a performance artística de Vera Mota (n.1982), Gravidez, S/Título,2007, na qual a artista 
apresentava uma falsa condição como projeto artístico real. Fazendo uso de uma gravidez simulada, a artista 
levantava uma série de questões, que abordavam os preconceitos sobre o trabalho das mulheres artistas. 
Com um carácter assumidamente processual, de constante adaptação e reescrita, interativo, generativo, 
Gravidez, S/Título, atuou, à semelhança de Afrodita, como instrumento e instigador de discussão. 
Disponível em: http://untitledpregnancy.blogspot.com/. Consultado no dia 24 de Janeiro de 2019. 
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Caminhando por um estreito corredor, ladeado pelos cortinados negros, entramos no 

interior da caixa, cuja negritude e o imenso vazio – apresentando apenas um banco corrido 

que nos convida a sentar e no qual 

encontramos um guião318– se 

assemelham a uma sala de cinema, 

na qual é projetada um vídeo319, da 

autoria de Mary Reid Kelley320 (n. 

1979) e Patrick Kelley321 (n. 1969), 

intitulado: The Thong of Dionysus. 
 
Figura TRS-07 
Registo fotográfico do início do filme Mary Reid Kelley & Patrick Kelley, The Thong of Dionysus, 
2015 
Vídeo HD, preto & branco, som, 9’27’’, loop 
Edição de 6 + 2PA 
Cortesia dos artistas e Pilar Corrias, Londres 
Exposição Transantiquity, 2018-2019 
Galeria Municipal do Porto.  
Créditos de Imagem: Mafalda Teixeira, Janeiro 2019. 

 
318 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 21, pp. 140 a 144. 
319 Os vídeos polémicos e estilizados criados por Mary Reid Kelley, em colaboração com o seu marido, 
Patrick Kelley, combinam pintura, performance e poesia, inspirados na história e mitologia, com a própria 
artista a interpretar os diferentes papéis, encarnando personagens que falam em verso, com jogos de 
palavras e trocadilhos. Nestes trabalhos em vídeo a artista ressuscita personagens históricas que 
incorporam determinadas facetas de ideias no tempo. As suas abordagens históricas encerram dilemas de 
mortalidade, sexo e estranheza, interpretadas por personagens através de diálogos trágico-cómicos. 
Disponível em: https://www.pilarcorrias.com/artists/mary-reid-kelley/. Consultado no dia 20 de Fevereiro 
de 2019. 
320 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp. 271 e 272. 
321 Idem, p.273. 

 
 
 
 
Figura TRS-06 
Aspeto exterior da caixa 
negra, em cujo interior se 
apresenta a obra da dupla 
Mary Reid Kelley & 
Patrick Kelley, The Thong 
of Dionysus, 2015. 
Exposição Transantiquity, 
2018-2019. 
Galeria Municipal do Porto.  
Créditos de Imagem: Mafalda 
Teixeira, Janeiro 2019. 
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Este vídeo de 2015, apresentado em Transantiquity, é o último de uma trilogia322 

composta por Priapus Agonistes (2013), Swinburne's Pasiphae (2014) e The Thong of 

Dionysus323, nos quais é narrada em três perspetivas diferentes a história do Minotauro, 

Ariadne e Pasífae. Recorrendo a uma mistura eclética, de linguagem, figurinos e cenários, 

Mary Reid Kelley dá vida a figuras do mito grego de Teseu e do Minotauro324, transpondo 

atitudes antigas para o momento presente, revelando facetas duradouras da subjetividade 

humana. Começando com Priapus Agonistes (2013), Mary Reid Kelley explora o mito 

grego do Minotauro, transformando a criatura híbrida em meia mulher em vez de homem. 

No segundo vídeo desta trilogia, Pasiphae de Swinburne (2014) a artista explora a história 

da família do Minotauro, trazendo à vida um texto inédito do poeta vitoriano Algernon 

Charles Swinburne (1837-1909), rico em duplos sentidos e cuja linguagem visual se liga 

bem aos próprios escritos da artista. O terceiro e último vídeo da trilogia, The Thong of 

Dionysus, concluído em 2015, apresenta-nos Dionísios325, deus da fertilidade, da 

vegetação, especialmente das vinhas, e três Ménades que discorrem sobre a natureza da 

embriaguez, enquanto propõem a Ariadne326 que se lhes junte na ilha de Naxos327.  

 
322 Nos três filmes, uma estética a preto e branco altamente estilizada transforma os frescos Minoicos em 
desenhos animados vivos com a aparência de ilustrações de punk zine. Mary Reid Kelley pintou e esculpiu 
cada adereço e conjunto de peças à mão e os ousados contornos, como os contos em ânforas gregas. Os 
objetos foram dispostos na frente de uma tela verde que o artista Patrick Kelley usou para criar imagens 
compostas de vários personagens, todos interpretados pela própria Reid Kelley.  
323 O filme, cuja tradução em português seria A Tanga de Dionísio, linguisticamente inebriante e rico em 
ressonância míticas e modernas, começa com o personagem titular exaltando as virtudes do vinho. O 
trocadilho, marca registada de Reid Kelley começa logo, com os vasos animados provocando, You're vial, 
Dionysus!, ao que o deus responde, segurando sua própria vasilha, No, ewer! Para Reid Kelly nada é 
sagrado, como não o era para os gregos, cujos deuses eram mesquinhos, vaidosos e coniventes.  
324 Asterión, o Minotauro, é fruto da união de Pasífae, mulher de Minos, rei mítico de Creta, e um touro 
enviado pelo deus do mar, Poseidón. Metade homem, metade touro, o Minotauro é encerrado num labirinto 
em Creta, construído por Dédalo. Segundo a lenda de Teseu e Ariadne: todos os anos eram mandados sete 
jovens atenienses como tributo ao Minotauro, que se encontrava no interior do labirinto; quando partiu, 
com outros, Teseu, conseguiu matar o monstro, e , graças ao novelo de fio de Ariadne, filha do Rei Minos, 
lhe dera, reencontrar a saída e salvar-se. PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Estudos de História da 
Cultura Clássica, I Volume – Cultura Clássica Grega Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 9ª edição, 
2003, p.32. 
325 De acordo com Maria Helena da Rocha Pereira, Diónisos, deus da vitalidade, tinha por símbolos a 
videira e a hera, ao qual era prestado pelos seus devotos um culto selvagem e frenético, o Culto Dionisíaco. 
O deus era acompanhado por um cortejo mítico de Sátiros e de Ménades, com peles de animais sobre a 
túnica sem mangas, com tirsos e serpentes nas mãos. PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Estudos de (...) 
Op. Cit., p pp. 317 a 319. 
326 Filha de Minos, rei de Creta, enamorada por Teseu, ajudou-o na sua aventura contra o Minotauro. 
Abandonada pelo herói, quando regressavam a Creta, foi encontrada na praia de Naxos por Diónisos que a 
tomou para sua esposa e a coroou. REVILLA, Frederico: Diccionario de Iconografía y Simbología. Madrid, 
Cátedra, 2012, p.63. 
327 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figuras TRS-22 e TRS-23, p. 42. 
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A dupla de artistas conquistou grande reconhecimento pelas suas reinterpretações 

sombrias e surrealistas de mitos antigos. Os filmes relatam - e corrompem - contos antigos 

em psicodramas de desenho animado, acompanhados de narrativas carregadas de 

trocadilhos. São uma combinação simultânea de live-action e animação, cujos papéis são 

protagonizados pela própria artista, disfarçada por maquilhagem e vestuário elaborado. 

Os vídeos, filmados e editados por Patrick Kelley que junta as diversas partes num todo 

coerente, apresentam planos de fundo visualmente ricos, criados digitalmente pelo artista. 

Como a própria Mary Reid Kelley afirma: I realized that I was desperate to enact the 

characters that were the forces behind my 2D work, and that in doing so, all my ‘non-

art’ loves like literature and costume and wordplay could be rolled up into a time-based 

work that functioned like a shouty, rambunctious, emotionally incontinent painting.328 

Na sua prática artística, Mary Reid Kelley e Patrick Kelley identificam o trabalho 

de escrita – cheio de jogos de palavras e duplos sentidos – como dionisíaco329. Ao 

dedicarem ao tema do Minotauro uma trilogia de filmes, os artistas levam essa influência 

dionisíaca para além da linguagem ou da forma e utilizam Dionísios e Ariadne como 

personagens principais de uma história de ebriedade, depravação sexual e traição, 

revisitada com um twist feminista grotescamente cómico. 

Combinando um visual artesanal e uma produção tecnologicamente sofisticada, 

Thong - song, dita com os dedos segurando a língua, como faz Dionísios no vídeo - é tão 

formalmente envolvente, que pode ser vista a qualquer momento, indefinidamente, sem 

que alguém realmente entenda a sua intrigante narrativa. The Thong of Dionysus 

assemelha-se a uma pintura em movimento, cujo conteúdo verbal ambíguo, os padrões 

visuais e auditivos, o movimento rítmico e erotismo transgénico (e trans-espécies), 

cativam a nossa atenção, ao mesmo tempo em que são mencionadas personagens 

pertencentes ao universo mitológico. A estrutura formal do vídeo, em que jogos de 

contrastes, padrão e ritmo de edição ecoam os ritmos das letras, torna-se o contraponto 

para a narrativa surreal. Neste último filme da trilogia, Kelley recorre ao verso aliterativo 

- Ewer the people implacably plagued by/perpetual pupal putrescence - e deleita-se com 

o delinquente: no labirinto, Priapus, deus menor da fertilidade, filho de Dionísios e 

 
328 COOMER, Martin – Mary Reid Kelly Interview. In Time Out London, 22 de Agosto de 2014. Artigo 
disponível em: https://www.timeout.com/london/art/mary-reid-kelley-interview-make-up-always-feels-
transformative. Consultado no dia 20 de Fevereiro de 2019. 
329 Dionisíaco e Apolíneo são termos usados por Nietzsche no seu livro O nascimento da tragédia. Apolo 
representava o pensamento racional e a ordem; pelo contrário, Dionísio simbolizava o caos e a loucura, 
sendo para Nietzsche, estas as principais forças dicotómicas na arte. 
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Afrodite, apaixona-se erroneamente pelo cadáver do Minotauro, alterando drasticamente 

a conclusão do mito, casando bestialidade e necrofilia com um solilóquio lírico de 

amor330. O filme - e a trilogia - termina na Disco Tent do Deus do Vinho, com as Bacantes 

e Ariadne dançando sem rumo sob a luz de uma bola de espelhos. O refrão de 

encerramento evoca salt storm de Swinburne’s Pasiphae: We pass all the nights in our 

Disco Tent, /In our bedlam we toss and turn, /In truth, we don’t sleep, we just lie on the 

sheet, /And our Disco Tents never adjourn. 

 
Figura TRS-08 
Registo Fotográfico da Disco Tent 
Mary Reid Kelley & Patrick Kelley, The Thong of Dionysus, 2015 
Vídeo HD, preto & branco, som, 9’27’’, loop 
Exposição Transantiquity, 2018-2019 
Galeria Municipal do Porto.  
Créditos de Imagem: Mafalda Teixeira, Janeiro 2019. 
 

Num outro núcleo, deparamo-nos com uma obra que apresenta referências à 

mitologia grega331, The Cassandra’s Cave VIII332, 2018, da autoria do artista alemão 

 
330 Priapus declara-se ao cadáver do monstro dizendo, I like a sense of humor in my honey / I love a joke, 
and you smell funny. A sua declaração de devoção no Labirinto, e a tentativa de Ariadne de encontrar, na 
frase das Ménades, a raisin to live, desdobra uma tragicomédia de amor, abandono e morte. 
331 (O mito) Pode dizer-se que está em toda a parte na cultura grega (o que não significa que esteja ausente 
das outras). Pode até acrescentar-se que, paradoxalmente, uma parte do racionalismo helénico se exprime 
por esta via. PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Estudos de História da Cultura Clássica, I Volume – 
Cultura Clássica Grega. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 9ª edição, 2003, p. 294. 
332 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figuras TRS-24 e TRS-25, p. 43. 
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Jeronimo Voss333 (n. 1981). A obra encomendada pela Galeria Municipal do Porto ao 

artista para a exposição Transantiquity, trata-se da oitava e última peça da complexa série 

intitulada Cassandra’s Cave, em que Jeronimo Voss se baseia na figura mitológica da 

profetisa Cassandra.334 Tendo como ponto de partida o papel marcante da profetisa, em 

que ninguém acredita, Voss procura com este trabalho perseguir a questão central do 

significado potencial que as perspectivas utópicas têm nos conceitos e futuras 

abordagens.335 

Fixa na parede e elevada a alguns metros de altura do solo, à semelhança das 

restantes sete peças que compõe a série, a obra chama-nos de imediato a atenção pelo seu 

caráter original, pelas transparências do vidro acrílico e do acetato no qual se apresenta 

impressa a imagem de uma estante repleta de livros. De destacar também a originalidade 

da suspensão em ângulo reto da obra, criando uma espécie de pala, como uma onda de 

saberes prestes a engolir-nos. O próprio título da obra, um tanto curioso, Cassandra’s 

Cave, a gruta de Cassandra, pode ser entendido sob várias perspectivas, remetendo-nos, 

por exemplo, para a cavidade bocal, numa alusão ao cuspe depositado por Apolo na boca 

da profetisa, muito importante pelas suas funções de executor da palavra, emissor de 

alento e veículo de alimentação, sendo também símbolo de entrada, aludindo-nos neste 

sentido a um convite para o interior da gruta. O título da obra poderá também remeter-

nos para a caverna no Rio Scamander, habitada por uma comunidade de mulheres liderada 

por Arisbe, irmã mais velha de Cassandra, que levavam uma vida baseada na amizade e 

veracidade, considerada pela profetisa como um retiro importante de uma sociedade cada 

vez mais brutalizada e devastada pela guerra de Tróia. É-nos assim possível fazer várias 

 
333 Vide Apêndice Documental, Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp.269 e 270. 
334 Cassandra foi um dos amores de Apolo, Deus dos oráculos e das purificações, e mais tarde das artes, da 
luz e do Sol, fundador do Oráculo de Delfos e possuidor do poder da adivinhação. Na mitologia grega, 
Apolo deu a Cassandra, filha do Rei Príamo de Tróia, o poder da profecia, no entanto e após ser rejeitado 
pela própria, amaldiçoa-a cuspindo-lhe saliva na boca, fazendo com que todas as profecias, avisos e 
predições da vidente fossem tidas como mentiras, impossibilitando-a também de comprovar a validez de 
suas visões. A partir desse momento Cassandra é amaldiçoada com um total descrédito social perante esse 
poder divino, perdendo a dádiva da persuasão. Após a queda de Tróia, o Rei Agamémnon fê-la sua escrava, 
e embora Cassandra lhe tivesse anunciado, por duas vezes durante a navegação de regresso a Argos, o 
trágico destino que o esperava, o Rei não levou a sério as profecias, acabando por ser assassinado no dia 
em que chegou a Micenas pela mulher Clitemnestra e Egisto, tendo este crime sido relatado por Ésquilo na 
sua obra Agamémnon.   
335 Para atingir esse objetivo Voss criou sete elementos, fixos na parede, em ângulo reto e a alturas 
diferentes, considerando que na simulação escultórica de um novo espaço, estes elementos podem 
vagamente sugerir o caráter de uma caverna “Cassandriana”, podendo a ideia de um lugar tão protegido 
para o desenvolvimento das nossas próprias utopias ser encontrado nos motivos holográficos que os 
compõem.  
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leituras a partir do título da peça de Jeronimo Voss, sendo provavelmente a mais plausível 

a da gruta, caverna, enquanto lugar de refúgio pessoal e de conhecimento. 

De destacar o carácter humorista da peça, desta gruta de Jeronimo Voss, composta 

por uma série de referências pessoais literárias, que vão desde a área da literatura, à 

filosofia, à economia, entre outras; obras que o artista considera essenciais na medida em 

que explicam a humanidade e o dia de amanhã, mesmo sabendo que à semelhança de 

Cassandra ninguém irá acreditar muito nele, ninguém o irá levar a sério enquanto pessoa 

e desde logo enquanto artista. É uma obra muito interessante que compõe uma cartografia 

intelectual, embora o artista encare o fato de que nos dias de hoje as cartografias 

intelectuais, e em concreto as suas, poderão ter uma validação praticamente nula. 

Jeronimo Voss fotografa336 e imprime neste acetato todos os livros que consome e que 

lhe dão alguma essência de verdade do futuro e do contemporâneo. O artista constrói 

assim, a ideia da “sua” caverna, na medida em que o livro é quase sempre o meio mais 

fidedigno a que podemos recorrer quando procuramos a verdade. Nesta sua gruta o livro 

pode ser entendido sobretudo enquanto essência de sabedoria. Muitos dos livros presentes 

em Cassandra’s Cave, são referências daquilo que é a perceção do outro no 

contemporâneo. Numerosos tópicos são reconhecíveis enquanto elementos fundamentais 

na história das ideias emancipatórias, pela maneira como sublinham visões alternativas 

do futuro. No entanto, enquanto o fracasso das sociedades utópicas corresponde à imagem 

pessimista de uma Cassandra desesperada com a sua própria realidade, o trabalho de Voss 

abre uma nova perspetiva, pois a grande sobreposição de conteúdos nas prateleiras das 

pessoas, tornam o indivíduo legível, como parte de um processo coletivo, que contém o 

potencial de ter um efeito mutável na realidade social. Um outro aspeto curioso desta 

obra, é que para além dos próprios livros funcionarem como oráculos, à media que nos 

aproximamos da peça para identificarmos os títulos sugeridos por Voss, ocorre uma 

espécie de impossibilidade, muito próxima do mito, pois apesar de sabermos que 

representam a verdade do artista, não a conseguimos alcançar, uma vez que os títulos nas 

lombardas apresentam-se-nos desfocados.  

 
336 As fotografias tiradas a estantes de livros do artista, compõe um arquivo subjetivo e pessoal de títulos 
que refletem a história da propriedade privada, questões de género, fenómenos de crise e luta pela 
autodeterminação social, de que são exemplos: Kassandra; Anthropocene or Capitolocene?; The 
Dispossesed;Optic Antics; China on Strike, entre outros. 
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De Cassandra’s Cave VIII de Jeronimo Voss, do seu refúgio e arquivo pessoal, 

inspirado pela tradição mitológica grega, partimos em direção ao Capriccio337, 2018, do 

artista português Vasco Araújo338 (n. 1975), obra que se impõe pela grandiosidade e 

carácter dramático, organizando e redistribuindo à sua volta os movimentos e a atenção 

dos visitantes e perante a qual nos é impossível ficar indiferentes. Trata-se de uma 

instalação de vídeo numa enorme tela, que nos oferece uma imagem trabalhada por Vasco 

Araújo, sobre a qual se projeta um texto do autor e encenador português, José Maria 

Vieira Mendes339, texto de tipo dramatúrgico, à partida vocacionado para o teatro, 

composto por vinte e três atos, e que segue uma estrutura clássica sobre o amor.  
 
Figura TRS-09 
Vasco Araújo, 
Capriccio, 2018  
Instalação vídeo em 
telão 16:09, com 
impressão digital, 30’, 
sem som + Barra 
metálica 
Cortesia do artista e 
da Galeria Francisco 
Fino, Lisboa 
Exposição 
Transantiquity, 2018-
2019 
Galeria Municipal do 
Porto  
Créditos de Imagem: 
Mafalda Teixeira, 
Janeiro 2019. 
 

A obra de Vasco Araújo presente em Transantiquity, representa literalmente 

aquilo que o título nos descreve: um Capriccio340. O espetador depara-se com uma 

imagem colossal, uma imagem de uma fantasia arquitetónica, que nos reporta de imediato 

para as construções clássicas, dando-nos a ruína, uma grandiosa imagem idealizada 

daquilo que poderia ser o mundo greco-clássico e a relação com um passado reconstruído 

 
337 Capriccio fez parte de uma grande exposição que Vasco Araújo apresentou em Lisboa, na Galeria 
Francisco Fino, intitulada La Morte del Desiderio, onde esteve patente de 10 de Março a 28 de Abril de 
2018. Trata-se de uma obra construída para uma determinada ação e espaço sendo posteriormente 
incorporada neste diálogo presente em Transantiquity. 
338Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p.273. 
339 Idem, p. 270. 
340 O Dicionário Ilustrado de Belas-Artes define Capricho como: Obra artística em que o autor desenvolve 
motivos bizarros e fantasiosos ou, pelo menos, estranhos em relação aos modelos ou temas usuais. O c. 
aparece sobretudo na pintura e desenho da época barroca (“Los Caprichos de Goya “, série de gravuras 
de Goya sobre alucinações e fantasmagorias, é um exemplo célebre). TEIXEIRA, Luís Manuel – 
Dicionário Ilustrado de Belas-Artes. Lisboa. Editorial Presença, 1985, p.55. 
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a partir das grandes epopeias históricas. Para além das colunas e ruínas, vemo-nos 

confrontados com o “correr” do que ao primeiro olhar se assemelha a um script, a uma 

ficha técnica e que na realidade corresponde ao argumento de uma peça, à construção de 

uma história que nunca foi representada ou levada à cena, intitulada The dead of desire341. 

A peça absolutamente colossal e de ritmo muito lento, faz-nos entrar num diálogo que se 

vai lendo e apreciando, sempre com este cenário de fundo que nos fala de ruína, de 

violência e daquilo que é a própria existência humana na relação com o texto. Capriccio 

de Vasco Araújo serve assim de palco a esta peça intitulada a Morte do Desejo342, peça 

que apenas existe assim, que nunca foi concretizada, conduzindo o espetador a lê-la, a 

imaginá-la e a projetar um desejo, o desejo de como poderia ser representada e levada a 

cabo em teatro, televisão, dança, ópera ou até cinema. 

Contornando a grande tela Capriccio, deparamo-nos com uma outra fantasia 

arquitetónica, da autoria do artista argentino Pablo Bronstein343(n. 1977). O vinil, que 

cobre toda a parede de fundo da Galeria Municipal do Porto, intitulado Large Renaissance 

Building344, 2018, trata-se de uma encomenda da Galeria Municipal do Porto ao artista, 

que desenvolveu para esta exposição uma obra inédita, site-specific, desenhando um 

edifício absurdo a partir de elementos renascentistas, desconstruindo códigos, linguagens 

e regras de arquitetura clássica. 

Através do desenho, da escultura, vídeo e performance, Pablo Bronstein interessa-

se pelas ligações entre a arquitetura clássica e o urbanismo contemporâneo, entre cenários 

e décors, entre a arte e a dança. A sua prática artística combina frequentemente referências 

à história da arquitetura345 - da antiguidade romana e do barroco ao neoclassicismo e ao 

pós-modernismo - bem como referências à história da arte do período da renascença ao 

período moderno. Os seus grandes projetos contêm elementos arquitetónicos, uma 

mistura de real e imaginário, desenhos que fazem uso livre da história, combinando-a 

com pura invenção, sem que haja uma distinção entre as duas. Nas suas intervenções 

 
341 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figuras TRS-26 e TRS-27, pp. 44 e 45. 
342  Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 22, pp.145 a 173. 
343 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp 272 e. 273. 
344 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-28, p. 46. 
345 Ao ser questionado sobre origem do seu interessa pela arquitetura, Bronstein responde: I’m an 
immigrant; I was born in Argentina. I lived in a modern flat in Buenos Aires; then I found myself in a 
very old house in London. My grandmother’s house in Buenos Aires was spectacular and classical and 
grandiose; the house we moved to in London was small and in a horrible neighbourhood. Perhaps that 
[gave me a] sense of loss (…) I’m not sure (…) or a sense of wanting to escape, or an aspiration to 
bigger things (…) Artigo Who is Pablo Bronstein?, disponível em: 
https://www.tate.org.uk/art/artists/pablo-bronstein-11761/who-is-pablo-bronstein. Consultado no dia 29 de 
Janeiro de 2019. 
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arquitetónicas, o artista explora a relação entre a arquitetura e os estilos de vida urbanos. 

Os seus desenhos não se tratam de obras arquitetónicas, mas conceitos que envolvem uma 

relação com o ser humano, a sua identidade pessoal e costumes sociais, explorando 

também a funcionalidade do espaço cívico assim como os valores inerentes associados 

aos estilos de diferentes épocas. Combinando referências que vão desde a autoridade 

imponente do neoclassicismo, ao dinamismo ornamentado do barroco e ao pastiche do 

pós-modernismo, destaca a forma como as fachadas dos edifícios transmitem ideias de 

riqueza, poder ou grandeza, embora a moda arquitetónica espelhe não só os valores 

sociais, mas também a vontade ou visão dos arquitetos e comissários que impõem suas 

ideias. 

Para Transantiquity e de acordo com os curadores:  
 

Convidámo-lo a desenvolver um processo que Pablo vem trabalhando em 
contínuo, e que são estes grandes painéis, que do ponto de vista técnico é um papel 
de parede que o artista produziu para aqui. É uma pessoa que se dedica a estudar e 
pensar a antiguidade, com humor, e a partir desta ideia plástica da antiguidade, e de 
que forma nós, de tempos a tempos, vamos deturpando a antiguidade, se pensarem o 
que foi o neoclássico, o que foi o Renascimento, foram sendo processos de revisita e 
de reciclagem daquilo que nós, a certo ponto, entendíamos que a antiguidade 
representava.346 

 
Face a este convite, Pablo Bronstein apresenta-nos um grandioso painel, que à 

semelhança de um Capriccio, é uma fantasia arquitetónica, uma incoerência, um edifício 

que é em si impossível, com uma escala impossível, apresentando janelas que não se 

enquadram dentro dessa mesma escala. Em Large Renaissance Building, Bronstein joga 

com (des) proporções e questiona a função do edifício, que poderia ser um palácio ou 

uma prisão. 
 

(...) prisão que nos adotamos para pensar a antiguidade, se calhar 
tendencialmente aprisionamos a antiguidade num conjunto de princípios ao longo 
dos tempos e vamos deturpando-a e adicionando elementos circunstanciais, 
elementos axiológicos que fazem parte do nosso tempo n fazem parte da antiguidade 
mas que de repente passam a fazer, e a antiguidade se calhar é isso é uma matéria 
fluida assim como o tempo, é como o conhecimento. Se calhar estes mitos, os grandes 
ensinamentos da bíblia, aos grandes textos clássicos vão sendo customizados e vão 
sendo lidos à luz de uma axiologia contemporânea e é isso que o Pablo nos está a 
querer explicar com bastante humor, que é esta ideia de revisita, esta ideia de 
replastificação daquilo que nós consideramos ser o clássico e uma certa 
impossibilidade desse exercício de captura de aprisionamento daquilo que é o 
clássico.347 

 
346 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
347 Idem. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 111 

Apesar de incoerente, há beleza no ambicioso e megalómano desenho arquitetónico de 

Bronstein, cuja fachada revestida de pedra aparelhada em forma de ponta de diamante 

nos transporta para o Renascimento, mais concretamente para o Renascimento italiano, 

remetendo-nos para o Palazzo dei Diamanti de Ferrara (1493-1503), que serviu, por sua 

vez, de inspiração a um marco da arquitetura portuguesa, a Casa dos Bicos, em Lisboa 

(1523). À medida que observamos a peça de Bronstein apercebemo-nos da existência de 

uma gradação muito interessante entre o primeiro piso, cujas arcadas finas e delicadas, 

nunca poderiam sustentar o restante peso do edifício. De destacar no piso superior, o friso 

de janelas, de inspiração barroca, que imprimem ritmo ao edifício, no entanto, um olhar 

mais atento, revela-nos que estas janelas são cegas, confirmando-se uma vez mais, o que 

já suspeitávamos sobre este edifício, tudo está a enganar o olhar, tudo é em tromp l’oeil. 

Face a tantas incongruências, impõe-se a questão: o que quererá o artista oferecer à 

perceção do espetador? O artista fala-nos de um edifício mais “humano” porque, como 

ele, somos seres complexos feitos de imperfeições, colagens, pastiches, e até algo 

ridículos. Nós próprios somos muito complexos na nossa figura e na nossa personalidade 

e porque não pode também o edifício ser complexo, absurdo e estranho na sua escala e 

na sua proporção? Essa é a proposta que Pablo Bronstein nos deixa. 

 

De todas as obras presentes em Transantiquity, talvez a de Benoît Maire348 (n. 

1983) seja, à semelhança de Run, run, ruunn, uma das mais literais da exposição. 

Colocada sobre um suporte acrílico, deparamo-nos com uma peça escultórica suis 

generis, composta por um paralelepípedo granítico de cor negra que suporta um teclado 

de computador com cabo interrompido, sobre o qual um busto de betão repousa.  

 
348 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 265. 
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Figura TRS-9 
Benoît Maire, Oubli, 2015 
Betão, granito, teclado de computador, pintura a óleo 
Coleção Véronique e Claude Bonnin, Paris 
Exposição Transantiquity, 2018-2019 
Galeria Municipal do Porto  
Créditos de Imagem: Mafalda Teixeira, Janeiro 2019. 
 
Num primeiro contacto, a obra de Benoît Maire provoca-nos alguma estranheza, dada a 

complexidade dos elementos que a compõe, de materiais tão diferentes e temporalmente 

desfasados, em que um deles, o teclado de computador, nos reporta para a época 

contemporânea, ao passo que o busto, nos remete para a Antiguidade Clássica.  

 

Todavia e superada a estranheza inicial, a obra transmite-nos uma sensação de 

paz, de silêncio e até de algum conforto. Há beleza nesta obra, uma obra sobre o encontro 

e as dimensões temporais como veremos de seguida, assim como um certo magnetismo 

que nos atrai para a serenidade do rosto do homem, cuja cabeça se apoia suavemente no 

objeto eletrónico, adormecido, levando-nos a questionar: quem é? A ideia mais 

interessante deste objeto escultórico consiste no fato de o mesmo acontecer a partir de um 
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ponto exato de equilíbrio, ou seja, há um ponto que permite que esta instalação aconteça 

da forma como a vemos: se o busto estiver um centímetro mais para a direita ou para a 

esquerda, assim como o teclado, a obra desmorona-se. Benoît Maire propõe esta ideia, à 

semelhança da obra de Joana Escoval, da existência de um ponto de equilíbrio, um ponto 

em que o passado e o presente assentam, e no qual muitas vezes nos encontramos, nesse 

espaço que não é nem de futuro nem de passado. O artista concebe esta obra de 2015, de 

forma magistral, combinando elementos com os quais joga e nos questiona, começando 

logo pelo título que escolhe: Oubli, Esquecer. Estado de esquecimento que o próprio 

busto, pela posição em que se encontra, parece querer atingir apoiado na parte 

correspondente aos números do teclado, bastante próximo da tecla delete. Ironicamente, 

ou talvez não, a figura que se nos apresenta é a de Hermes349, deus grego da velocidade, 

da comunicação e da eloquência350, cujo busto interrompido, talvez decapitado, descansa 

no teclado também interrompido, havendo um circuito que se corta351. Segundo o artista, 

there are two types of voices, according to the ancient Greeks: the articulated voice, 

phōnē narthros, which is clear, and the confused voice, phōnē synkechyméne, where 

articulation is lacking. I have always been more interested in the latter.352 Para o artista, 

a filosofia é a base do seu trabalho, distinguir e dar sentido a essas duas vozes está no 

centro das suas criações conceptuais. Conhecimento, justificação, racionalidade e crença 

 
349 De acordo com Maria Helena da Rocha Pereira: Hermes, deus dos pastores e dos montículos de pedras 
que indicavam os caminhos, e, portanto, dos viajantes, e só posteriormente (em tempos dos Romanos), do 
comércio; protetor das casas e das ruas, e também das palestras. Talvez micénico. Segundo a autora o 
nome Hermes provém de herma, que designa um monte de pedras, que servia para marcar o caminho e 
também para cobrir sepulcros, daí as atribuições de psychopompos, que conduz as almas para Hades, que 
detém no canto XXIV da Odisseia. PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Estudos de História da Cultura 
Clássica, I Volume – Cultura Clássica Grega Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 9ª edição, 2003, pp. 
334 e 335. 
350 De entre as funções que lhe são atribuídas, importa também destacar a de deus da eloquência e revelador 
do conhecimento secreto, “hermético”. CARMONA MUELA, Juan – Iconografia Clásica. Madrid, 
Ediciones Istmo, S.A., 2000, p.35.  
De notar ainda a representação do perfil desta mesma divindade por Benoît Maire, na escultura monumental 
intitulada Un détail-Hermés, 2018, que o autor explica da seguinte forma: «Hermès» est la racine grecque 
du terme «herméneutique» qui est la science de l’interprétation. En fait hermeneuien signifie d’abord 
«parler», s’ «exprimer», et vient du nom grec Hermès car il était messager et interprète des Dieux, le terme 
s’est ensuite couplé à la théorie de la lecture et à l’interprétation des textes. La sculpture représente donc 
une moitié d’un buste d’Hermès, afin de suggérer que l’autre moitiéest laissée à l’interprétation. Quand 
on vient dans un lieu culturel, on a une « moitié de chose » à dispositionet c’est à nous de constituer la 
partie manquante. Dans mon travail je me sers de la mythologie mais aussidu langage et de l’origine des 
mots.» Disponível em:  
https://www.brafa.art/media/AntiquesFairBeMedia/PostDocuments/meessen%20de%20clercq%20brafa2
019%20press%20file.pdf. Consultado no dia 26 de Janeiro de 2019. 
351 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figuras TRS-29; TRS-30 e TRS- 31, p. 47. 
352 CARTER, Felicity – “Benoît Maire turns philosophy into art”. In The Last Magazine. Artigo de 9 de 
Maio de 2018, disponível em https://thelast-magazine.com/benoit-maire-artist-interview-philosophy/. 
Consultado a 25 de Janeiro de 2019. 
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são explorados para acrescentar significado aos seus trabalhos na busca pela derradeira 

verdade. Maire acredita que, faz filosofia, mas um tipo de filosofia que se baseia em 

objetos e métodos que derivam da arte353. A sua prática artística combina objetos 

produzidos industrialmente ou encontrados na vida quotidiana, na qual também dominam 

os gestos e fragmentos, algo que ocorre em Oubli, em que o artista combina um retrato 

antigo feito de betão com um cubo de granito e um teclado de computador. A cabeça, 

assemelha-se à composição clássica dos pilares, repousando sobre um eixo tecnológico e 

uma base natural. Combinando tudo, desde esculturas a pinturas abstratas, a móveis 

cuidadosamente selecionados e objetos do quotidiano, Benoît Maire tem como principal 

objetivo evocar a curiosidade dos espetadores.  
 

Filosofia é a organização das ideias, e é exatamente isso que eu faço. Filosofia 
questiona o que é ser humano, ou o que é a vida. Eu valorizo essas questões e abordo-
as à minha própria maneira, em oposição a lidar com questões mais específicas da 
arte, como a superfície, a perspectiva e assim por diante.354 

 
Pensamento que é claro em Oubli, peça através da qual Benoît Maire, com apenas um 

ponto de equilíbrio, propõe o encontro entre dois tempos: o peso do passado e o desejo 

pelo futuro, mas também entre o humano e a sede pela tecnologia, ambos em risco de se 

tornarem obsoletos e esquecidos. Pensamento partilhado por Liam Gillick em Erasmus is 

Late: I can consider the past, the present and the future with ease. In fact, at times, it is 

true that none of these terms hold any meaning for me any longer.355 

A cabeça degolada de Hermes, em Oubli, assim como o cenário de ruínas em 

Capriccio de Vasco Araújo, apresentam afinidades com a instalação de vídeo The 

Beginning. Living Figures Dying356, 2013, da autoria de Clemens von Wedemeyer357 (n. 

1974), no qual o artista explora conceitos relacionados com arquivo, memória e verdade 

histórica. The Beginning. Living Figures Dying, instalação de vídeo que nos é apresentada 

em três canais358, embora seja originariamente constituída por cinco, apresenta-nos um 

 
353 CARTER, Felicity – “Benoît Maire turns philosophy into art”. In The Last Magazine. Artigo de 9 de 
Maio de 2018, disponível em https://thelast-magazine.com/benoit-maire-artist-interview-philosophy/. 
Consultado a 25 de Janeiro de 2019. 
354 Ibidem. 
355 GILLICK, Liam – Erasmus is Late. London: Book Works, 1995, p.30. 
356 Instalação de vídeo multi-canal, composta por imagens de arquivo a p/b e cor, com som. É possível 
aceder à versão original, The Beginning. Living Figures Dying, em: https://vimeo.com/149496358. 
Consultado no dia 16 de Fevereiro de 2019. 
357 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 265. 
358 Embora a instalação de vídeo nos seja apresentada num formato mais reduzido, como se de um tríptico 
se tratasse, o filme não sofreu cortes em relação à versão original de cinco canais. O som que acompanha 
as imagens dos três canais é unitário e proveniente de vários filmes. 
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filme que retrata a relação entre seres humanos e esculturas ao longo da história do 

cinema. O vídeo é composto por fragmentos de filmes que lidam com as fases da criação, 

adoração e destruição de esculturas humanoides no cinema, através de uma narrativa que 

vai desde o início até ao momento final de destruição, daí o título The Beginning. Living 

Figures Dying. O filme de found footage359 - obra de arquivo, de recolha e recorte de 

excertos da história do cinema que encenam e revisitam a Antiguidade - foi reunido 

durante o processo de investigação que preparou a exposição The Cast (2013)360: desde 

os primeiros filmes de Méliès e Cocteau aos filmes de Fellini e Godard, todas as 

sequências têm de ser vistas em relação umas com as outras. Através do found footage, 

Clemens cria nesta obra, uma ligação extraordinária com uma variedade imensa de filmes, 

criando uma narrativa contínua, cuja leitura é feita da esquerda para a direita, ao longo 

dos tês canais361, como o frame de um filme em movimento. Clemens apresenta-nos 

sequências de cenas de diversos filmes que se interrompem uns aos outros, havendo, no 

entanto, harmonia nessa interrupção. Estabelecendo uma relação secreta e invisível entre 

os filmes, em alguns casos separados por muitos anos, o cineasta cria uma dramaturgia 

curiosa na maneira como os une, à semelhança de um puzzle, capturando determinadas 

cenas e sensações que lhe interessam, cosendo-as como se de trabalho de patchwork se 

tratasse. Clemens von Wedemeyer cria uma narrativa, que apesar de surreal, nos 

apresenta um diálogo entre estátuas e atores, fio condutor da obra que por esse motivo se 

intitula: The Beginning. Living Figures Dying. Nesta peça o artista explora, através do 

recorte de imagens da história do cinema do século XX, a interação do homem - na figura 

 
359 A propósito do recurso ao found footage na sua prática artística, Clemens refere a importância do 
trabalho de Matthias Müller: The beginning of my studies, around 1997, Matthias Müller was invited to my 
university to show some of his 16mm films, including The Memo Book (1989) and Alpsee (1995). The way 
he incorporated historical footage into his films showed me another possible way of working. The 
relationship between found and new footage, and their interactions with the soundtrack, became my prime 
example of experimental cinema. Excerto da entrevista, Life in Film: Clemens von Wedemeyer, do artista à 
Frieze Magazine, por Nicholas Grandell, Outubro de 2012. Disponível em: https://frieze.com/article/life-
film-clemens-von-wedemeyer. Consultado no dia 15 de Fevereiro de 2019. 
360 Adereços e extras referenciando os gigantes da indústria cinematográfica de Roma; a relação entre 
estátua e ator, mas também entre os dois e o olhar do espetador; a história do cinema e seus aspetos ocultos; 
as lutas políticas dos trabalhadores do sector cultural; o mito grego do renascimento após a destruição 
constituíram os temas da exposição The Cast (2013), Galleria 5,Fondazione MAXXI, Roma, dedicada a 
Clemens Von Wedemeyer, um dos artistas internacionais mais comprometidos com a experimentação 
dentro de um novo idioma que respeita ao tempo e ao espaço cinematográfico. O título, The Cast, alude a 
diversos significados, incluindo a produção de esculturas (lhe casting of forms), o processo de seleção de 
atores (casting) e o gesto de arremessar (casting a stone). A exposição The Cast, nasce da pesquisa 
conduzida por Clemens Von Wedemeyer durante o ano que passou em Roma, e lida com vários dos seus 
locais simbólicos, históricos e contemporâneos, como o Cinecittà Studios e o Teatro Valle Occupato.  
361 O filme apresentado em Transantiquity, desenvolve-se da esquerda para a direita, numa sequência de 
imagens que se repetem ao passarem de um canal para o outro, numa cadência de loops que nos permite 
entender o ritmo de cada gesto na sua repetição. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 116 

do ator - com a estátua: tanto através do homem que fala com a estátua; como do homem 

que se transforma em estátua362; e até pela estátua que ganha vida e se transforma em 

homem363. Há nesta obra uma interação entre homens e estátuas364, uma relação 

interessante entre os dois, que nos leva a questionar quando estamos na presença de um 

ou do outro. Um aspeto curioso relaciona-se com o papel do ator que o cinema - assim 

como a fotografia – eterniza, e cuja presença fantasmagórica em The Beginning. Living 

Figures Dying, podemos relacionar com o papel da estátua, enquanto imagem eternizada 

de alguém, algo que está no limiar do vivo e do não-vivo, sendo em última instância o 

ator uma espécie de escultura. Ao ser questionado sobre o modo como tem vindo a 

explorar a relação entre filme e escultura, e como entende a relação entre as duas 

disciplinas, o artista responde:  
 

For The Beginning, I have been editing snippets of fiction films from the 
twentieth century which dealt with the fascination of sculpture within cinema, like 
October by Eisenstein or Voyage to Italy by Rossellini. While editing, it slowly became 
clear to me that the actor is kind of a sculpture, too. Film tried to overcome sculpture 
and produce a new art form, as a three-dimensional form as well. A moving camera 
around an actor replaces the viewer. It is also curious from an economic point of 
view: the budget for the production of a sculpture can be similar to the budget for the 
production of a short art film (...) for The Beginning, I developed a way of presentation 
that fosters an experience of it specifically through space and time.365 

  
Com a instalação de vídeo The Beginning. Living Figures Dying, Clemens von 

Wedemeyer interessa-se pela dimensão política da escultura, examinando a sua utilização 

no cinema, o seu poder de representação e a sua expressão de destruição. The Beginning. 

Living Figures Dying apresenta excertos de cenas de conjuração e destruição de imagens 

materiais do ser humano (dos seus deuses e demónios) das quais o cinema tomou posse, 

colocando-os na tela. De destacar no filme, pelo seu carácter simbólico, o momento de 

queda das estátuas, representativo da queda de um poder vigente e dos símbolos a ele 

associados. Podemos traçar uma linha temporal de iconoclastia a partir das estátuas e 

templos que o ISIS está a destruir atualmente em Palmira, passando por incontáveis 

 
362 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS- 32, p. 48. 
363 Havendo um paralelismo com a figura do Golem, na lenda judaico-cabalística, significa uma espécie 
de homem-robô. O Golem é o homem criado por meios mágicos ou artificiais, em concorrência com a 
criação de Adão por Deus. (...) O golem simboliza a criação do homem que quer imitar deus fazendo 
também um ser à sua imagem e semelhança (...) o golem não passa da imagem do seu criador, imagem de 
uma das suas paixões, que cresce e ameaça esmagá-lo. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - 
Dicionário de Símbolos (...)Op. Cit., pp. 473 e 474. 
364 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-33, p.49. 
365 Excerto da entrevista de Clemens von Wedemeyer a Isabella Zamboni, Mousse Magazine, 2016. 
Disponível em: http://moussemagazine.it/clemens-von-wedemeyer-kow-2016/. Consultado no dia 15 de 
Fevereiro de 2019. 
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campanhas militares, revoltas e mudanças de regime nas quais a conquista de pessoas 

anda de mãos dadas com a pilhagem e destruição dos seus tesouros artísticas. É desta 

forma que se constrói a história, aniquilando por completo a memória e construindo 

outros elementos que vão criar novas memórias. O filme contribui para o questionamento 

feito a partir da arte sobre a memória e verdade histórica. The Beginning. Living Figures 

Dying, termina com a destruição total do set, do homem e da estátua, regressando-se ao 

início com a imagem da mão, a mão que constrói e que destrói366. 

 
À medida que prosseguimos a nossa visita por Transantiquity, somos guiados por 

uma sonoridade que nos conduz a um novo núcleo da exposição. A música de fundo, que 

serve de banda sonora a Transantiquity e que nos acompanha e envolve ao longo do 

percurso pelo primeiro piso da exposição, pertence ao filme Jubilee367,1978, realizado 

por Derek Jarman368 (1942 -1994) cujo excerto nos é apresentado. Entendendo o trabalho 

sonoro de uma obra, como conjunto de composições atmosféricas que geram 

determinadas reações no espetador, é-nos possível afirmar que a banda sonora é essencial 

para a compressão e desenvolvimento de um filme. No entanto em Transantiquity, apenas 

nos é possível observar um excerto de Jubilee, uma performance musical, não sabendo o 

espetador - caso não tenho assistido ao filme na sua totalidade - a narrativa em que se 

insere. A perfeita integração do excerto de Jubilee no universo de Transantiquity, assim 

como o momento musical que o compõe, repleto de elementos que nos conduzem numa 

viagem por outros tempos, permite-nos fazer associações de forma livre, não sendo 

necessário um conhecimento cinéfilo prévio da obra por parte do visitante. Neste excerto, 

é notória a estreita relação de Jarman com a tradição clássica e com a iconografia da arte 

no Reino Unido, relação esta que é uma contaste no trabalho do artista, em cujo cinema 

vanguardista há uma proeminência da nostalgia369. Derek Jarman, articula certas 

 
366 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-34, p. 50. 
367 Em Jubilee, uma entediada rainha Elizabeth I viaja quatrocentos anos no tempo até ao futuro – na 
realidade, o presente de Derek Jarman, a década de 70 do século XX - vislumbrando a história social da 
Inglaterra, sendo-lhe revelado o triste destino do seu Império. Jarman escolhe como cenários para o seu 
filme, a paisagem urbana distópica da modernidade, os arranha-céus cinzentos e a sujidade dos terrenos 
baldios. Lançado em fevereiro de 1978, o filme não foi, contudo, bem recebido pela nobreza do punk.  
368 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp.266 e 267. 
369 Jubilee, aponta-nos para uma tensão entre a nostalgia de um passado, o de Elisabeth I, e o presente 
distópico das ruínas urbanas, da arquitetura decadente e da juventude punk em revolta. De acordo com John 
Orr: Jarman é amplamente fascinado pelo quadro-dentro-do-quadro temporal da narrativa fílmica, pelo 
salto de épocas que age como choque disruptivo não apenas para as sensibilidades do espectador, mas 
para o seu sentido de história linear. ORR, John – “The art of national identity: Peter Greenaway and 
Derek Jarman”. In British Cinema, Past and Present. Edited by Justin Ashby and Andrew Higson. Londres/ 
Nova York: Routledge, 2000. p. 332. 
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operações temporais, criando tensões no presente a partir de uma deformação do passado, 

e vice-versa, de que é exemplo a entoação punk da viagem no tempo de Elizabeth I em 

Jubilee. Nos seus filmes o passado aparece, ora como a matéria que dá sentido à cultura 

do presente, ora como espectro que deve ser combatido, contestado e afastado, como por 

exemplo no excerto de Jubilee, em que Jarman revisita, por meio de uma performance370, 

a música patriótica “Rule Britannia”371 na qual integra a voz de Hitler discursando 

furiosamente, bem como representações de marchas fascistas interpretadas pela 

perfomer372. Neste excerto o passado aparece como pastiche, como paródia pomposa e 

quase ridícula, como afetação. Se por muito tempo os pintores representaram fatos 

históricos – e tendo em consideração que o cinema de Derek Jarman sempre esteve em 

diálogo com a pintura – é possível chamar Jubilee de uma pintura histórica373. O filme 

que se iniciou como um projeto em Super-8 no qual o artista pretendia apenas registar a 

atriz Jordan374, tornou-se em 1977 num projeto mais ambicioso, ao realizar um filme 

sobre a cultura punk, intitulado Jubilee, em resposta e crítica às comemorações do Jubileu 

de Prata de Elizabeth II375 celebradas nesse mesmo ano. O excerto de Jubilee apresentado 

em Transantiquity, reporta-nos à prestação de Inglaterra no concurso do festival da 

canção, na qual Jarman revisita a música patriótica “Rule Britannia” com uma 

performance de Jordan, que surge no filme como a anti historiadora Amyl Nitrite. Não 

deixa de ser curiosa e até um pouco surreal, a atualidade deste excerto, se pensarmos que 

nos dias de hoje vivemos as negociações da saída da Inglaterra da União Europeia. Tendo 

em conta a situação do Brexit, podemos dizer que este excerto de Jubilee é altamente 

 
370 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-35, p. 51. 
371 “Rule, Britannia!" é uma canção patriótica britânica, que teve origem no poema “Rule, Britannia” de 
James Thomson, musicada por Thomas Arne em 1740, fortemente associada à Marinha e Exército 
Britânicos. 
372 Excerto de Jubilee disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aFRg5pLD9EI. Consultado no 
dia 10 de fevereiro de 2019. 
373 FELIPE, Leo – “A história da arte como invenção.” In Derek Jarman – Cinema é liberdade. Curadoria: 
Rapahel Fonseca; Coordenação: Alessandra Castañeda. 1ªEdição, Rio de Janeiro, Jurubeba Produções, 
Patrocínio: Caixa Cultural, 2014, p.156.  
374 O encontro entre Derek Jarman e Jordan, que se tornaria num ícone do movimento punk e que trabalhava 
na loja que Malcom Mclaren e Vvienne Westwood mantinham em King’s Road, em Vitoria Station, foi 
fundamental para a criação de Jubilee. Smudged black eye-paint, covered with a flaming blonde beehive 
(...) the face that launched a thousand tabloids (...) art history as makeup, escreveria o cineasta no seu 
diário, referindo-se à inspiração para Jubilee, o rosto maquilhado de Jordan, reproduzidos milhares de vezes 
nas capas dos tabloides, competindo com imagens criadas durante séculos de História da Arte. JEFFRIES, 
Stuart – “A right royal knees up”. In The Guardian, 20 de Julho de 2007. Artigo disponível em: 
https://www.theguardian.com/music/2007/jul/20/popandrock4. Consultado no dia 11 de Fevereiro de 2019. 
375 A comemoração do 25º aniversário do reinado de Elizabeth II acontecia num período de recessão 
económica, desemprego, ameaças do terrorismo e questões morais causadas pelo fenômeno punk que 
começava a ganhar maior repercussão no Reino Unido e na Europa. 
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contemporâneo e visionário, não imaginando Derek Jarman em 1977 como iria estar tão 

à frente do seu tempo em 2019. De destacar ainda o carácter cómico desta atuação, não 

só à época em que foi concebida, mas sobretudo na atualidade, neste momento de Brexit, 

em que vemos uma mulher guerreira, vestida de romana, associada a um estereótipo 

europeu e a querer pertencer ao Festival da Canção, do qual muito provavelmente já não 

fará parte nos próximos anos, interpretando uma das músicas mais importantes e 

identitárias do Reino Unido. Toda a atuação levada a cabo pela anti historiadora Amyl 

Nitrite é uma paródia, numa performance que critica também os ideiais nazis e de extrema 

direita recorrendo à comicidade, num loop constante que nos é apresentado num monitor 

hantarex colocado sobre um plinto. Com Jubilee, o artista e realizador britânico Derek 

Jarman constituiu uma obra em torno de fraturas políticas e de libertação moral, 

principalmente no domínio das questões de género e da construção histórica. Obra 

fundamental do cinema e do movimento punk britânico que propõe uma viagem niilista 

pelas ruínas imperiais e pelas relações do Reino Unido com a Europa, revela uma 

surpreendente atualidade política. O historiador do punk John Savage escreveu: With its 

persistent air of disillusion and warning, Jubilee captured the mood of Punk England 

better than anyone could have predicted.376 

 

Run, run, ruuuuuuuuun, 2018, da autoria do artista Gabriele De Santis377 (n. 

1983), trata-se de uma das obras mais literais presentes em Transantiquity, não só por nos 

proporcionar uma revisitação da Antiguidade, neste caso específico da Antiguidade 

Clássica, por um artista contemporâneo, mas também, porque nos permite abordar o 

conceito de tempo líquido, as dimensões temporais, fazendo-nos pensar e levantar 

questões que este tema podem e devem suscitar. Dispostas de modo “cuidadosamente” 

disperso no espaço da galeria, as três colunas de Gabriele De Santis, captam de imediato 

a atenção do visitante, quer seja pela aparência naïf, quase infantil que possuem, 

assemelhando-se a brinquedos em tamanho grande, quer pelo carácter humorístico e pelo 

 
376 WYMER, Rowland – “Anarchy in the UK: Jubilee (1978)”. In Derek Jarman. Manchester University 
Press, 2005, p. 56. 
377 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 268. 
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simples facto de sermos confrontados com colunas378 em gesso, imitando mármore379 

branco, que “calçam” patins em linha, de cores verde, roxo e amarelo, o que confere às 

clássicas colunas um toque de modernidade380.  

Profundamente imerso nos emblemas da cultura visual dos dias de hoje, De Santis 

joga com o significado dos símbolos e da linguagem, desenvolvendo-se a sua prática 

artística através de uma multiplicidade de meios, que incluem pintura, instalação, vídeo 

e ambiente, explorando canais e veículos do imaginário coletivo globalizado, 

combinando as suas raízes italianas e a sua posição na arte. As obras de Gabriele De 

Santis operam, frequentemente, como slogans que promovem um certo significado de 

mobilidade, velocidade e ascensão, ao mesmo tempo que permanecem estáticos e 

imóveis, caso este que verificamos em Run, run, ruuuuuuuuun. Nesta obra, as colunas 

em mármore artificial, remetem-nos para métodos lentos e verticalizados de moldar a 

cultura, para o conservadorismo intrínseco, assim como para a identidade italiana 

“fundacional”. No entanto, recorrendo a motivos de skate boarding, numa referência à 

cultura do skate, o artista moderniza os pedestais clássicos, fazendo-os parecer rápidos e 

fluídos, ao invés de estacionários e inertes, como foram ao longo da história da arte. A 

antiguidade e a linguagem da criação da arte, a história e o presente, e a performatividade 

- ou melhor, a ideia de movimento enquanto se mantém estático – são os elementos que 

melhor definem e caraterizam esta obra. Gabriele De Santis funde, de maneira simples e 

humorística, o classicismo e a cultura do skate, explorando o contraste e a coalescência 

simultâneos da antiguidade e da modernidade, explorando a natureza da sociedade como 

uma entidade progressista, que é continuamente influenciada pelo passado, mas que 

 
378 A arquitetura grega é funcional, sendo a coluna usada porque necessária, mas nunca se dissocia nela a 
utilização da beleza, e a esse facto se deve a superioridade que a impôs à admiração de todas as épocas. 
PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Estudos de História da Cultura Clássica, I Volume – Cultura 
Clássica Grega. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 9ª edição, 2003, pp. 565 a 567. 
Na arquitetura Romana os elementos arquitetónicos de origem grega, como a coluna e o entablamento, 
tornam-se também decorativos. A coluna tem uma larga aplicação, quer dentro dos estilos já conhecidos 
dos Gregos, quer em variantes destes, sendo o coríntio, com a sua riqueza decorativa, o estilo favorito dos 
Romanos. O mais curioso é o costume, documentado de utilizar as três ordens principais, em colunas 
acostadas, ornamentando a fachada: dórico no primeiro andar, jónico no segundo e coríntio no terceiro, 
esquema visível no Anfiteatro Flaviano, mundialmente conhecido por Coliseu. PEREIRA, Maria Helena 
da Rocha – Estudos de História da Cultura Clássica, II Volume – Cultura Clássica Romana. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, 2002, pp. 445 e 447. 
379 Material que na arquitetura romana se começa a empregar desde a República, atingindo o seu apogeu 
no tempo de Augusto enquanto revestimento que empresta à construção beleza e imponência. PEREIRA, 
Maria Helena da Rocha – Idem., p. 444. 
380 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-36, p. 52. 
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sempre se esforça para alcançar o novo381. As colunas, da ordem jónica, dórica e coríntia, 

simbolizam a história e a cultura italianas, evocando ao mesmo tempo estabilidade, 

segurança. Por outro lado, os patins em linha, símbolos da cultura moderna do skate, 

criam um interessante diálogo sobre a existência moderna. Ao passo que a modernidade 

exige rapidez, eficiência e constante adaptação, o passado mantém-se sempre presente, 

enquanto material inevitável e essencial sobre o qual o presente é construído. Esta obra 

pode também ser interpretada enquanto processo de aprender a andar de patins, no qual 

se é instruído a “inclinar-se para frente” e aqui vemos os pilares imitando esta ordem. Os 

patins também sugerem movimento e proporcionam uma sensação de instabilidade, que 

contrasta com a natureza e função das colunas, enquanto estruturas fundacionais, o que é 

por sua vez, evocativo da natureza em constante mudança da sociedade na sua busca pelo 

progresso, representando também a natureza de pensamento progressista do artista. 

As colunas contemporâneas de Gabriele De Santis dialogam, por sua vez com 

outras pertencentes à Antiguidade Clássica, as do Pártenon cuja imagem, um slide, se 

projeta na parede. Arquitetos do Porto no Pártenon382,1976, testemunha a viagem 

realizada pelos docentes da Escola de Belas Artes do Porto à Grécia, dois anos depois da 

revolução de Abril.  

 
381 Gabriele De Santis encena confrontos entre a grandiosa história de sua Roma natal e o ritmo acelerado 
da vida contemporânea, sendo parte do seu trabalho permeado pela cultura do skate, que emprega para 
destacar a mobilidade e a velocidade da vida contemporânea, tema que também surge nas suas investigações 
sobre a linguagem feitas em acrílico sobre mármore, de é exemplo a série Skate canvas works. Disponível 
em: http://www.artuner.com/artists/gabriele-de-santis/. Consultado no dia 26 de Janeiro de 2019. 
382 Negativo de Leica M3 transferido para slide de cor, pertencente ao Arquivo do Arquiteto Alexandre 
Alves Costa. 
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A imagem mostra-nos da esquerda para a direita: Alexandre Alves Costa, Sérgio 

Fernandez, José Grade, Alcino Soutinho, Fernando Távora e Álvaro Siza em visita à 

Acrópole de Atenas383. De notar que a imagem, embora revisitada com frequência, tendo 

já sido exibida noutros contextos e em outras situações, surge apresentada num formato 

original384, sendo também interessante do ponto de vista do dispositivo. O projetor de 

slides está fixo e o slide, dada as elevadas temperaturas da máquina, vai-se queimando e 

autodestruindo, quase como que queimando o tempo da própria história. De destacar de 

igual forma a importância desta imagem enquanto testemunho, arquivo e memória, que 

documenta um momento icónico na história da arquitetura portuguesa e da chamada 

Escola do Porto. De salientar que Arquitetos do Porto no Pártenon, remente-nos não só 

para a Antiguidade Clássica Grega, aqui representada pelo Parténon, edifício 

 
383 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-37, p. 53. 
384 Foram mandadas fazer reproduções a partir do original. O facto de a imagem estar fixa no projetar, 
obriga por sua vez a uma manutenção constante, sendo a imagem substituída à medida que se autodestrói. 

Figura TRS-10 
Arquitetos do Porto 
no Pártenon, 1976 
Negativo de Leica 
M3 transeferido para 
slide de cor 
Arquivo Arquiteto 
Alexandre Alves 
Costa, Porto 
Exposição 
Transantiquity, 
2018-2019 
Galeria Municipal 
do Porto  
Créditos de Imagem: 
Mafalda Teixeira, 
Janeiro 2019. 
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emblemático da história da arte e da arquitetura do mundo antigo, mas também para a 

importância das viagens na arquitetura e para o Grand Tour, em voga nos séculos XVII, 

XVIII e XIX, que tanto contribui para a afirmação do gosto clássico. Antes de nos 

debruçarmos mais sobre a imagem apresentada interessa referir, a propósito de viagens 

na arquitetura, esta pequena passagem de José Fernando Gonçalves:  
 

Ficaram célebres as aulas sobre as viagens à Grécia, Itália, EUA ou Japão – e 
nelas as sandálias de viajante, com que palmilhou o percurso de acesso à Acrópole, 
sinal do caminho de aprendizagem que a disciplina impõe ao arquitecto. Para todos 
a experiência da viagem ficou assim indissociável do conhecimento, da prática 
arquitectónica e da vida.  

Esse ensinamento foi responsável pela peregrinação que nós, seus alunos, 
realizámos rumo ao Pártenon, procurando respeitar o “ritual” do percurso que nos 
transportava da ruína ao seu significado histórico e arquitectónico. De forma ainda 
mais expressiva ficou o entusiasmo da descoberta que cada oportunidade de viagem 
passou a representar.385 

 
As viagens de arquitetura inscrevem-se, não num desejo de partir, mas na tradição do 

Grand Tour, pretendendo reescrever a tradição, sendo que muitas delas procuram partes 

deixadas em branco, ou atualizar o conhecimento face ao tempo decorrido. Entre as várias 

viagens de Távora, são evidentes intersecções que nos permitem indagar sobre a 

importância que alguns lugares detêm na cultura arquitetónica. Le Corbusier, que Távora 

considerava como seu mestre foi, por exemplo, até ao Oriente, e à Grécia Antiga386 para 

encontrar os valores arquitetónicos perenes que atravessam os tempos e as culturas, e que, 

por conseguinte, deveriam estar, igualmente, na base ou nos fundamentos da arquitetura 

moderna. Foi em Atenas que definiu a arquitetura como o jogo sábio dos volumes sob a 

luz e foi, também, aí que regressou para definir o espaço inefável. 

 Em arquitetura a viagem deve ser entendida como um instrumento basilar 

na formação do arquiteto que lhe dá bagagem histórica, cultural e até emocional. De 

acordo com Alexandre Alves Costa, mesmo podendo ser apenas um olhar da nossa 

janela sobre a cidade, a viagem acrescenta memórias e leituras, que o arquiteto irá 

 
385 GONÇALVES, José Fernando. – “Em Viagem: experiência, conhecimento na arquitectura portuguesa 
do século XX”. In Joelho: Revista de Cultura Arquitectónica, N.º 3, Abril de 2012, p.135. Publicado por 
Editorial do Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra. Disponível em: https://digitalis-
dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/37324/3/Em%20viagem.pdf. Consultado no dia 2 de Março de 2019. 
386 Em Abril de 1910, Le Corbusier parte de Berlim para o Oriente, numa viagem que durará até Maio de 
1911, seguindo o percurso do Danúbio, numa procura por um território não contaminado pelo ocidente 
industrializado, numa descoberta pelo chamamento da luz latina e clássica. Vide GONÇALVES, José 
Fernando - “Viagem ao Oriente 1910-1911”. In Motivação e consequência da viagem na arquitetura de Le 
Corbusier: viagem ao Oriente e América Latina. Artigo publicado nos cadernos PROARQ 18. Artigo 
disponível em: 
http://www.proarq.fau.ufrj.br/revista/public/docs/Proarq18_Motivacao_JoseGoncalves.pdf. Consultado no 
dia 2 de Março de 2019. 
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utilizar, mais cedo ou mais tarde, no seu trabalho387. Fernando Távora recorreu à prática 

da viagem como parte didática da Escola do Porto. As viagens realizadas pelos arquitetos 

portuenses proporcionaram uma abertura ao mundo, que se tornou especialmente 

importante perante a forte marca identitária da cidade, um pouco fechada nos seus 

próprios valores. Segundo o mesmo:  
 

Quero exactamente conhecer as manifestações artísticas que se encontram na 
tradição europeia, através de uma viagem que tocaria o Egipto (Cairo), a Grécia 
(Atenas), a Itália (Roma) e a França, uma viagem que me permita determinar as 
constantes, os elos de ligação entre as Pirâmides, o Pártenon, o Panteão e São Pedro, 
Versalhes e a Torre Eiffel... A determinação deste constante classicismo apresenta-
se como indispensável ao meu espírito, tanto desorganizado como com necessidades 
de certeza.388 

 
No ano de 1960 Távora recebe uma bolsa da Fundação Gulbenkian, que obtém com 

recomendação de Carlos Ramos, para realizar um Estudo dos Métodos do Ensino de 

Arquitectura e Urbanismo nas Universidades e Instituições Americanas, viagem esta que 

se estendeu ao Japão, transformando-se numa volta ao mundo que o levou a atravessar o 

continente americano, visitar o México, Havai, Tailândia, Paquistão, Líbano, Egito e 

Grécia, num roteiro cultural que vai da contemporaneidade para o passado: da América à 

Grécia389. Embora tenha permanecido pouco tempo na Grécia as suas observações sobre 

as ruínas do mundo antigo e do período clássico são muito precisas390. Será aliás, este 

último destino do seu Grand Tour, a que Fernando Távora irá regressar, dezoito anos 

depois, acompanhado pelos seus pares, ocasião que se encontra registada na imagem em 

 
387 Citação de Alexandre Alves Costa no artigo “O Arquitecto não é um turista acidental.” In Jornal O 
Público, 17 de Dezembro de 2011. Artigo disponível em: https://www.publico.pt/2011/12/17/jornal/o-
arquitecto-nao-e-um-turista-acidental-23587074#gs.pwlVxxwA. Consultado no dia 2 de Março de 2019. 
388 GONÇALVES, José Fernando - “Fernando Távora”. In A viagem na Arquitectura Portuguesa do século 
XX. Artigo de 2009, p.11. Resdomus - plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura 
arquitectónica. Grupo I&D Atlas da Casa, Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo, 2009.  
389 Desta sua viagem, ou melhor dizendo viagens, resultou um Diário de bordo, de grande interesse, no 
qual Fernando Távora registou diariamente, entre 13 de Fevereiro e 12 de Junho, os seus encontros e visitas 
a universidades, institutos, museus e obras de arquitetura, muitas vezes acompanhadas de desenhos feitos 
pelo próprio. Nos dias de hoje não deixa de ser curiosa a seguinte afirmação proferida pelo arquiteto, a 
propósito dos registos durante a sua viagem: (...) é extraordinário o tempo que gasto com este 
diário(...)tenho de justificar as despesas à Gulbenkian (...), mas é também uma recordação que fica, 
embora sem qualquer interesse especial. Ver TÁVORA, Fernando – Diário de bordo. Porto. Edição, 
Associação Casa da Arquitetura, 2012, p.7.  
390 Embora a sua estadia em Atenas tenha sido curta, de 9 a 11 de Junho, merecem destaque algumas das 
suas descrições: (...) É claro que o Teséion foi uma esplêndida experiência para a construção posterior do 
Parténon. Cada vez me convenço mais de que só fazendo a mesma coisa várias vezes, num avida ou ao 
longo de gerações, é possível refinar e chegar a soluções com eternidade. (...). Passámos o fim de tarde na 
Acrópole(...) iluminada pela lua cheia. É outra paisagem, novos pontos de vista, diferentes relações e 
sobretudo a suavidade da luz lunar permite pensar e observar melhor. Praticamente não saímos do 
Parténon (...)É todo um mundo de savoir-faire raramente atingido. (...)Grandes grandezas do passado. 
TÁVORA, Fernando – Idem, pp. 367 a 369. 
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exibição na Galeria Municipal. De salientar, ainda a propósito da imagem, dois aspetos 

importantes: em primeiro lugar, o facto do Pártenon se encontrar em obras, denotando-se 

deste modo a preocupação pela preservação e recuperação deste património arquitetónico, 

um dos mais visitados da Grécia391; em segundo lugar importa chamar a atenção para as 

sombras das cabeças, no registo inferior da imagem, que quase passam despercebidas e 

que correspondem às mulheres dos arquitetos que os acompanharam na viagem, e que 

não entram no plano da imagem392. 
 

Antes de prosseguirmos a nossa viagem pela Antiguidade, já no mezanino onde 

iremos encontrar uma atmosfera bastante distinta da do primeiro piso da exposição, 

importa mencionar a obra Someone Tried to Lock up Time, 2018, - Ongoing, 2018 do 

artista egípcio Basim Magdy 393(n. 1977). Ainda que num primeiro contacto com a obra, 

esta possa parecer-nos suis generis, na medida em que não nos revela de forma imediata 

uma relação direta com a Antiguidade, contrariamente às restantes obras que integram 

Transantiquity, o conjunto de imagens que constituem a obra e que fazem parte de uma 

série mais ampla, abordam o tempo e a memória, bem como uma certa ideia de 

ancestralidade que paira por toda a intenção expositiva394. A prática artística de Magdy395 

lida com um futuro imaginado, ficcionado e a realidade, explorando em papel, filme, 

fotografia e instalação, o espaço entre a realidade e a ficção, recorrendo ao absurdo para 

 
391 Em 1975, ano anterior à imagem dos Arquitetos do Porto no Pártenon, o governo grego iniciou uma 
série de esforços para restaurar o Pártenon e outras estruturas da Acrópole, sítio arqueológico desde 1833, 
projeto que atraiu recursos e apoio técnico da Comunidade Europeia, em articulação com a Comissão para 
a Conservação dos Monumentos da Acrópole (ESMA), comité interdisciplinar criado em 1975 pelo 
Ministério da Cultura Grego. O projeto inclui o restauro estrutural do Pártenon, trabalhos de conservação 
das superfícies, bem como o registo documental da intervenção e a implementação de programas educativos 
e ações de divulgação dos resultados para a comunidade académica e para o público em geral, deste 
monumento classificado pela Unesco no ano de 1987 como Património da Humanidade. Informação 
disponível em: https://whc.unesco.org/en/list/404. Consultado no dia 3 de Março de 2019. 
392 A propósito dessa presença quase ausente, “dissimulada”, das mulheres em Arquitetos do Porto no 
Pártenon, não deixa de ser curioso que no mesmo ano em que a imagem foi captada,1976, o cantor e 
compositor brasileiro Chico Buarque tenha composto a canção Mulheres de Atenas, para a peça de Augusto 
Boal, Lisa, a Mulher Libertadora. Composta em pleno Regime Militar no Brasil (1964-1985) a música 
apela a que as mulheres se insurjam face à submissão imposta pelo patriarcado, utilizando como exemplo 
as “Helenas”, mencionadas na primeira estrofe da letra: Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas/ 
Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas (...). Letra e música disponíveis em: 
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45150/. Consultado no dia 30 de Março de 2019. 
393 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp. 264 e 265. 
394 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-38, p. 54. 
395 As referências de Magdy são abundantes: desde o folheto publicitário, à ficção científica e banda 
desenhada, aos documentários sobre natureza, apresentações de ciência e tecnologia e o tom apocalíptico 
das histórias bíblicas. O artista utiliza uma variedade de meios, clássicos e não convencionais, que vão 
desde o uso de tinta spray e lápis coloridos, a stocks de filmes quimicamente alterados, fotografias e vídeos 
elaborados pelo artista. O resultado é uma sensibilidade estética dos espaços que cria, ao mesmo tempo 
retro e futuristas, que existem para além dos limites do tempo, como o conhecemos. 
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a criação de trabalhos visualmente apelativos396, os quais têm como raiz o interesse pelo 

inconsciente e pela memória.  
 

O Basim trabalha com a ficção da história(...) coloca em diálogo imagens, nas 
quais há uma linguagem secreta que nos pode guiar, a ideia em todas elas de uma 
luz, de um olhar que está a desaparecer, que há uma linguagem secreta nesta 
antiguidade que nos pode guiar, mas que ao mesmo tempo é uma ficção.397 

 
À semelhança da imagem de Arquitetos do Porto no Pártenon, também nesta série 

de imagens encontramos um diálogo entre a questão do tempo e a construção de 

elementos que nos chegam de outros tempos e que permanecem no futuro, sendo de 

destacar um diálogo interessante entre as duas obras, ao partirem ambas de fotografias 

manipuladas e tratadas com o objetivo de nos serem apresentadas de determinada forma. 

Someone tried to lock up time, 2018 – Ongoing, série fotográfica que combina imagem e 

texto, apresenta-se-nos como um sonho, combinando elementos que provêm da realidade, 

de uma paisagem que nos é familiar, no qual passado, presente e futuro parecem coexistir 

num reino único, assumindo qualidades surreais. Como grande parte do trabalho de 

Magdy esta série retrata uma coleção aparentemente livre, de imagens, unidas por meio 

de uma narração poética, havendo a inclusão de textos: Someone tried to lock up the time 

inside the eyes of lovers. You can´t even put time on a ruler. You can't even get the ruler 

to live forever e Remember Carthage? Remember the elephants? The secret language we 

speak could guide us. Este cenário aparentemente absurdo, marca um certo estilo que 

Magdy investiga ao longo da sua prática artística na qual emprega frequentemente as 

mesmas estratégias, consistentes com o fantástico mundo que cria398. Na série fotográfica 

apresentada, Basim Magdy combina objetos reconhecidos da história com um misticismo 

poético que invoca tanto a alienação quanto uma sensação de cumplicidade familiar. O 

texto age como uma medida de tempo, seja uma forma filosófica de como o capturar ou 

uma correlação aparentemente aleatória de eventos passados. As imagens executam a 

 
396 No trabalho de Basim Magdy, estamos sujeitos a ver o mundo através de um olhar satírico. Os seus 
desenhos, esculturas, vídeos e instalações são concebidos com um prazer pelo absurdo, criando um universo 
fora de ordem. Assim como a maioria dos artistas no Egito, Magdy, foi mais influenciado pelo contato com 
a sociedade do que pelo estudo artístico. Os vídeos, pinturas monumentais e instalações que cria podem ser 
interpretados como fragmentos de cenários de filmes ou momentos de performance. O artista recorre à 
linguagem visual próxima do vocabulário popular adotado pela televisão e pelo cinema, sequestrando 
códigos visuais de documentários e anúncios para narrar uma compreensão e perceção original do mundo 
ao nosso redor. Disponível em: http://gypsumgallery.com/bio. Consultado no dia 2 de Fevereiro de 2019. 
397 Citação (excerto) da intervenção de Filipa Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de 
Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
398 Através de uma linguagem visual que denota seu temperamento, Basim Magdy, apresenta-nos um fluxo 
de imagens que atuam como uma visão futurista do mundo contemporâneo, que parece trazer tragédia e 
fortuna, e ao mesmo tempo como relato sarcástico de nossa história. Em quase todo o seu trabalho, títulos 
poéticos, mas ambíguos, acrescentam camadas à narrativa, ampliando as fronteiras da nossa imaginação.  
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mesma ação de associação livre: um retrato Faium, de arte Egípcio-Romano, close ups 

de uma iguana, da lua e de uma árvore - numa possível alusão à árvore da vida - são partes 

da mesma narrativa, uma narrativa em aberto. Interessado no tempo e em processos de 

historicidade seletiva, Basim Magdy pergunta o que será feito de nós quando formos 

vistos do futuro e que artefactos restam para contar as nossas histórias. O artista altera 

quimicamente cada uma das imagens mediante técnicas laboratoriais que designa de 

pickling – decapagem – aplicando produtos químicos de uso doméstico no material 

fotográfico e exposição à luz, produzindo-se efeitos coloridos que originam sumptuosas 

visões fotográficas, apresentadas como impressões de grande escala, projeções de slides 

e filmes. O uso da decapagem parece agir como um traço histórico do futurismo, cujo 

efeito simula uma alteração estética causada pelo tempo ou pela própria história, 

transmitindo autenticidade. Ao mesmo tempo, esses traços potenciais de decadência são 

intensamente vibrantes e saturados, ecoando cores de uma certa imagem da cultura pop399. 

Com este conjunto de imagens que relaciona, o artista permite-nos criar uma narrativa, 

questionando a linearidade e a escrita da história, que para Basim é uma construção em 

aberto, possibilitando-nos relacionar imagens, como este olhar que vem do período 

romano, com um olhar contemporâneo e até mesmo com a imagem da lua que pode ser 

interpretado como um globo ocular. Não há uma narrativa fechada nesta obra, havendo 

uma espécie de vai e vem constante entre a memória do artista, e tudo aquilo que é o 

questionamento de uma história, de uma história universal, sendo esta uma das matrizes 

de Transantiquity, o questionamento constante dos lugares de origem e fronteiras, que 

nos fazem pensar não só na origem da história, mas também na origem da vida. 

 

Ao subirmos as escadas que conduzem ao segundo piso da exposição, somos 

transportados para o “universo” onírico de Fernando Lanhas, através de uma obra400, ou 

melhor dizendo, de um sonho confessional e autorreflexivo do artista401. Na arte de 

 
399 De destacar ainda, que um tema comum no trabalho de Magdy é a ideia de que a cultura pop de hoje 
algum dia terá a poderosa nostalgia das ruínas físicas, Magdy olha para o mundo ao seu redor como se já 
fosse uma história passada, uma forma de futurismo que acelera a retrospectiva, e não o objeto real do 
olhar. 
400 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-39, p.55. 
401 Recordemos algumas das palavras do texto que lhe dedicou Eugénio de Andrade: Ele é como José, 
homem de sonhos. Os mais frequentes são de levitação, mas Lanhas sonha também sonha com astros, com 
fosseis, com a morte, e até com Deus. E Deus, como arquitecto que também é, explica-se por desenhos: 
uma trama continuada numa alusão à natureza profunda do Universo; pelo menos é este o entendimento 
que Lanhas tem dos traços divinos. ANDRADE, Eugénio de – “Lanhas, O Mais Desirmanado”. In Os 
Afluentes do Silêncio. Porto: Inova. Coleção: O espírito do lugar, 1; 1968, p. 129. 
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Lanhas o que está em causa não é tanto a ciência e a sua função, mas a liberdade de 

sonhar402. Os sonhos403 são uma pista para seguir a imaginação de Lanhas, que desde 

muito cedo se preocupou em registar os próprios: Sonhei que sabia tudo, que alcançara 

o conhecimento das coisas, da razão de ser, S42, de 1973404. Neste sonho presente em 

Transantiquity, somos confrontados com o Conhecimento como representação, ao passo 

que na já mencionada obra de sua autoria e que encerra o discurso narrativo, deparamo-

nos com a representação como Conhecimento, dicotomias que se manifestam nas 

variadas e distintas áreas a que Lanhas se dedicou. 

Ao ser questionado pela razão de escrever os seus sonhos, Fernando Lanhas 

responde: 
 

Essas coisas devem acontecer a muita gente e algumas pessoas, como eu por 
exemplo, apontamos os sonhos. Nós não ficamos apenas pelo sonho que tivemos, nós 
escrevemos o sonho. Porque todas as pessoas sonham, muitas lembram-se outras 
dizem que não se lembram, mas muitos se lembram. E às vezes são interessantíssimos 
porque o sonho não é um resultado consciente, é um resultado inconsciente, mas 
acontece a certas pessoas de uma forma, com umas surpresas. Quando aquele que 
conhece tem inquietações procura saber, os sonhos vão traduzir isso, e às vezes 
aparecem sonhos interessantíssimos.405  

 
Do ambiente onírico de Fernando Lanhas, deparamo-nos com o ensaio de vídeo 

sonhador, Reading (2013)406, de Guan Xiao407 (n. 1983), artista chinesa autodidata, que 

criou um mundo e um reportório de referências idiossincráticas próprias e cuja prática 

artística se estende por vários meios, com especial incidência para a escultura, instalação 

e vídeo408. Nos seus trabalhos, a “cognição” serve como conceito-chave, no que se refere 

ao processo de gerar ou adquirir conhecimento através da perceção, julgamento, 

 
402FERREIRA, António Quadros – O lado de cá: Conversas com Fernando Lanhas. Lisboa: Edições 
Afrontamento, 2011, p. 50. 
403 Segundo João Fernandes: Os sonhos de Lanhas, por ele anotados ou lembrados desde 1928, são dotados 
de uma vontade de superação dos limites da experiência consciente que o levam à construção de visões 
pessoais, cujo detalhe as converte numa viagem por um meta-universo não menos real nas experiências 
que propicia. FERNANDES, João – “Um pouco todos sabemos. Singularidade e universalidade da obra 
de Fernando Lanhas”. In Fernando Lanhas. Coord. Maria Ramos; apres. Vicente Todolí; textos: Bernardo 
Pinto de Almeida (et.al). Lugar do Desenho. Porto: ASA; Fundação de Serralves, 2001, p. 28. 
404 Obra em papel fonográfico sobre aglomerado datada de 1973, à semelhança da anterior do artista que 
também integra Transantiquity e tal como esta pertencente à Coleção Fernando Lenhas, em deposito na 
Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea desde 2005. 
405 Citação da intervenção de Fernando Lanhas no documentário, Fernando Lanhas: Os Sete Rostos. Autor: 
Fernando Guedes, Produtor: Amílcar Lyra, Locução e Realizador: António Macedo. Ano: 1988, 44’. 
Disponível em: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/fernando-lanhas-os-sete-rostos/ Consultado no dia 19 de 
Janeiro de 2019. 
406 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figuras TRS-40 e TRS-41, p.56. 
407 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 269. 
408 Os trabalhos em vídeo e colagens escultóricas da artista estudam a equivalência interna entre o objeto e 
o sujeito, o antigo e o novo, o eu e o outro, a partir de um ponto de vista que parece ser contraintuitivo. 
Disponível em: https://zkm.de/en/guan-xiao. Consultado no dia 12 de Fevereiro de 2019. 
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imaginação, raciocínio e formação de conceitos, processo este, que pode ser consciente 

ou inconsciente, concreto ou abstrato, intuitivo ou conceptual. Através da experimentação 

cognitiva, os seus pensamentos e lógicas ganham formas físicas e incorporam uma 

estética visual rica e apelativa. Entendendo a sua prática artística409 como um meio através 

do qual pode comentar a atual circulação de imagens imposta pelo mundo digital e pela 

globalização, Guan Xiao usa nos seus trabalhos imagens retiradas do contexto original e 

organizadas de acordo com uma lógica pessoal. A artista cujo trabalho se inclui na área 

dos novos media, entende a Internet410 como fonte de trabalho, construindo e 

desconstruindo o mundo real e virtual, colecionando referências provenientes de 

diferentes áreas do conhecimento, épocas e contextos culturais411. O trabalho de Guan 

Xiao original no contexto artístico chinês não parece estar vinculado a qualquer tendência 

ou movimentos existentes no cenário internacional, embora seja erroneamente 

identificado como pertencente à arte pós-internet que se desenvolveu a partir de Nova 

Iorque, Berlim e Londres, por apresentar características estéticas similares. A artista 

serve-se da Internet utilizando-a como um gigantesco banco de imagens, onde as procura, 

classifica e coleciona. Recorre a meios heterogéneos, para montar as imagens, seguindo 

uma lógica instintiva e pessoal, não tendo em consideração a distância cognitiva entre as 

diferentes imagens que processa. O resultado é uma mistura de realidades ecléticas que 

se apresentam confortavelmente fora do lugar. A obra presente em Transantiquity, assim 

como outras obras de Guan Xiao, caracteriza-se por apresentar uma série de referências 

que variam amplamente no espaço e no tempo, configuradas num conjunto que cria uma 

estética de fusão. A artista apresenta-nos um arranjo que apela aos nossos sentidos, 

 
409 No panorama artístico contemporâneo chinês, marcado pela pop arte política e pela arte que tenta definir 
uma identidade chinesa única, Guan Xiao pertence a uma nova geração de artistas que se distancia dessa 
herança. 
Disponível: http://www.jeudepaume.org/?page=galerievideos&sousmenu=&idVideo=99&debutListe=15. 
Consultado no dia 13 de fevereiro de 2019. 
410 No seu trabalho explora a perceção, a experiência visual e auditiva que obtemos quando navegamos na 
Internet e como esse processo define o modo como vemos o mundo enquanto base diária, procurando 
proporcionar com as suas obras experiências sensoriais no espetador. 
411 Os materiais com os quais Guan Xiao escolhe trabalhar são consequências da contingência e da sua 
experiência pessoal, que incluem ready-mades e artefactos que encontra no dia-a-dia e nos seus processos 
cognitivos, bem como a utilização de imagens obtidas na Internet e outros media, que possuem significados 
associados à cultura, tecnologia, materialidade e poder na realidade contemporânea. Nas suas esculturas e 
instalações, a artista amplia as idiossincrasias dos materiais recorrendo a uma linguagem visual única 
transformando-os em objetos experimentais de observação, fundindo e contextualizando, ao mesmo tempo, 
esses objetos e estabelecendo entre eles relações abstratas. Disponível em: 
http://hugobossasiaart.org/en/2015/artist/detail/a400j7.html. Consultado no dia 13 de Fevereiro de 2019. 
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unindo passado e futuro metaforicamente412. Guan Xiao que se define como old school, 

mantem um verdadeiro fascínio pelo antigo, chegando a afirmar:  
 

What we consider today as new or advanced things are actually things that are 
ancient or unknown. The incomprehension of the past and unknowns gives rise to 
intriguing discussion in the present. That’s why I have been prone to putting these 
extreme things together – the old and new – and making them work together. 413 

 
Desenvolvendo uma abordagem artística singular, Guan Xiao explica-nos em 

Reading os seus métodos de perceção em seis capítulos, apresentando-nos uma série de 

leituras sobre os fundamentos da arte, através de uma peça profunda e silenciosa. O vídeo 

apresenta-nos do lado esquerdo, a representação visual de um grupo virtual de objetos 

que deslizam, como num script cinematográfico, de cima para baixo, e as linhas 

ensaísticas à direita, leem esses materiais visuais em seis capítulos. Nesta análise gestual 

e rítmica da composição artística de Guan Xiao, a mistura de ornamentos visuais 

provenientes de várias fontes impede o espetador de conceber a possível origem do 

material visual, enquanto o subtítulo do lado direito revela a mensagem por trás dessas 

composições dos objetos virtuais: Parallelism; Climax; Repetition; Hyperbole e 

Antithesis. Cada um dos capítulos refere linhas específicas de pensamento sobre a 

produção de significado. De acordo com Guilherme Blanc, Reading: 
 

(...) é sobre a forma como podemos a partir da leitura dos objetos, a partir desse 
exercício, conhecermo-nos, conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa 
espiritualidade. É um exercício literário também, um texto muito bonito sobre esta 
questão da leitura dos objetos, e o que é que esta leitura, o que é que esta relação, a 
compreensão até literária com aquilo que é mais objetual pode permitir para nos 
conhecermos do ponto de vista civilizacional(...) quase todo o trabalho da artista 
anda à volta da dimensão representativa e objetual da antiguidade ocidental, sendo 
ela uma artista chinesa, sediada na China e com uma Galeria em Xangai e que viveu 
sempre lá. É interessante até que ponto esta distância cultural a motiva a desenvolver 
este tipo de exercício reflexivo. Do ponto de vista de forma alguns objetos parecem 
orientais, mas na sua maioria são objetos ocidentalizados.414 

 
Curioso pensarmos que muitos dos filmes da artista são histriónicos, intensos e 

potentes do ponto de vista sonoro, ao passo que Reading, cujo próprio texto propõe ao 

silêncio e à introspeção, é absolutamente silencioso, muito embora nos diga: objets are 

 
412 SCHMID, Andreas, et al. – “On the Development of Chinese Art since 1979 - Guan Xiao”. In Chinese 
Contemporary Art: New Acquisitions of Chinese and International Contemporary Art for the Daimler Art 
Collection, Berlin: Daimler Art Collection, 2016, p. 64. 
413 Citação de Guan Xiao, retirada do texto da curadora Heidi Ballet, a propósito da exposição Weather 
Forecast Satellite, na Jeu de Paume, Paris, em 2016. Disponível em: 
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2506. Consultado no dia 12 de Fevereiro de 
2019. 
414 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
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not silent. De destacar também o fato do vídeo digital e monocromático – que apenas 

apresenta cor no título Reading, na numeração e subtítulos dos capítulos - ser bilingue, 

havendo uma relação entre o inglês e o mandarim, entre aquilo que vemos, aquilo que 

lemos e aquilo que sentimos a partir das memórias que estes objetos - algo surrealistas e 

ao mesmo tempo clássicos  nas suas formas e decoração que nos remetem para a 

antiguidade - podem suscitar, assim como algumas das frases que os acompanham: cone 

is the Greece porcelain. A artista conclui a sua leitura sobre os métodos de percepção e 

os fundamentos de arte, dizendo: We need only return back towards viewing/ As in/ The 

very first encounter/ Reading begins again. Recomeçando uma vez mais a sua leitura, em 

loop constante. 

 

Ainda absorvidos pelo universo silencioso e inebriante de Guan Xiao, deparamo-

nos com a instalação escultórica de Haris Epaminonda415 (n. 1980), Untitled #12 T/B, 

2014, peça de chão, cuja beleza e simplicidade de formas cativam de imediato a atenção 

do espetador416.  

Interessada pelo modo como os significados dos objetos se transformam quando 

colocados em novos ambientes, a artista reorganiza e reconfigura artefactos de diferentes 

épocas e culturas criando novas constelações escultóricas417 e arquitetónicas, aspeto este, 

que nos é possível observar em Transantiquity, ao apresentar-nos um vaso antigo de 

cerâmica chinesa, trabalhando a ideia de “escavação cultural”. A partir desta obra, a 

artista expande a sua prática de organizar cuidadosamente objetos no espaço, recorrendo 

à abstração e fragmentação para criar novas narrativas e leituras, colapsando a distância 

temporal entre o passado e o presente. O resultado final é uma transformação subtil da 

nossa compreensão do material, espaço e forma.  

No segundo piso da Galeria Municipal, a obra de Haris Epaminonda pontua o 

espaço, centralizando o cenário da ação, desmontando modos convencionais de exibição, 

tornando-se o espetador observador e participante de uma prática artística de exibição. 

Uma das primeiras impressões que a peça de Haris Epaminonda nos transmite é o cuidado 

 
415 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 269. 
416 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-42, p.57. 
417 As instalações de Haris Epaminonda podem ser lidas como imagens de memória, nas quais, momentos 
fora da história são dispostos como sedimentos que se unem de maneira associativa formando linhas 
narrativas. BRUGGEBORS, Nadine, et.al. - Chinese Contemporary Art: New Acquisitions of Chinese and 
International Contemporary Art for the Daimler Art Collection. Berlin: Daimler Art Collection, 2016, 
p.180. 
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rigoroso na disposição dos objetos que a compõe, destacando-se a organizada relação 

existente entre eles, apesar das diferenças de escalas e geometrias. A cor tem também a 

sua importância, pelo modo como marca o ritmo do olhar sobre a peça: o branco da caixa 

de madeira e o dourado418 que reveste o seu interior, mergulhando o espetador na 

descoberta da obra.  

 
Figura TRS-11 
Haris Epaminonda, Untitled # 12 T/B, 2014 
Caixa de madeira em pastellone off-white com base de folha de ouro, vaso antigo de cerâmica chinesa  
Coleção José́ Carlos Santana Pinto, Lisboa  
Exposição Transantiquity, 2018-2019 
Galeria Municipal do Porto  
Créditos de Imagem: Mafalda Teixeira, Janeiro 2019. 
 

A artista que tem na sua herança o clássico oferece-nos um pequeno vaso chinês 

em diálogo com uma caixa de madeira em pastellone off-white, cuja base, no seu interior, 

se apresenta revestida a folha de ouro. Importa destacar que foi precisamente a ideia do 

dourado, um dos aspetos deste conjunto que mais interessou os curadores, na medida em 

que proporciona, convenientemente iluminado, um reflexo interessante, uma emanação 

cromática que nos remete para o divino, o sagrado e espiritual. O espetador é surpreendido 

 
418 Considerado o mais preciso dos metais, o metal perfeito, assume analogias solares, conduzindo o seu 
simbolismo a significados divinos e régios. Para os gregos, e relacionado com o sol, significava 
fecundidade, poder, abundância, luz e conhecimento, noções estas que podem ser atribuídas ao divino e a 
todas as culturas, onde o ouro, é consagrado ao culto das divindades. 
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pelo reflexo do ouro no teto, que está para além da luz do enquadramento estético da peça 

criando uma espécie de dimensão quase celestial, acompanhada pelo pequeno vaso. A 

artista ilude-nos, ou melhor ilumina-nos, e somos confrontados com um pequeno e frágil 

vaso chinês, levando-nos a indagar sobre a sua presença e imaginar a sua história. De 

destacar o facto de o dourado ser, tanto na estatuária como na escultura, uma das grandes 

ligações entre o ocidente e o oriente, sendo esta também uma relação interessante com a 

obra apresentada. O Chipre, assim como a Grécia foram sempre geografias de passagem, 

de transição, de mediação entre o legado ocidental e oriental, o que ainda é verdade nos 

dias de hoje. Haris Epaminonda traz-nos, com esta obra, a simplicidade do gesto, a beleza 

depurada e minimalista, corpos simples, cores suaves, folha de ouro, levando-nos a 

observar a beleza do detalhes e a poética do resultado, quem sabe num tributo ao 

Mediterrâneo. 

Do ambiente minimal e abstrato proporcionado pela peça de Haris Epaminonda, 

seguimos viagem pela Antiguidade através de duas peças escultóricas, Jaguar Storage e 

Hieroglyph Storage419, 2014, da autoria de Mariana Castillo Deball420 (n. 1975), também 

elas suis generis no modo como se nos apresentam.  

A prática artística de Mariana Castillo Deball inclui documentação e arquivo 

histórico, motivo pelo qual o seu trabalho analisa o papel da arqueologia na construção 

de normas e narrativas políticas e culturais421, aspetos que encontramos nas obras que 

expõe em Transantiquity.  

Recorrendo à instalação, escultura, fotografia e desenho, a artista explora o papel 

que os objetos desempenham na nossa compreensão de identidade e História, 

envolvendo-se em prolongados períodos de pesquisa e de trabalho de campo, assumindo 

o papel de explorador ou de arqueólogo, compilando materiais encontrados e revelando-

nos novas conexões e significados. É neste trabalho de pesquisa e inventariação levado a 

cabo pela artista, sobre a sua matriz cultural e recuperação da memória histórica pré-

colombiana a partir da qual reescreve a história e a linguagem, que podemos incluir as 

instalações Jaguar Storage e Hieroglyph Storage, conjunto de peças em gesso que 

decalcam uma série de desenhos de uma antiguidade, que não é a nossa, ocidental. As 

 
419 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figuras TRS-43 e TRS-44, pp. 58 e 59. 
420 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp. 270 e 271. 
421 SZYMCZYK, Adam, et.al. – Olinka: O donde se crea el movimento. Editado por: Adam Szymczyk & 
Quinn Latimer. Ciudad de México: Fundo de Cultura Económica. Instituto Nacional de Bellas Artes, 
Fundación Olga e Rufino Tamayo. Catálogo editado por ocasião da exposição comissariada por Adam 
Szymczyk, patente no Museo Tamayo, de 11 Dezembro 2012 a 14 Abril 2013, 1ª Ed., 2013, p. 355. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 134 

peças apresentadas tratam-se de dez moldes em gesso, cópias a partir das quais 

poderíamos recriar artefactos pré-colombianos, que se exibem em prateleiras metálicas 

semelhantes às que encontramos nas áreas de armazenamento de um museu, evidência 

que se reflete no próprio termo Storage, utilizado no título de ambas as obras. Interessante 

pensarmos que a artista opta por não mostrar as peças pousando-as no chão ou em plintos, 

mas nestes suportes de depósito, o que conduz a uma reflexão, pois o que está em 

depósito, “na prateleira”, normalmente não está ativo, é algo guardado, escondido e até 

silenciado. 

Jaguar Storage e Hieroglyph Storage apresentam-nos dez réplicas em gesso, 

reconstruções feitas a partir de cópias, de artefactos de civilizações indígenas pré-

hispânicas da América Latina, das quais nos é apresentado por exemplo um calendário 

Maia. De destacar o fato destas peças de Deball, que refletem a influência da iconografia 

pré-hispânica da América Latina, explorarem o método arqueológico. Para que as 

possamos compreender melhor, importa referir que o interesse da artista pelos moldes 

ocorreu durante uma residência artística na Escócia422, em que Mariana Castillo Deball 

mergulhou no arquivo pessoal do falecido artista escocês Eduardo Paolozzi (1924–2005), 

pioneiro da Pop Art, deixando-se cativar pela documentação da exposição Lost Magic 

Kingdoms and Six Paper Moons do Nahuatl de 1985. Nesta exposição, Paolozzi 

apresentou alguns dos artefactos da coleção etnográfica do Museu Britânico423, entre eles 

moldes de papel mâché da autoria do explorador do século XIX Alfred Maudslay, em 

lugares como Palenque, localizado no sul do México. Mariana Castillo Deball estudou os 

moldes de papel de Maudslay do Museu Britânico e descreveu-os como: objetos fantasma 

(...) testemunhas silenciosas de uma tentativa de capturar e absorver o objeto de 

observação424. Deball responde ao legado de seus antecessores e reflete sobre a sua 

contribuição para a nossa compreensão da cultura material, colecionando, registando e 

organizando materiais encontrados, através dos quais um novo padrão de valor e 

investigação etnográfica emergem. Interessada pela forma como a História é 

 
422 Entrevista aúdio Mariana Castillo Deball in conversation with Professor Chris Gosden, 20/06/13. 
Disponível em: https://soundcloud.com/chisenhale-gallery/mariana-castillo-deball-in. Consultado no dia 3 
de Fevereiro de 2019. 
423 Muitas das esculturas históricas originais foram saqueadas ou desapareceram, fazendo com que as cópias 
de Maudslay, que integram a coleção do Museu Britânico de Londres, sejam a única evidência de sua 
existência. O museu inicialmente rejeitou os moldes de papel de Maudslay como meras réplicas, mas apesar 
de serem objetos tão frágeis, sobreviveram a muitos artefactos originais. 
424 Fascinada por esses "objetos fantasmas" e partindo de uma investigação de arquivos, Deball apresentou 
uma série de moldes de papel, feitos no México, Costa Rica, Berlim e Cove Park, recorrendo à técnica de 
papel machê conhecida como paper squeeze, iniciada pelo explorador Alfred Maudslay. 
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documentada, o trabalho de Mariana Castillo Deball levanta questões sobre o valor da 

cópia e a transmissão de verdade histórica, pensando a réplica como força motriz que 

resgata a aura de obras já desaparecidas. Importa termos em consideração que nos dias 

de hoje muitas esculturas originais, pertencentes às civilizações pré-hispânicas, e não só, 

perderam-se, sendo as cópias a única prova da sua existência. Se por um lado as réplicas 

salvaguardam a sua existência hoje, por outro questionam o papel dos objetos na 

construção da nossa identidade e história. De acordo com a curadora Filipa Oliveira é 

inequívoca a atualidade destas duas obras de Mariana Castillo Deball nos dias de hoje: 
 

Como se recupera uma história, uma memória, uma linguagem de um povo que 
desaparece, como é que essa história pode ser contada? É isso que a artista pretende 
com esta obra - contar a História dessa civilização. Na verdade, esta peça é muito 
atual se pensarmos nos índios da América do Norte, ou no Brasil, todas essas 
populações estão a ser dizimadas, quem é vai contar essa história, como se escreve 
essa história que está a desaparecer? Esse trabalho também abre esse campo e abre 
o campo da antiguidade e leva-nos a perceber que o nosso passado é feito de outras 
relações e de outros universos e que hoje não podemos pensar o mundo apenas a 
partir da Europa. Nós não deveríamos pensar a antiguidade apenas a partir da 
antiguidade greco-romana e por isso trouxemos Mariana Castillo Deball e Dineo 
Bopape.425 

 
Do universo arqueológico de Mariana Castillo Deball, das suas réplicas de 

artefactos civilizacionais indígenas da América Latina, prosseguimos viagem pela 

construção da nossa identidade e história, desta vez na África do Sul, através da obra de 

Dineo Seshee Bopape426 (n. 1981), Old Cave Series (Cradle of Humankind/ Cave 1), 

2018427. Segundo os curadores:  
 

Era fundamental para nós integrarmos esta artista na exposição. Se estamos a 
propor expandir a ideia, do que é que pode ser a antiguidade e a problematizá-la, 
isso levou-nos a ter uma enorme vontade de trabalhar com um artista africana, da 
mesma maneira que trabalhámos com artistas sul-americanos.428 

 
A obra, encomendada à artista pela Galeria Municipal do Porto, conduziu-a num 

processo de recolha de matéria orgânica429: terra proveniente de uma gruta com fósseis, 

 
425 Citação (excerto) da intervenção de Filipa Oliveira na Visita Guiada pelos curadores, no dia 2 de 
Fevereiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição 
426 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 266. 
427 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II. Figura TRS-45, TRS-46 e TRS-47, pp. 60 e 61. 
428 Citação (excerto) da intervenção de Guilherme Blanc na Visita Guiada pelos curadores, no dia 12 de 
Janeiro de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. 
429 A prática artística de Dineo Seshee Bopape explora a memória, a narração e a representação como 
formas contingentes, baseando-se numa gama diversificada de assuntos visuais e conceituais, recorrendo a 
artista de modo frequente no seu trabalho a materiais comuns como terra, tijolos, madeira.  
Disponível em: https://www.collective-edinburgh.art/programme/affinity-and-allusion. Consultado no dia 
31 de Janeiro de 2019. 
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no Cradle of Humankind430, zona rural da África do Sul próxima de Joanesburgo, 

conhecida pelas pinturas rupestres San, que a cultura tribal autóctone acredita ter sido o 

berço da humanidade. Dineo Seshee Bopape deslocou-se à gruta, de onde recolheu terra, 

introduzindo-a entre slides em vidro, compactando-a, criando e montando dispositivos 

cuja projeção nos apresenta em Transantiquity, na Galeria Municipal do Porto. A artista 

propôs que se trouxesse terra proveniente do Cradle of Humankind para a exposição, 

como forma de pensar a antiguidade, a nossa matriz e a nossa origem431. Nesta sua 

proposta de pensar e transmitir a antiguidade está inerente pensar aquilo que nos define 

de uma forma mais profunda. Em Old Cave Series (Cradle of Humankind/ Cave 1), Dineo 

Bopape traz-nos o solo cósmico que evoca as práticas e representações espirituais dos 

Xamãs San, povo indígena daquele país, ao qual continua a ser negado o direito à terra. 

Numa invasão ideológica da Land Art, a terra é desintegrada em imagens, evocando uma 

história de trauma e de perda, ao mesmo tempo que a reafirma como lugar do espírito e 

da memória432. Não deixa de ser curioso o local de exibição deste trabalho, no espaço da 

Galeria uma vez que se encontra praticamente sobre as grutas de Ana Mendieta, numa 

referência às grutas dos nossos primeiros antepassados. 

Na obra apresentada, Bopape cria desenhos através da compactação da terra no 

slide, sendo de destacar um certo caráter humorístico por parte da artista, ao apercebermo-

nos à medida que assistimos às projeções, de determinadas formas, como mãos e flores 

desenhadas na terra pela artista. Os dois projetores de slides433, dispostos lado a lado, 

 
430 A região do Cradle of Humankind (Berço da Humanidade) declarado Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1999, está localizado a cerca de 50 km a noroeste de Joanesburgo, África do Sul, na província 
de Gauteng. Sítio arqueológico extremamente importante, ocupa atualmente uma área de 47.000 hectares 
e contém um complexo de cavernas calcárias, nomeadamente as cavernas de Sterkfontein, nas quais foi 
descoberta um fóssil de 2,3 milhões de anos, Australopithecus africanus, encontrado em 1947 por Robert 
Broom e John T. Robinson. O nome Cradle of Humankind reflete o facto de ser um local rico em 
hominídeos mais antigos do mundo, lar de cerca de 40% dos fósseis de ancestrais humanos do mundo, 
sendo o local da criação humanidade, da própria história e desenvolvimento do ser humano, A área também 
abriga uma diversidade de pássaros, animais e plantas, alguns dos quais raros e em vias de extinção. 
Disponível em: http://www.thecradleofhumankind.net/ e https://whc.unesco.org/en/list/915. Consultado no 
dia 30 de Janeiro de 2019. 
431 De notar que para algumas tribos da África do Sul todos nós teremos tido origem nesta terra da gruta da 
humanidade, existindo uma disputa legal e cívica por ela, pois estas tribos reclamam propriedade e tutela 
sobre as grutas, que são propriedade estatal. 
432 Ao ser questionada sobre a filosofia que motiva e se esconde por detrás do seu trabalho, Dineo Bopape 
responde que tem o tema da memória como principal foco da sua prática artística. Considerando ainda que 
nos tempos em que vivemos, este é um assunto particularmente importante, defendendo que temos que 
entender o passado e o modo como nos relacionamos com ele. 
Entrevista de 13 de Agosto de 2015, dada pela artista a Malibongwe Tyilo, disponível em: 
https://www.visi.co.za/artists-we-love-dineo-bopape/. Consultada no dia 31 de Janeiro de 2019. 
433Ambos os projetores, um ao lado do outro e contendo 160 slides, oferecem-nos diferentes imagens do 
lado esquerdo e do lado direito, a uma velocidade própria, em diálogos duplos, havendo uma relação entre 
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oferecem-nos imagens alegóricas, recordando-nos em alguns casos figuras 

microscópicas, assim como semelhanças muito interessantes em algumas das projeções 

apresentadas, com trabalhos em pintura de Henri Michaux (1899-1984), o que poderá 

significar que o sentido arqueológico e antropológico vive em nós, é intemporal. De 

referir por fim, uma espécie de desejo interior por parte de Dineo Bopape em dar-nos a 

conhecer este lugar sagrado enquanto berço da civilização, o qual é, por sua vez, muito 

distinto daquele que é tido como o berço da civilização ocidental, a Grécia Antiga. 

  

 
o olho esquerdo e o olho direito, num piso silencioso em que apenas se escuta a cadência rítmica 
proporcionada pelos projetores. 
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3. Anuário: pensamento sobre as práticas artísticas e curatoriais no 
Porto de 2018 

 
A exposição Anuário 18434, marca o início da programação da Galeria Municipal 

do Porto para o ano de 2019. Podemos definir Anuário como um projeto ambicioso, audaz 

e sobretudo educativo, que dá a conhecer ao público a arte contemporânea divulgada na 

cidade do Porto. Abrangendo um conjunto amplo de projetos e de artistas, alguns dos 

quais renomados no contexto da arte contemporânea nacional – caso de Silvestre Pestana 

e António Olaio – e outros cujo percurso se tem vindo a afirmar, Anuário resulta de um 

processo de observação, seleção e escolha de obras que estiveram em exibição no ano de 

2018. A rica oferta cultural da cidade e a existência de espaços artísticos em atividade 

com programações interessantes, muitos dos quais pouco conhecidos do público em geral, 

foi o mote que conduziu à criação do projeto de uma exposição, que se quer anual e que 

se propõe fazer o levantamento de tudo o que existe e se faz na cidade. Concebido por 

João Ribas e Guilherme Blanc, o projeto contou com um coletivo de cinco curadores, 

vindos de áreas diversas, que nos apresentam uma retrospetiva dos melhores trabalhos 

artísticos apresentados ao longo de um ano. Quais olheiros, os curadores da primeira 

edição de Anuário - Joana Machado, Joaquim Durães, José Maia, Miguel Flor e Rita 

Castro Neves - acompanharam exposições que se desenvolveram em circuitos e lugares 

diversos, desde os espaços mais recentes - criados por artistas jovens e coletivos, com 

eventos por vezes, de apenas uma noite – aos mais antigos e institucionais, apresentando-

nos na Galeria Municipal do Porto uma mostra eclética, que reúne num mesmo espaço 

artistas de gerações e formações diversas, que se destaca pela qualidade e diversidade de 

meios. Passando pela pintura, escultura, fotografia, instalação, performance, música, 

cartazes de rua e até cenografia, são vários os projetos e diversos os temas que integram 

o Anuário de 2018, assim como são diversos os temas que o compõem, resultando numa 

união de projetos e de artistas cuja fluidez do diálogo parece ter existido desde sempre. 

A propósito de Anuário, importa destacar não só a oportunidade de revisitarmos obras 

que já estiveram em exibição, mas também, e talvez este seja um dos aspetos mais 

importantes e interessantes do projeto, o de permitir a criação de novas leituras, ao serem-

nos apresentados num contexto diferente, alterando a nossa perceção sobre os mesmos. 

Para esta nova leitura muito contribuiu o desenho expositivo - provando-se uma vez mais 

 
434 A exposição Anuário esteve presente na Galeria Municipal do Porto de 16 de Março a 19 de Maio de 
2019. 
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o caráter polivalente e camaleónico da galeria, consoante as exposições que recebe – 

através da criação de uma rampa, semelhante a uma rampa de skate, que percorre todo o 

espaço da galeria e ao longo da qual se distribuem as obras. Qual rampa de lançamento, 

tapete voador que nos conduz em direção ao futuro, como se a exposição Anuário se 

pudesse automatizar e voar para outros espaços, os curadores procuraram através desta 

solução conferir uma nova visão, uma nova escrita e leitura às obras, ideia de autonomia 

que se concretiza pela opção de não recorrerem às paredes da galeria, decisão que 

implicou pensar o desenho de cada peça, a forma de as mostrar e construir435. A escolha 

da cor vibrante e luminosa da rampa, foi também determinante para uma nova leitura das 

obras e para o estabelecimento de um diálogo entre as mesmas, através de um verde limão 

que cria a perceção de um plano luminoso, de uma paisagem que se estende. A propósito 

do desenho expositivo Rita Castro Neves, cita a título de exemplo a peça de Fernando 

Sebastião, Essa história nunca bateu certo, 2018, apresentada no Open Studio 

CampaNice! 
 

(...) feita no CampaNice, é mostrada no contexto em que estão as ferramentas 
do atelier do artista, em que são abertas as portas. Quando nós as trazemos para 
aqui, estamos a alterá-la, havia esta ideia, o contexto era tão diverso e nós nunca 
quisemos trazer o contexto inicial, porque isso era impossível, então tínhamos de 
criar um contexto e por isso também este tão expressivo desenho expositivo.436 

 
A propósito do desenho expositivo, houve também por parte dos curadores a 

preocupação em organizar as diversas peças segundo temas, nomeadamente a ideia da 

memória; as questões sexuais, de identidade e de género; questões ambientais e ideia de 

antropoceno, e questões relacionadas com a condição do artista, temáticas atuais que 

fazem parte da sociedade e do mundo contemporâneo. 

A extensão da exposição, impossibilita-nos uma leitura de todas as peças que a 

compõem, pelo que foi necessário proceder a uma seleção das mesmas, a abordar no 

capítulo que se segue. Contudo não poderia concluir sem mencionar, a ideia engenhosa 

dos curadores ao apresentarem, como que pondo um ponto final na exposição, uma obra 

que se esconde, inserida na parte de trás da própria rampa, trata-se da peça Space 

Transponse, 2018, do coletivo BERRU, que integrou O Espectáculo, peça que 

comemorou os setenta anos de vida do Teatro Universitário do Porto. 

 
435 Vide Anexo Documental-Vol. II, Folha de Sala da exposição Anuário, Planta do desenho expositivo, 
p.174.Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras A18-08 e A18-09, p. 62. 
436 Citação (excerto) da intervenção de Rita Castro Neves na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de 
Abril de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
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Surgiu a convite do Teatro Experimental do Porto, eles convidaram-nos a fazer 

o desenho de luz para a peça e nós acabámos por fazer mais do que o desenho de luz, 
acabámos por fazer a cenografia, porque trouxemos o objeto lâmpada para dentro 
de cena, para palco. A peça aconteceu em dois espaços não convencionais: na Uptec 
e na Biblioteca da Reitoria da Universidade do Porto e a nossa ideia foi através de 
um eixo de três linhas representar: a altura, o comprimento e a largura de cada um 
dos espaços no outro. Na Uptec tínhamos o comprimento, largura e altura da 
Biblioteca e vice-versa. Aqui [Galeria Municipal do Porto] o trabalho que fizemos 
foi o de trazer as linhas para dentro e munir as peças de sensores, em que as pessoas 
interagem com a peça e podem experienciar um pouco o que se passava durante a 
peça.437 

 
É com um desenho e jogos de luzes, que termina a visita a Anuário, que pode ser 

entendida como uma metáfora de iluminação para um novo Anuário que já se desenha 

por uma outra equipa de curadores. O Anuário de 2018, refletiu inquietação e necessidade 

de saber o que se passa na cidade do Porto, assumiu-se sobretudo enquanto espaço de 

reflexão que se estendeu para além do espaço expositivo da Galeria, incluindo eventos 

que acompanharam a exposição que encerrou no dia 18 de Maio com uma grande festa 

com concertos e performances. Uma exposição composta por um levantamento de obras 

provenientes não só de galerias de arte e espaços culturais institucionalizados, mas 

também de ateliers, espaços geridos por artistas, lojas de rua, não esquecendo de convocar 

a própria rua da cidade do Porto, enquanto espaço expositivo e de intervenção. 

 
3.1. Uma visão retrospetiva da Arte no Porto: reflexão sobre a 

exposição Anuário 
 

Caderno > mafamude, de Pedro Saraiva438 é uma das primeiras obras com que 

nos deparamos em Anuário 18, cujo título, simultaneamente sugestivo e evasivo, 

desperta-nos curiosidade, convidando-nos à sua descoberta. Instalados no chão da galeria, 

deparamo-nos com objetos diversos e de materialidades diferentes - gessos, carvão sobre 

papel, madeiras e até uma pistola - que nos conduzem por uma viagem no tempo, um 

tempo que não é o nosso. Objetos que expostos numa vitrine, nos convidam à sua 

contemplação, intensificando, por um lado, a distância temporal que existe entre nós e 

eles, e por outro lado contribuindo para a criação de histórias que os mesmos podem 

suscitar.  

 
437 Citação (excerto) da intervenção do coletivo BERRU na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de 
Abril de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição. Vídeo da instalação para O 
Espectáculo, disponível em: https://vimeo.com/309320399. Publicado em Janeiro de 2019. Vídeo: 
Expanding Roots.Consultado no dia 28 de Julho de 2019. Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura 
A18-10 e A18-11, p. 63. 
438 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 277. 
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Figura A18-01 
Pormenor da mesa vitrina da obra caderno>mafamude de Pedro Saraiva, 2018 
Carvão s/papel, gessos, madeiras 
Exposição Anuário, 2019 
Galeria Municipal do Porto, Porto, 2019. 
Créditos da imagem: Mafalda Teixeira, Março 2019. 
 

Caderno > mafamude, resulta de uma homenagem de Pedro Saraiva a um artista 

da cidade do Porto: António Soares dos Reis (1847 – 1889). Desvendado este fato, é-nos 

possível compreender a escolha e presença de objetos tão diversos num mesmo conjunto 

– objetos que representam a vida, a obra e a morte de Soares dos Reis, pretendendo com 

os mesmos Pedro Saraiva evocar não só a memória do artista portuense, bem como a 

nossa memória sobre o mesmo.  

Caderno > mafamude enquadra-se no âmbito temático pelo qual se tem pautado 

o percurso de Pedro Saraiva nos últimos anos: de uma procura e pesquisa, que 

ultrapassam o retrato e o retratado, e que se estendem a retratos de vida. Qual arqueólogo 

e historiador, Pedro Saraiva, coleciona imagens, histórias e personagens, inventariando-

os e convertendo-os em objetos de arte. Contador de histórias, escreve com o espólio que 

nos apresenta, uma narrativa biográfica de Soares dos Reis, recorrendo para tal a uma 

metodologia de trabalho que reconhecemos em outros obras do artista, como na série 
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intitulada Gabinetes439. Contrariamente ao projeto caderno > mafamude, que se centra 

na vida e obra de um artista conhecido e reconhecido por todos, nos seus Gabinetes, Pedro 

Saraiva apresenta-nos histórias ficcionadas a partir de pessoas comuns, recorrendo à 

semelhança do que acontece na obra apresentada na Galeria Municipal do Porto, a uma 

extensa iconografia composta por objetos, desenhos e fotografias. Embora não estejamos 

dentro de um dos Gabinetes concebidos por Pedro Saraiva, é-nos possível afirmar que 

nos encontramos perante um Studiolo, que nos transporta para o universo de António 

Soares dos Reis. 

Segundo Maria de Fátima Lambert, curadora da exposição caderno > 

mafamude440, cujas obras estiveram simultaneamente expostas no Museu Nacional 

Soares dos Reis e na Quase Galeria: 
 

A incidência na temática dos retratos justifica-se quando acedemos à proposta 
concebida por Pedro Saraiva, abarcando as obras localizadas na Quase Galeria, 
assim como no Museu Nacional Soares dos Reis, subsumida ao título caderno > 
mafamude. Sendo Mafamude, local de nascimento e morte de António Soares dos 
Reis. A tipologia de caderno, corresponde a diretrizes metodológicas do artista Pedro 
Saraiva que implicam uma meticulosa investigação sobre os Autores sobre os quais 
se debruça.441 

 
O projeto caderno > mafamude, presente em Anuário, proporciona-nos não só 

uma revisitação do mesmo, para aqueles que tiveram a oportunidade de visitar a 

exposição no ano anterior, mas também a revisitação de um artista, da sua obra, das suas 

tendências e estilos, da sua casa-oficina, da sua vida e até da sua morte. Uma revisitação 

que apenas é possível pelo empenho criterioso que Pedro Saraiva dedica aos seus 

trabalhos, apresentando-os como objetos de uma coleção. 

 
439 Série que o artista divulga a partir de Janeiro de 2008 com gabinete > linares o primeiro de todos os 
Gabinetes, na Galeria Municipal de Montemor-O-Novo. Seguem-se em Fevereiro de 2008, na Galeria 
Módulo, em Lisboa, gabinete > codina e em Junho do mesmo ano, no espaço Voyeurprojectview, em 
Lisboa, gabinete > cambedo. Em Outubro de 2009, na Galeria do Pátio da Casa da Cerca, Pedro Saraiva 
expõe gabinete > bárcea. Em Maio de 2012, na Galeria Módulo, em Lisboa, Pedro Saraiva expõe gabinete 
> musad. Em Fevereiro de 2014, no Pavilhão Branco da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Saraiva expõe 
gabinete > linfa, e nesse mesmo ano o gabinete > panero na Fundação Carmona e Costa. Em 2015 Pedro 
Saraiva dá a conhecer o gabinete> gregório, na Galeria Trem, Faro e o gabinete > carrera. Sobre a série 
Gabinetes de Pedro Saraiva ver: GAMITO, Maria João – “Idem per idem”. In Revista Dobra, n.º 1, 2017, 
pp. 2 a 19. Disponível em: http://www.revistadobra.pt/uploads/1/1/1/8/111802469/mj_gamito_1.pdf. 
Consultado no dia 4 de Julho de 2019. 
440 Exposição apresentada na cidade do Porto, com curadoria de Fátima Lambert, de 13 de Abril a 18 de 
Maio de 2019, na Quase Galeria e Museu Nacional Soares dos Reis. 
441 LAMBERT, Maria de Fátima – “Pedro Saraiva: caderno> mafamude [sendo António Soares dos Reis 
protagonista e Antero de Quental evocado brevemente]”.  In ArteCapital. Artigo publicado a 25 de Junho 
de 2018. Disponível em: https://www.artecapital.net/perspetiva-210-maria-de-fatima-lambert-pedro-
saraiva-caderno-mafamude-sendo-antonio-soares-dos-reis-protagonista-e-antero-de-quental-evocado-
brevemente-. Consultado no dia 4 de Julho de 2019. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 143 

Pequenas peças em gesso, representando partes do corpo humano - uma orelha, 

pés e dedos – fragmentos de esculturas que se perderam, ou apenas moldes que serviram 

de estudo ao artista? Desenhos em grafite sobre papel, provavelmente esboços que 

serviam de estudos às suas obras escultóricas; um retrato do artista a preto e branco, que 

remete para uma fotografia de época; uma fotografia a preto e branco, na qual figura a 

casa-oficina442 do Escultor, na Rua Luís de Camões, em Gaia, que nos remete para finais 

do século XIX; quatro fotografias emolduradas e intervencionadas com tinta acrílica, que 

nos reportam para o ambiente intimista do Escultor; instrumentos em madeira utilizados 

na elaboração das peças escultóricas de Soares dos Reis, e por fim a presença do revólver, 

que nos revela o fim trágico de Soares do Reis: o do seu suicídio443. Desenhos, objetos e 

fotografias que Pedro Saraiva nos apresenta como parte do espólio do Escultor, 

transportando-nos para o universo de Soares dos Reis. De destacar a presença, na vitrine, 

de um caderno aberto, talvez um diário, um livro de artista, cuja cor sépia nos remete para 

um tempo passado. Numa das páginas do caderno lê-se o título, caderno mafamude, 

apresentando-se-nos a página seguinte, preenchida de anotações, numa caligrafia cuidada 

e escrita à mão. Maria de Fátima Lambert, destaca no projeto caderno > mafamude, a 

exatidão, a acuidade, a lucidez de elementos que anuncia a presença do real (...), 

considerando que:  
 

As peças tridimensionais concebidas por Pedro Saraiva, celebrando o Escultor 
nascido em Mafamude, onde se localizava a casa onde viveu e morreu, derivam da 
lucidez que colocou na leitura da obra do artista e pensador oitocentista. Focou-se 
prioritariamente em duas peças emblemáticas: o Desterrado e a estátua do Conde 
Ferreira.444 
 

 
442 (...) Instala o atelier na sua casa em Vila Nova de Gaia construída segundo projeto seu. O regresso de 
Soares dos Reis à terra onde nasceu pode-se entender como mais um gesto simbólico, assim como um 
regresso às origens do desterrado, como ele próprio se sente. Transcrição de citação presente no 
documentário Soares dos Reis. Série: Artes e Letras. Produtor: Félix Machado; Realizador: Jorge Pinho. 
Arquivos RTP, Ano:1993, 22’’55’. Disponível em: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/soares-dos-reis/. 
Consultado no dia 5 de Julho de 2019. 
443 Sentindo-se incompreendido pelos que o rodeavam, o artista acabaria por suicidar-se no seu atelier com 
dois tiros de revólver, deixando uma mensagem dramática que ecoou como um desabafo final, nestas 
condições, a vida para mim é insuportável. Idem, 42’’44’. Tal como refere Diogo de Macedo, O 
Desterrado, é (...) um auto-retrato da nostalgia e dos desassossêgos de Soares dos Reis. A sensação saiu-
lhe direitinha da alma para os dedos e para o escopro (...). Não é um símbolo; é uma confissão. Vide 
MACEDO, Diogo de - Soares dos Reis – Sua Vida Dolorosa. Edição da Revista Ocidente, Lisboa, 1945, 
p. 37. 
444 LAMBERT, Maria de Fátima – “Pedro Saraiva: caderno> mafamude [sendo António Soares dos Reis 
protagonista e Antero de Quental evocado brevemente]”. In ArteCapital, artigo publicado a 25 de Junho de 
2018. Disponível em: https://www.artecapital.net/perspetiva-210-maria-de-fatima-lambert-pedro-saraiva-
caderno-mafamude-sendo-antonio-soares-dos-reis-protagonista-e-antero-de-quental-evocado-brevemente-
Consultado no dia 4 de Julho de 2019. Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-13, p.64.  



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 144 

 Ao lado da vitrine e dos objetos que a compõem, apresenta-se-nos uma peça, que 

faz parte do conjunto caderno > mafamude. Deitada no chão da Galeria, deparamo-nos 

com um caixilho em madeira, vazio, sobre a qual assenta uma peça escultórica em gesso: 

uma base retangular, não muito larga, semelhante a uma tábua sobre a qual (re)pousa 

parte de um pé445. O simbolismo associado aos pés, não deixa de ser interessante ao 

analisarmos o projeto caderno > mafamude, não devendo ser entendida como inocente a 

opção de Pedro Saraiva pela sua presença. Início do corpo, que se opõe à cabeça, que é o 

fim, o pé é também símbolo de consolidação, expressão da noção de poder e de chefia, 

mas também de partida e de chegada, dado que na caminhada o movimento começa pelo 

pé e termina pelo mesmo. O pé nu, descalço e em gesso que Pedro Saraiva nos apresenta 

à entrada da exposição, pode ser entendido como um convite para uma revisitação da 

narrativa construída pelo artista, bem como como um incentivo para que continuemos a 

nossa caminhada pelo Anuário.  

 A propósito da obra desenvolvida por Pedro Saraiva e do seu empenho na criação 

de narrativas biográficas, é-nos difícil não evocar o conceito de biografemas, 

desenvolvido por Roland Barthes, em cuja obra Sade, Fourier, Loiola, de 1971, afirmou: 
 

(…) se fosse escritor, e morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse, 
pelos cuidados de um amigável e desenvolto biógrafo, a alguns pormenores, a alguns 
gostos, a algumas inflexões, digamos: “biografemas”, em que a distinção e a 
mobilidade poderiam deambular fora de qualquer destino e virem contagiar, como 
átomos voluptuosos, algum corpo futuro, destinado à mesma dispersão!; em suma, 
uma vida com espaços vazios, como Proust soube escrever a sua, ou então um filme, 
à moda antiga, onde não há palavras e em que o fluxo das imagens ( esse flúmen 
orationis em que talvez consista a “porcaria” da escrita) é entrecortado, como 
salutares soluços, pelo rápido escrito negro do intertítulo, a irrupção desenvolta de 
um outro significante: o regalo branco de Sade, os vasos de flores de Fourier, os 
olhos espanhóis de Inácio.446 

 
Conceito que voltamos a encontrar em A câmara Clara, 1980, ao afirmar (...) gosto de 

alguns traços biográficos que, na vida de um escritor, me encantam tal como certas 

fotografias: chamei esses traços de “biografemas”; a Fotografia tem com a História a 

mesma relação que o biografema tem com a biografia447. Talvez o conceito de 

biografemas tenha inspirado este interesse particular de Pedro Saraiva pela sua “escrita” 

de histórias, sendo-nos quase possível afirmar que Roland Barthes não se importaria de 

figurar num dos próximos cadernos do artista português. 

 
445 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-12, p. 64. 
446 BARTHES, Roland; SANTA CRUZ, Maria de, trad. – Sade, Fourier, Loiola. Edições 70, Lisboa, 1979, 
pp. 14 e 15.  
447 BARTHES, Roland; TORRES, Manuela, trad. – A câmara clara. Edições 70, Lisboa, 1989, p. 51. 
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Após a “leitura” do caderno > mafamude, deparamo-nos com a obra de João 

Paulo Serafim448, (n. 1974), A Invenção da Memória, 2018, que se destaca no espaço 

expositivo, pelo modo como se nos apresenta: no interior de uma enorme caixa de 

madeira branca, cuja cor sobressai na imensidão verde que cobre o chão da galeria. Num 

primeiro momento e surpresos pela presença da caixa frequentemente utilizada para 

reserva e transporte de obras, questionamo-nos se a mesma fará ou não parte integrante 

da peça. Como se de uma enorme moldura se tratasse ou de uma parede, deparamo-nos 

no seu interior com uma fotografia, cujo cenário, cores, e diversidade de objetos 

retratados, captam de modo imediato a nossa atenção. De repente a caixa, esse objeto que 

nos cativou primeiramente, torna-se secundário, uma estrutura que serve de suporte e 

apoio ao elemento principal, a fotografia. Protegida através de uma moldura com vidro, 

a imagem captada por João Paulo Serafim atrai-nos pelos elementos de cronologias tão 

distantes que a compõem, que vão desde o renascimento português ao período 

contemporâneo, e que o artista conseguiu num registo fotográfico unir e eternizar.  

 

 
 

 
448Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 276. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A18-02 
A Invenção da 
Memória, 2018 
João Paulo Serafim 
Impressão jato de 
tinta 
Exposição Anuário, 
2019 
Galeria Municipal 
do Porto, Porto, 
2019. 
Créditos da imagem: 
Mafalda Teixeira, 
Março 2019. 
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A Invenção da Memória, que integrou a exposição com o mesmo nome, na Escola das 

Artes da Universidade Católica Portuguesa449, no Porto, com curadoria de Carlos Lobo, 

dá continuidade a uma prática de trabalho investigativo a que João Paulo Serafim se tem 

vindo a dedicar nos últimos anos. Recordemos o projeto Museu Improvável450, que o 

artista desenvolve desde 2005, através do qual promove reflexões sobre museus, 

arquivos, bibliotecas, coleções, apropriação, imagens, ensaios visuais e ficções. O 

interesse do artista pela carga simbólica dos espaços museológicos e das galerias, 

conduziram-no num processo, através do qual desempenha inúmeros papéis: é fotógrafo, 

mas também o arqueólogo, o arquivador, o curador e o gestor de imagens ora fixas, ora 

em movimento. O Museu, que precisou da fotografia para se difundir, promove agora a 

própria fotografia ao nível de uma obra-prima (...)451. O título da obra presente em 

Anuário conduz-nos à palavra grega mnemosyne, recordando-nos o projeto que o 

historiador de arte alemão Aby Warburg (1866-1929), procurou realizar, um atlas de 

memória, um mapa de uma história de imagens, sem narrativa. O interesse de João Paulo 

Serafim pelo trabalho de guardar a memória, bem como a reflexão sobre os processos de 

seleção de obras e o que merece estar num museu, são aspetos que encontramos presentes 

na obra A Invenção da Memória. À semelhança de Christopher Williams452 (n.1956), João 

Paulo Serafim recorre à fotografia enquanto medium, propondo uma reflexão sobre o 

modo de a ver. Assim como Christopher Williams, que analisa e regista os meios que 

integram o processo fotográfico, questionando os processos de organização e criando 

novas formas de organização - que sendo aparentemente as mesmas que já existem nos 

museus - levantam hipóteses interpretativas diferentes das que os museus têm para 

mostrar, conferindo-lhes novos sentido nos dias de hoje, também o artista português 

 
449 A Invenção da Memória, de João Paulo Serafim, com curadoria de Carlos Lobo, foi apresentada na Sala 
de Exposições da Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, de 19 de Abril a 19 de Maio de 2018. 
450 O Museu Improvável, de João Paulo Serafim, consiste num museu ficcionado que tem por base uma 
intensa pesquisa iconográfica levada a cabo pelo mesmo. Constituído por fotografias de origens e tipologias 
diversas e por bibliografia, a sua pesquisa estende-se aos bastidores dos museus, aos arquivos e bibliotecas, 
refletindo sobre os modos de organização, processamento e qualificação da informação visual.  
451 MARQUES, Lúcia; et.al. – “No Museu Improvável, com João Paulo Serafim.” In Museu Improvável: 
Imagem & Arte Contemporânea. Publicação: Paris – Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2008, p.18. 
452 Robert Williams nasceu em Los Angeles no ano de 1956. Desde 2000, seu trabalho foi representado por 
David Zwirner, apresentando sete exposições individuais na galeria, incluindo a sua primeira apresentação 
em Londres em 2013. Mais recentemente, em 2017, a galeria em Londres apresentou a exposição individual 
Open Letter: The Family Drama Refunded? (From the Point of View of Prodction). Profundamente 
políticas e históricas as fotografias do artista evocam mudanças na nossa perceção, levando-nos a questionar 
mecanismos de comunicação e convenções estéticas que influenciam a nossa compreensão da realidade. 
Sobre o trabalho do artista vide: https://www.davidzwirner.com/artists/christopher-williams. Consultado 
no dia 23 de Julho de 2019. 
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recorre à fotografia como meio que lhe permite refletir sobre o modo de organização, 

processamento e qualificação da informação visual. A exposição A Invenção da Memória, 

na qual apresentou a obra com o mesmo nome presente em Anuário, foi dedicada à 

exibição de espaços ligados à cultura que segundo o artista, refletem depósitos de 

memória, dando-nos a conhecer acervos, arquivos, armazéns, teatros, cinemas, sótãos, 

bibliotecas, bem como o funcionamento museológico, ao mostrar-nos zonas de bastidores 

como arquivos e bibliotecas. João Paulo Serafim apresenta-nos estes espaços, através da 

criação de ready-mades improváveis, em que estruturas como armários ou molduras de 

exibição, servem como separadores entre o mundo real e o mundo imaginário do 

museu453, garantindo “distanciamento” (como afirmava Bertold Brecht sobre o teatro) 

e assinalam que estamos num outro mundo de artifício, de imaginação454.  

Em a Invenção da Memória, presente em Anuário, há um efeito surpresa 

provocado pela presença da caixa de transporte de obra, na qual a peça chega e se mantem, 

e que o artista utiliza enquanto elemento que nos distanciam e transforma o objeto em 

arte455. A imagem apresentada fascina-nos pela qualidade que apresenta, pelas cores e 

composição e pelo próprio espaço que retrata. Um pouco caótico, repleto de informação 

visual e tonalidades fortes, que nos atraem e ao mesmo tempo dificultam a leitura, obriga-

nos a que paremos para que a possamos observar e ler. Imediatamente chamam-nos a 

atenção as duas pinturas presentes na imagem, uma no plano central, assente no chão e 

encostada à parede, e a outra um pouco mais afastada, do lado esquerdo, pendurada na 

parede. Ambas as imagens despertam a nossa memória, apresentando-nos temáticas 

pertencentes à iconografia religiosa: ao centro, a Ressurreição de Cristo, 1520 d.C.-1529 

d.C., e ao lado a Assunção da Virgem,1520 d.C.-1530 d.C., ambas atribuídas a Frei 

Carlos, executadas na Oficina do Espinheiro, pertencentes ao espólio do Museu Nacional 

de Arte Antiga, em Lisboa. Provavelmente captada nas reservas, ou até mesmo numa das 

salas do mencionado museu, o momento registado na imagem, revela-nos os bastidores 

do espaço museológico, ao qual o público não tem habitualmente acesso. Tudo parece 

estar preparado para a inventariação e registo fotográfico da obra, Ressurreição de Cristo: 

o projetor de luz, visível no canto superior da imagem, a máquina fotográfica montada no 

tripé em frente à pintura a óleo, a mesa de trabalho com o computador e a mochila pousada 

no chão. Espaço e momento que João Paulo Serafim se apropria, apresentando-nos de 

 
453 Vide: https://joaopauloserafim.com/new-gallery-2. Consultado no dia 22 de Julho de 2019. 
454 LOBO, Carlos - A Invenção da Memória, folha de sala da exposição,2018. 
455 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras A18-14 e A18-15, p. 65. 
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modo tão original, uma imagem sobre a história da arte, sobre a memória da história, 

através da (re)interpretação da ideia de arquivo, por meio de uma caixa que se nos abre e 

revela a obra. 

 

Ainda no campo da memória e do arquivo, quais objetos descobertos numa 

expedição arqueológica, deparamo-nos com várias peças, algumas das quais 

imediatamente reconhecíveis pelo visitante, expostas em duas bancadas, protegidas por 

vidro. Sem título, 1989, de Xoan Torres456 (n.1966), apresenta-nos um conjunto de peças 

em grés, que representam ferramentas de ofícios em desaparecimento, como por exemplo 

agulhas de redes de pesca, um berbequim artesanal, ferraduras de cavalos, entre outras.  

 

 
 

Apresentada em 2018, na cidade do Porto, na exposição Uma presença 

sugerida457, a obra possui uma existência quase espectral, conseguida pela fragilidade e 

 
456 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 279. A propósito da exposição. 
Uma presença sugerida, vide:  
https://inspiteofporto.tumblr.com/post/181015782847. Consultado no dia 23 de Julho de 2019. 
457Uma presença sugerida, inaugurada no dia 22 de Dezembro de 2018, integrou o projeto de programação 
artística In Spite Of, iniciado em 2018 pelos artistas Jérémy Pajeanc e Maria Trabulo, na cidade do Porto. 
Com curadoria de Ángel Calvo Ulloa, Uma Presença Sugerida, apresentou obras de Carla Filipe, Cevdet 
Erek, Rubén Grilo e Xoan Torres, na loja n.º 77 da Galeria Comercial Mota Galiza.  

Figura A18-03 
Sem título, 1989 
Xoan Torres 
Cerâmica, grés 
chamotado 
Exposição Anuário, 
2019 
Galeria Municipal do 
Porto, Porto, 2019. 
Créditos da imagem: 
Mafalda Teixeira, 
Março 2019. 
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tonalidade do material em que é concebida. A delicadeza das peças, bem como a sua 

aparência frágil, são visíveis ao olhar nu do visitante, que ao aproximar-se do vidro que 

as protege, consegue identificar as marcas deixadas pelo tempo, bem como pequenos 

fragmentos de alguns dos objetos, os quais por vontade própria do artista não devem ser 

colados, reforçando-se deste modo a vulnerabilidade a que estão sujeitos. Xoan Torres 

consegue com enorme simplicidade e mestria, transmitir-nos a mensagem que pretende: 

a existência limitada no tempo das ferramentas representadas. De acordo com a curadora 

Rita Castro Neves, Xoan Torres vai buscar estas ferramentas, copia-as, refaz, mas com 

a manualidade do artista – isto tem muito a ver com a industrialização, capitalismo 

avançado - ele vai trazer um material altamente frágil, isso é muito curioso na peça, 

porque a peça vai-se partindo e é totalmente assumido pelo artista(...)458. A forma como 

se apresentam, organizadas em duas bancadas altas, conduz o público a aproximar-se das 

mesmas, e a procurar, à semelhança de um jogo, identificar as ferramentas, algumas das 

quais extintas nos dias de hoje459. Concebida em 1989, a obra que o artista nos apresenta 

em Anuário, mantem-se atual, numa era cada vez mais tecnológica, em que assistimos à 

substituição do homem pela máquina. Muito embora, para uma geração mais nova, 

algumas das ferramentas, não sejam reconhecíveis, a verdade é que a obra de Xoan, 

apesar de procurar chamar a atenção para o desaparecimento, a extinção e a interinidade, 

carateriza-se também pelo seu caráter intemporal, conseguindo transmitir-nos no tempo 

presente a importância da sua mensagem. Não obstante os trinta anos que nos separam, 

desde a sua conceção aos dias de hoje, o objetivo da obra e do artista foram alcançados, 

sendo várias as pessoas que paravam nas bancadas, procurando mediante um exercício 

de rememoração, identificar as peças, ao passo que outros, mais novos, questionavam os 

mais velhos, procurando saber qual o nome de determinada ferramenta e para o que se 

propunham. Muito provavelmente daqui a trinta anos, serão já poucos, aqueles que 

conseguirão identificá-las, traduzindo-se dessa forma, a extinção de ofícios e mesteres 

assumindo a obra um significado arqueológico de um bem que se perdeu, que pertence 

ao passado e que não mais voltará, ficando a sua existência resumida a uma vitrine para 

que os mais curiosos as vejam. 

 
458 Citação (excerto) da intervenção de Rita Castro Neves na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de 
Abril de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
459 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-16, p. 66. 
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À medida que observamos a obra do artista, há um sentimento de nostalgia, um 

regresso ao passado, acarretando também a obra uma dimensão sociológica: pensarmos 

que cada uma daquelas ferramentas representam os profissionais que as utilizavam. 

Quando nos finais da década de oitenta, Xoan Torres concebeu a obra em exibição em 

Anuário, as profissões representadas e que o artista considerava como próximas da 

extinção, tratavam-se de ofícios manuais, alertando-nos para os perigos da 

industrialização. Todavia, nos dias de hoje, embora o problema se mantenha atual, não 

são apenas os misteres manuais os únicos em vias de extinção, a tecnologia veio facilitar 

a nossa vida, mas apresenta um lado negativo, ameaçando a continuidade de profissões 

que todos dávamos como garantidos.  

A beleza da organização das ferramentas, modeladas pelo artista, apresentadas 

juntas e sem divisão por ofício, expostas numa vitrine arqueológica, cujo vidro impede 

que toquemos, contribui para reforçar a distância temporal que entre nós e as peças 

existem. Ferramentas que o artista tornou inúteis ao modelá-las em grés, reforçando a 

ideia de arquivo, de peças que nos são apresentadas como memória material de um museu, 

uma presença sugerida de ofícios perdidos. 

 

Num registo diferente, embora a possamos incluir dentro do campo da memória, 

apresenta-se-nos a obra de Thiago Rocha Pitta460 (n. 1980), Mapas temporais de uma 

costa não definida461, 2018. O trabalho em vídeo, o primeiro neste medium com que o 

visitante se depara ao entrar em Anuário, desenvolve-se em três canais, apresentando-nos 

cada um imagens diferentes e com durações variáveis. Instalado no chão, o tríptico de 

ecrãs, destaca-se desde logo pelas imagens, luzes, cores e caraterísticas plásticas que 

apresenta.  

Provavelmente, terão sido alguns os visitantes de Anuário, que num primeiro 

contato com a obra do artista brasileiro e que atraídos pelas qualidades cromáticas da 

mesma, acreditaram estar perante registos fotográficos. Parados em frente ao tríptico, 

 
460 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 278.. 
461 A obra do artista integrou a exposição Sem imago mundi, antes um desvio aleatório, que esteve em 
exibição no Planetário do Porto de 12 de Outubro a 16 de Novembro de 2018. Apoiada pelo programa 
municipal Criatório, a exposição teve curadoria de Eduarda Neves, que tomou como referencial a obra de 
Lucrécio "Da natureza das coisas [De rerum natura]", poema filosófico dividido em seis livros, propondo 
especificamente a cada artista, um dos livros, como ponto de partida para o projecto expositivo. Pensar o 
presente a partir de e com Lucrécio. Como advertiu Nietzsche, pensar ativamente é agir de um modo 
inactual, contra o tempo e, portanto, no tempo, em favor de um tempo por vir. Vide 
https://semimagomundi.weebly.com/project.html. Consultado no dia 27 de Julho de 2019. Vide Apêndice 
Iconográfico-Vol. II, Figuras I e II, p.67. 
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deixamo-nos seduzir e hipnotizar pelas imagens que afinal não se nos apresentam 

estáticas, movendo-se cada uma no seu tempo e à sua maneira, num movimento que nos 

envolve e que queremos acompanhar para sabermos como irá terminar.  

 
Figura A18-04 
Mapas temporais de uma costa não definida, 2018 
Thiago Rocha Pitta 
Instalação vídeo 
Exposição Anuário, 2019.  
Galeria Municipal do Porto, Porto, 2019. 
Créditos da imagem: Mafalda Teixeira, Março 2019. 
 
Num dos vídeos, somos surpreendidos pela erosão de um fragmento rochoso, talvez uma 

rocha ou quem sabe uma arriba, e deixamo-nos “conduzir” pela queda das pedras, 

seguindo-as com o olhar, acompanhando o momento de mudança e de transformação que 

ocorre no ecrã e do qual parece que não nos conseguimos “desligar”. No segundo filme, 

deixamo-nos levar pelo movimento leve do vento na areia, provavelmente dunas no 

deserto, olhando de forma atenta as alterações provocadas e as novos formas que se 

desenham na areia. Por fim no último ecrã observamos o movimento do ir e voltar da 

ondulação na costa, talvez a mesma costa não definida que artista refere no título da obra 

que nos apresenta. Nos três filmes verificamos a presença de elementos pertencentes à 

natureza e o registo dos momentos de transformação que neles ocorrem, mudanças que o 

artista nos revela de modo subtil, hipnótico e sem som. Não podemos deixar de constatar 

uma certa provocação neste trabalho do artista, que por meio de imagens esteticamente 

belas e visualmente apelativas, procura ao mesmo tempo chamar a nossa atenção para as 

alterações de uma costa, em constante transformação, e por esse motivo indefinida. Para 
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que possamos compreender melhor Mapas temporais de uma costa não definida, importa 

recordar as preocupações ambientais partilhadas pelo próprio ao longo da sua prática 

artística, cujas instalações, vídeos e pinturas procuram capturar as lentas transformações 

materiais, as progressões físicas de minúsculas partículas de um território e alterações 

repentinas no tempo462. É inegável a fusão que existe entre a sua prática artística, a 

Natureza e a Land Art, durante a apresentação da obra, Joana Machado mencionou o fato 

da peça abordar, 
 

(...) de forma muito subtil as transformações do planeta, dos oceanos. As 
preocupações do artista a propósito deste tema surgem em 2014, quando faz uma 
residência na Noruega e quando regressa ao Brasil encontra o seu jardim morto. 
Thiago Rocha Pitta entra num processo de recuperação daquele jardim e começa a 
ter este tipo de preocupações, de cuidar do nosso planeta. Acho interessante o 
balanço desta peça com a poesia visual, com o olhar crítico e com o olhar sobre um 
tema que nos preocupa a todos.463 
 

O artista preocupa-se atualmente em estudar e investigar os processos que 

ocorrem na natureza, o renascimento, os ritmos do planeta, as estações, os oceanos e o 

universo, temas que encontramos presentes na sua prática artística, que se carateriza pelo 

fascínio das transformações que ocorrem em seu redor – a erosão, a alteração da areia do 

deserto e as flutuações aquáticas. Importa também realçar o fato do artista procurar, com 

as suas obras que não nos esqueçamos do papel que cada um de nós tem na contínua 

transformação do planeta, assim como relembrar-nos de que a natureza não é estática, 

apresentando-se em constante mudança. 

 

Prosseguindo viagem pelo Anuário, ainda no campo da memória, deparamo-nos 

com quatro fotografias que se destacam pelas cores e modo como se nos apresentam. 

Impressas sobre vinil e acrílico cristal, há uma dimensão poética nesta obra, conseguida 

desde logo pelas tonalidades térreas das imagens, que lhes conferem uma aura mística e 

nos transportam para um outro tempo. A sua disposição no espaço da galeria, onde se 

apresentam no chão, ligeiramente inclinadas, assentes numa base acrílica, e a 

transparência da própria obra, que nos permite lê-la de diversas perspetivas, proporciona 

quando observamos o seu verso, jogos de sombras e luzes, através da criação de reflexos 

das imagens e das suas tonalidades no chão, como se a mesmas se multiplicassem. As 

 
462Informação disponível em: http://www.galeriamillan.com.br/artistas/thiago-rocha-pitta/biografia. 
Consultado no dia 27 de Julho de 2019. 
463 Citação (excerto) da intervenção de Joana Machado na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de 
Abril de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
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quatro fotografias, Sem título, 2018, da autoria de Dinis Santos464 (n.1983) integraram o 

trabalho do artista, ouro cristal incenso, 2018, a terceira exposição da Galeria Portátil 

PLF465, que teve lugar no Shopping Center Brasília, no Porto.  

 

 
Figura A18-05 
Sem título, 2018 
Dinis Santos 
Impressão sobre vinil 
Exposição Anuário, 2019 
Galeria Municipal do Porto, Porto, 2019. 
Créditos da imagem: Mafalda Teixeira, Março 2019. 
 

A obra de Dinis foi refeita para integrar a exposição Anuário, segundo nos conta Miguel 

Flor durante a apresentação da mesma: 
 

(...) o trabalho do Dinis tem-se focado muito sobre a luz e transparência, e, 
portanto, fazia sentido na Galeria Portátil, por ser extremamente pequena, estas 
impressões eram mínimas, tivemos que ampliá-las para as exibirmos aqui, tivemos 

 
464 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 277. 
465 Exposição que decorreu de 15 de Setembro a 13 de Outubro de 2018, dentro da programação 2018 da 
Galeria Portátil PLF, concebido pela editora Pierrot le Fau com o apoio do projeto Criatório. Informações 
disponíveis em: https://www.pierrotlefou.pt/Galeria-Portatil. Consultado no dia 25 de Julho de 2019. Vide 
Apêndice Iconográfico -Vol. II, Figuras III e IV, p. 68. 
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de arranjar este tipo de suporte. Havia a ideia de transformá-las quase num vitral, 
de as fazer refletir sobre o plano, e daí surgiu esta fantástica solução.466 

 
Destinada ao acolhimento de projetos de fotografia e vídeo, a Galeria Portátil, 

autónoma, itinerante e concretizada num pequeno edifício, inspirado no conceito de 

Boîte-em-Valise de Marcel Duchamp, tem contado nas suas edições com diversos artistas 

da área da fotografia, vídeo e imagem em movimento. A Galeria Portátil de Dinis Santos, 

apresentada no Shopping Center Brasília467, conforme mencionado, expôs a pedido da 

Pierrot Le Fou, uma série de imagens do próprio espaço comercial no qual esteve em 

exibição. As quatro fotografias presentes em Anuário, revelam-nos o olhar do artista, 

sobre este espaço comercial, um ícone da cidade do Porto. A genialidade, mestria e 

domínio da técnica fotográfica por parte do autor, dificultam num primeiro olhar o 

reconhecimento, por parte do público, do Shopping Center Brasília como o protagonista 

das imagens468. Aquele que foi na década de setenta o primeiro shopping center a ser 

construído de raiz na Península Ibérica469, apresenta-se-nos nos dias de hoje sem o brilho 

de outrora. Talvez interessado pela história do espaço, como que numa tentativa de 

resgate dos momentos áureos do centro comercial e provavelmente das suas próprias 

memórias e lembranças de infância, Dinis Santos consegue por meio da fotografia 

devolver-lhe a dignidade dos tempos passados. Por outo lado, o trabalho do artista, pode 

ser interpretado enquanto forma de protesto, dotado de um caráter ativista, em que as 

imagens espectrais do Shopping Center Brasília, podem ser entendidas como territórios 

de indagação, através dos quais propõe uma reflexão mediante a visão de um lugar vazio. 

Numa época em que a fotografia, enquanto signo parece ter atingindo o seu expoente 

máximo, e em que somos constantemente invadidos por imagens fotográficas, Dinis 

Santos recorre ao medium fotográfico levando-nos a olhar para além da imagem, 

 
466 Citação (excerto) da intervenção de Miguel Flor na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de Abril 
de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
467 Inaugurado a 9 de Outubro de 1976, o Brasília foi um marco importante na história do comércio 
portuense. Antecedido pelo Castil, em Lisboa, foi uma das portas de entrada para os primeiros sinais de 
cosmopolitismo, que até então só podia ser experienciado além-fronteiras em meados dos anos noventa a 
construção dos grandes centros comerciais, tiveram repercussões na sua popularidade levando, por 
exemplo, ao encerramento da sua sala de cinema, o Charlot. Vide VIEIRA, André Borges- “Há 40 anos, o 
Brasília deu cor a um país ainda a preto e branco. Hoje, tenta reerguer-se.” In Público, artigo publicado a 
18 de Outubro de 2016. Disponível em:https://www.publico.pt/2016/10/18/local/noticia/ha-40-anos-o-
brasilia-abre-a-porta-ao-portugal-cosmopolita-que-lentamente-ia-saindo-do-preto-e-branco-1747453. 
Consultado no dia 25 de Julho de 2019. 
468Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras A18-17; A18-18; A18-19 e A18-20, p.69. 
469 BISMARCCK, Pedro Levi, autor; SANTOS, Dinis, fotogr. – “Liquidação Total”. In Ouro, Cristal, 
Incenso. Publicação: Porto, Pierrot le Fou. Coleção Galeria Portátil PLF; n.º 12. Primeira Edição, Setembro 
2018, s/p. [Fascículo]. 
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conduzindo-nos numa reflexão sobre o espaço que observamos, o que ele é, e o que já 

foi. À medida que observamos as quatro fotografias presentes em Anuário, somos atraídos 

pelas qualidades plásticas das mesmas, pelo olhar do fotógrafo sobre o local que nos 

apresenta, e pela modernidade do espaço que o artista conseguiu capturar nas imagens. 

Relembremos as palavras de Pedro Levi Bismarck a propósito de ouro cristal e incenso:  
 

Os despojos e vestígios que as fotografias de Dinis Santos “iluminam”, libertos 
da sua função encantadora de outrora, tomam também uma forma de despertar. E, 
logo aí, desafiam qualquer noção idílica de patrimonialização, ao permitir entrar no 
mundo onírico das fantasmagorias de toda uma época, mas também de toda uma 
infância e de toda uma geração.470 

 
 Imagens que nos apresentam as escadas rolantes que atraíam tantos ao Brasília, 

que retratam a modernidade arquitetónica de um espaço que alterou a vida social e 

cultural portuense, por onde em tempos passeava a Rapariguinha do Shopping bem 

vestida e petulante.471 

 

Em contraste com o desenho expositivo das obras que as rodeiam, instaladas no 

chão da Galeria Municipal do Porto, mas num aparente diálogo com as mesmas, 

apresentam-se-nos as duas peças de Belén Uriel472 (n. 1979), num plano elevado, fixas a 

uma parede. O azul vibrante de Untittled (braço) e a transparência cristalina de Bunny, 

ambas de 2017, destacam-se no verde vibrante da parede que as sustenta, assim como 

pelas formas algo naïfs que apresentam e pelo material em que ambas foram concebidas: 

vidro473. A propósito de materiais, importa mencionar a importância que estes têm na 

prática artística de Belén Uriel, cujas esculturas e instalações incorporam uma gama 

diversificada, que vão desde o vidro a papel machê, a estruturas metálicas e tecidos, 

reproduzindo objetos reconhecíveis, formas e desenhos que fazem parte do nosso 

universo.  

Impulsionada pelo seu interesse na história do design, exibições comerciais e 

relação entre o corpo e os objetos do dia-a-dia, a prática artística de Belén Uriel tem como 

ponto de partida, a investigação, pesquisa e observação de objetos comuns, aos quais 

 
470 BISMARCCK, Pedro Levi, autor; SANTOS, Dinis, fotogr. – “Liquidação Total”. In Ouro, Cristal, 
Incenso. Publicação: Porto, Pierrot le Fou. Coleção Galeria Portátil PLF; n.º 12. Primeira Edição, Setembro 
2018, s/p. [Fascículo].. 
471 A música Rapariguinha do Shopping, de 1980, interpretada por Rui Veloso e escrita por Carlos Tê foi 
inspirada pelo impacto suscitado pelo Shopping Center Brasília. 
472 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp. 274 e 275. 
473 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figuras A18-21e A18-22, p.70. 
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procura atribuir um potencial escultórico, bem como a criação de diálogos entre os 

mesmos e o ambiente que os rodeia. Segundo a própria:  
 
I used to create scenarios, spaces filled with architectural elements and de-

contextualized objects which I built with the purpose of being photographed. Over 
time I became aware that I was more interested in the sculptural potential of the 
objects themselves and on how their properties were transformed. Then I started to 
isolate these objects or structures and work with them individually, exploring new 
possibilities or readings were constructing, assembling and staging are intertwined. 
In this way, the original design and function of the object is reconsidered – both 
materially and in terms of the ideas carried through their use.474 

 
O interesse da artista pelo uso, formas e materialidades dos objetos reais de uso 

quotidiano, como móveis e elementos arquitetónicos, conduzem-na numa reflexão sobre 

a relação do espetador com os mesmos, e à sua manipulação e desconstrução, sem 

esquecer a história dos objetos, os seus significados sociais, culturais e funcionais, 

apresentando-nos de uma forma inesperada.  

Sobre as peças da artista, Untittled (braço) e Bunny, presentes em Anuário, a sua 

escolha resultou de uma seleção, feita pelos curadores, a partir das cinco esculturas em 

vidro que deram corpo à exposição individual de Belén Uriel, Qualia475, com curadoria 

de Miguel Wandshneider, no espaço Sismógrafo, no Porto. A propósito do material em 

que foram concebidas, no caso de Bunny, cristal fundido, e em Untittled (braço), vidro 

bullseye importa referir que a ligação particular da artista à técnica do vidro, é já antiga. 

Lembremo-nos da exposição Pónle un marco… (2009) na Galeria Presença, no Porto, na 

qual a artista apresentou a peça Dibujar en cristal (window blow out, 1976)476, de 2008, 

constituída por quatro vidros laminados, cortados a laser e sobrepostos, escultura quase 

invisível que se encostava a uma janela, trabalho no qual é já visível a ideia de 

desconstrução tão presente na prática artística de Belén. Recordemos também a utilização 

deste mesmo material, o vidro, em algumas das peças das exposições: Pedra, papel e 

tesoura, 2013, no Pavilhão Branco, 2016,  cissors,S Sand, Paper,Museu da Cidade; 

, 2016, Culturgest Lisboa, que em feira-SegundaProjektraum, Museum Wiesbaden e 

diálogo com as restantes instalações da artista em materialidades diferentes, nos revelam 

rta a complexidade e abrangência que compõem o seu léxico. Recentemente impo

mencionar a exposição Topázio, 2017, Gabinete, na qual Belén apresentou conjuntos de 

 
474 Citação da entrevista da artista à My Art Guides, 2018, disponível em: 
http://myartguides.com/posts/interviews/audemars-piguet-arcomadrid-prize-an-interview-with-belen-
uriel/. Consultado no dia 5 de Julho de 2019. 
475 Exposição individual da artista, realizada no Porto, no espaço Sismógrafo, de 4 a 26 de maio de 2018, 
constituída cinco peças escultóricas em vidro.  
476 Vide http://belenuriel.net/ponle-un-marco#/i/7. Consultado no dia 5 de Julho de 2019. 
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peças em vidro produzidas a partir de objetos descartáveis – sacos de plástico e pedaços 

de espuma para embalar objetos frágeis. De notar que nas referidas exposições o fabrico 

das esculturas em vidro, só foi possível devido à colaboração da artista com a Vicarte, 

centro de investigação de técnicas de produção em vidro e cerâmica. Em entrevista Belén 

Uriel afirma a importância da instituição na sua prática artística:  
 

Over the last few years I had the opportunity to work with glass. I am na artista 
in residency at Vicarte (Glass and Ceramic for the Arts, Faculty of Sciences and 
Technology of the Universidade Nova de Lisboa, Lisbon). With the support and 
patience of the great professionals there, I have been working with and learning glass 
techniques since 2015 (...).477 

 
Conforme menciona na entrevista, o seu interesse pela técnica do vidro, pelos 

processos de fabrico e de produção neste material, associadas ao interesse pessoal pelo 

trabalho do arquiteto alemão Bruno Taut, levariam Belén Uriel a inaugurar uma nova fase 

na sua prática artística, na qual se inserem as duas esculturas presentes em Anuário. 

A peça escultórica Untittled (braço), apresentada pela primeira vez na exposição 

individual da artista, Descanso, na galeria Madragoa em Lisboa, resultou de um processo 

em que a artista teve como ponto de partida partes de objetos desenhados para 

acomodarem o corpo humano e cujas formas e curvas distintivas, mantêm uma forte 

relação de reciprocidade com o corpo478. Mantendo as caraterísticas formais do objeto, 

como se de uma impressão se tratasse e a referência ao nome que esteve na sua origem, 

Belén Uriel apresenta-nos um encosto de braço, parte de uma peça de mobiliário do uso 

quotidiano, cuja função original se perde ao torná-lo num objeto artístico, numa peça 

escultórica, instalando-o numa parede para que possa ser contemplado pelo espetador. 

Embora inverta a orientação do objeto, que se encontra separado do seu todo, as curvas 

não só nos rementem para um apoio de braços, como evocam o próprio braço. Recorrendo 

a um encosto de braço como molde, a artista concebe uma escultura em vidro, cujo brilho, 

transparência e fragilidade, contrastam com a forma do objeto que reproduz, e cujas 

imperfeições, marcas do uso e desgaste, foram fielmente impressas.  

 À semelhança de Taut que considerava o vidro um agente potenciador de 

mudança social, na medida em acreditava realmente que a arquitetura de vidro melhoraria 

a vida humana, também Belén Uriel o utiliza enquanto agente, cujas qualidades e 

 
477Citação da entrevista da artista à My Art Guides, 2018, disponível em: 
http://myartguides.com/posts/interviews/audemars-piguet-arcomadrid-prize-an-interview-with-belen-
uriel/. Consultado no dia 5 de Julho de 2019. 
478 Vide: https://www.galeriamadragoa.pt/2017. Consultado no dia 5 de Julho de 2019. 
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possibilidades cromáticas, permitem a realização de peças frágeis e sonhadoras, que se 

assemelham a brinquedos, jogos. Conforme concluiu Joana Machado, citando Charles 

and Ray: Toys are not really as innocent as they look. Toys and games are the prelude to 

very serious ideas.479 

 

Continuando a visita por Anuário, passamos do brilho e transparência do vidro, 

das peças de Belén Uriel, para esculturas de materialidades opostas: cimento e rochas 

diversas. São as Cúspides de Cristina Regadas480(n. 1977), que se nos apresentam, 

espalhadas pelo chão, num aparente caos organizado, remetendo-nos de forma imediata, 

ora para um ambiente de veraneio, ora para um universo cósmico. De dimensões 

variáveis, mas reduzidas, pela forma como se apresentam dispostas, as onze esculturas 

causam alguma estranheza e intriga no visitante conduzindo-o a caminhar por entre as 

mesmas, como que convidando a uma interação, a que pare para as contemplar481. Quais 

meteoros caídos do céu, ou fragmentos rochosos que deram à costa, Cúspides de Cristina 

Regadas, despertam a nossa curiosidade, apercebendo-nos após uma “leitura” mais 

cuidada que as diversas rochas que as compõem apresentam cimento, talvez uma tentativa 

da artista em denunciar a intervenção humana na natureza. Há em Cúspides, impressões 

do quotidiano, que talvez pertençam ao quotidiano da própria artista, impressões visuais 

que nos remetem para uma ideia de memória, talvez não seja inocente o fato desta obra 

ter sido apresentada numa exposição intitulada Eterno Retorno482, em 2018. De destacar 

também o fato da instalação incluir a exploração da noção de contemplação, da nossa 

relação com os minerais e a possibilidade de uma relação com o passado. Todas estas 

sugestões, bem como a própria obra em si, recordam-nos – numa alusão e despertar da 

memória que a instalação potencia – Stone Collection, 2017, de Su-Mei Tse, grandiosa e 

elaborada instalação, constituída por rochas naturais provenientes de diferentes regiões e 

 
479 Citação (excerto) da intervenção de Miguel Flor na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de Abril 
de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
480 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 275.  
481 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-23, p.71. 
482 Exposição que esteve presente na galeria MCO Arte Contemporânea, Porto, de 14 de Abril a 9 de Junho 
de 2018. Para além de Cúspides, a exposição integrou as seguintes obras da artista: O cavalo de Nietzsche, 
2018; Relatos de Viajantes, 2018 e Loop, 2018. Para a exposição Eterno Retorno, Cristina Regadas 
convidou os artistas Lauren Moya Ford e José Almeida Pereira, que participaram com trabalhos inéditos. 
Salientar que na galeria MCO, quatro Cúspides apresentavam-se dispostas sobre três plintos de madeira 
revestidos com uma camada de cimento, onde de acordo com apropria artista se procurava criar um percurso 
mais geométrico, ao passo que em Anuário todas foram apresentadas no chão. Algumas peças da série 
Cúspides estiveram presentes no ano de 2018 no espaço Artes. Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura 
V, p. 71. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 159 

dimensões diversas, que consistiu na recuperação de uma memória, inspirada na tradição 

chinesa do estudo da geologia nas escolas483. À semelhança da coleção de pedras de Su-

Mei Tse, também as Cúspides de Cristina Regadas, convidam à visualização 

contemplativa, e atestam o interesse da artista portuguesa pelo mundo mineral, pela sua 

beleza primordial, a nossa relação com o mesmo, bem como a possibilidade de evocações 

de memórias passadas. Para esta obra a artista recolheu rochas da Foz do Porto e da Serra 

de Valongo484, que manipulou procurando refletir sobre o tempo passado-presente-

futuro. A ideia de Tempo como progressão em linha recta transfigura-se num círculo em 

contínuo movimento para ambos os sentidos485. Importa salientar que esta ideia do tempo, 

de desafiá-lo, tentando esticá-lo, como se o tempo fosse uma linha procurando vergá-lo, 

encontramo-lo presente em outras obras da artista, assim como a sugestão de 

contemplação e a utilização da pedra, matéria mineral, enquanto signo na sua prática 

artística. Recordemos a exposição Mapa Natal486, 2016, na qual evoca memórias de 

família e de infância, recorrendo a uma imensa variedade de suportes, sem esquecer a 

geologia, as pedras, os seixos, as praias da Foz, que encontramos presentes não só em 

registo fotográfico, mas também fílmico, a propósito do qual a artista refere: 
 

(...) Vídeos recentes gravados este verão, na foz, também em lugares que fazem 
parte desse percurso que eu fiz durante o verão, e que fazia sempre durante muitos 
anos, mas na altura não tinha noção que havia (...) um percurso geológico que marca 
uma história do nosso país (...) porque são das rochas mais antigas de Portugal. E é 
um momento de contemplação, neste caso é a observação das marés. A maré a encher 
e como ela vai cobrindo as pedras, e pensar quantas vezes isso poderá ter acontecido, 
e o que é que esse movimento para trás e para a frente foi formando. É tudo, acho, 
uma questão de ver o tempo a passar e o que é que o tempo provoca nos objetos, nas 
superfícies.487  

 
483 A instalação Stone Collection, 2017,  foi apresentada pela primeira vez na exposição Nested, no 
MUDAM – Musée d’art Moderne de Luxembourg, de 7 de Outubro a 8 de Abril de 2018.Para cada uma 
das rochas, cuidadosamente selecionadas e de diferentes regiões, Su-Mei Tse criou um pedestal único 
correspondente à natureza da rocha, sendo colocadas em determinadas posições, funcionando como 
microcosmos, sendo também necessário recordar o facto de na cultura chinesa as pedras possuírem grande 
simbolismo. A propósito de Stone Collection e da exposição Nested, vide: https://likeyou.com/events/su-
mei-tse-nested/. 
484 A serra de Valongo foi modelada pelo mar há 400 milhões de anos. Hoje, os eucaliptos recém-plantados 
dominam o espaço povoado pelas rochas sedimentares e pelos fósseis de diversos organismos 
uni/multicelulares. Transcrição de excerto da entrevista conduzida por Rita Roque à artista, sobre a 
exposição Desterra, 2017. Vide ROQUE, Rita – Desterra. Entrevista realizada no dia 18 de Outubro de 
2017, disponível em: https://prudenciostudio.com/en/news/desterra-full-interview-with-cristina-
regadas?humanValidatorCheckerValues= . Consultado no dia 18 de Julho de 2019. 
485 Transcrição de excerto do texto presente na folha de sala da exposição Eterno Retorno, na galeria MCO 
Arte Contemporânea, Porto. 
486 Exposição individual da artista, com curadoria de José Maia, que teve lugar no Espaço MIRA, de 22 de 
Outubro a 3 de Dezembro de 2016. 
487Intervenção de Cristina Regadas em Cristina Regadas apresenta a exposição Mapa Natal II, 3’35’’. 
Vide: https://www.youtube.com/watch?v=qDhBlbyn0Po. Vídeo publicado por Espaço MIRA a 9 de 
Novembro de 2016. Consultado no dia 18 de Julho de 2019. 
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Recordemos uma outra obra da artista, Pedra488, 2017 que à semelhança de Cúspides, não 

se nos apresenta como algo natural, carrega em si uma evolução física que se traduz pelo 

material – cimento, e que contém vários substratos de momentos geológicos do 

planeta.489  

Durante a visita guiada à exposição, sobre a prática artística de Cristina Regadas e da 

instalação presente em Anuário, José Maia mencionou o interesse da artista por: 
 

(...) tempos diferentes que estavam de alguma forma convocados para aquele 
lugar e permanência, tudo se vai reformando, mas algo permanece. No ano passado 
em vários espaços expositivos, ela foi apresentando esta série, que parte de uma 
teoria, de um pensamento, que é o antropoceno, onde poderíamos, de alguma forma, 
vermos várias marcas e darmos conta de tempos diferentes.490 

 
À semelhança da obra Pedra, coletânea de diferentes momentos geológicos na qual o 

cimento é o aglutinador, e símbolo da intervenção humana, como agente da alteração 

morfológica da terra, também em Cúspides a artista aborda estas questões, ao recorrer na 

sua produção artística ao mundo natural, a geografias e territórios que lhe evocam 

memórias, evocando ao mesmo tempo tensões e consequências da intervenção e 

ocupação humana na paisagem e no ambiente. A simplicidade da instalação contrasta 

com o poder evocativo da memória da terra que nos é dada pelos elementos geológicos, 

com a pluralidade de leituras que nos fornece, como microcosmos que retratam a 

passagem do tempo e a sedimentação, como num eterno retorno. 

 

Em aparente diálogo com as formações rochosas/cúspides de Cristina Regadas, 

como se estas tivessem ganhado uma nova vida, uma outra materialidade, e alguém as 

tivesse “lançado” na parede onde se fixaram, apresentam-se-nos as peças de Dayana 

Lucas491 (n. 1987). A três peças da artista, três desenhos em pano crú pintado e colado 

sobre cartolina kraft, intituladas Um, surgem-nos como um conjunto, uno, que ocupa a 

totalidade da parede verde que lhes serve de apoio, cuja cor vibrante realça e contrasta 

com a tonalidade monocromática das mesmas. Num primeiro momento somos 

 
488 Obra que integrou a exposição Simulabor de José Almeida Pereira, na Galeria Graça Brandão, Lisboa, 
de 22 de Setembro a 4 de Novembro de 2017. 
489 REIS, Pedro dos - Simbulador – José Almeida Pereira com Cristina Regadas e Max Fernandes. Artigo 
publicado na WRG WRG Magazine, no dia 1 de Novembro de 2017. Disponível em: 
https://wrongwrong.net/breves/simulabor-jose-almeida-pereira-com-cristina-regadas-e-max-fernandes. 
Artigo consultado no dia 18 de Julho de 2019. 
490 Citação (excerto) da intervenção de José Maia na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de Abril de 
2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
491 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 275. 
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surpreendidos pela singularidade do conjunto, pelas suas formas curvas e dimensões, não 

nos sendo possível numa leitura imediata reconhecer o signo que se nos apresenta. Talvez 

influenciados pela obra anterior, se nos assemelhem a formações rochosas, pedras de tom 

cinza que adquirem vida e se tornam orgânicas.  

 
Figura A18-06 
Em primeiro plano na imagem a série Cúspides, de Cristina Regadas e em segundo plano, Um de 
Dayana Lucas, ambas de 2018. 
Exposição Anuário, 2019 
Galeria Municipal do Porto, Porto, 2019. 
Créditos da imagem: Mafalda Teixeira, Março 2019. 
 

Ainda que não nos seja possível reconhecer o signo, a obra atrai o espetador pela 

simplicidade das formas, pela sensualidade das curvas e por uma aparente ingenuidade, 

que nos desarma. Um492, de Dayana Lucas, apresentado no ano anterior, na Galeria Wrong 

Weather, com curadoria de Miguel Von Hafe Pérez, é o resultado de um estudo levado a 

cabo pela artista sobre a observação de feijões, não que o conhecimento deste fato altere 

a nossa leitura sobre o mesmo, ou lhe acrescente algo, pois na realidade, as qualidades 

que caraterizam e que têm pautado a prática artística de Dayana Lucas estão presentes. A 

 
492 Um, de Dayana Lucas esteve em exibição na galeria Wrong Weather, na Av. da Boavista, de 27 de 
Janeiro a 24 de Março de 2018. 
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prática artística de Dayana Lucas assenta no exercício quotidiano do desenho, abstrato, 

mas visualmente rico, feito de linhas, traçadas de um só folego e que lhe exigem uma 

disciplina física. A propósito do trabalho e desta obra da artista, durante a apresentação 

da mesma, aquando da visita guiada pelos curadores à exposição Anuário, Joana Machado 

referiu: 
 

O trabalho da Dayana está muito apurado no desenho, e o traço tem uma 
simplicidade absolutamente desarmante. A artista tem vindo a fazer este exercício de 
passar o desenho para a tridimensão, alterando os materiais(...). Estas peças em 
particular, partiram da observação de feijões como uma unidade elementar, e da 
maior simplicidade possível que se expande desta forma orgânica, que preenche este 
espaço com muita força.493 

 
Há algo de apaziguador em Um, que não obstante a escala grandiosa, estabelece 

um diálogo interessante com a pequenez de Cúspides de Cristina Regadas. A 

contemplação das três peças de Dayana na sua totalidade494, obriga a que nos afastemos 

para que tenhamos uma visão global de Um, momento em que tomamos consciência da 

dimensão deste trabalho e no qual desejamos mergulhar. Interessante pensarmos como de 

elementos que possuem uma escala tão reduzida, os feijões, a artista elabora peças, 

inicialmente desenhos, de dimensão tão grandiosa. Interessante também refletirmos sobre 

o processo de trabalho de Dayana, nesta obra em específico e que, à semelhança dos 

traços que desenha, vem no seguimento do percurso crescente e evolutivo que a artista 

tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Dayana trabalha o desenho como gesto, 

enquanto ação física do corpo, num esforço de transpor do papel, o desenho para o espaço 

físico. Recordemos a exposição Espírito Manual495, 2018, em Serralves, primeira 

apresentação individual da artista num museu, na qual Dayana propunha, segundo 

referido em nota de imprensa, fazer o desenho sair do papel, ganhar corpo, 

materializando as linhas do desenho e ampliando-as através de esculturas em betão 

suspensas no teto. A propósito do trabalho de Dayana Lucas e de Espírito Manual, 

Ricardo Nicolau menciona a prática quase obsessiva de desenho da artista, 

acrescentando: 
 

Durante os curtos anos em que desenvolveu a sua carreira, já produziu milhares 
de desenhos (...) na sua maioria abstratos, feitos com o elemento mínimo de desenho 
que é a linha. (...) O que ela fez foi ensaiar passar a linhas para uma das substâncias 
mais pesadas que é o betão. Decidiu tornar as suas linhas físicas, dar fisicalidade ao 

 
493 Citação (excerto) da intervenção de Joana Machado na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de 
Abril de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
494 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-24, p. 72. 
495 Exposição apresentada na Galeria Contemporânea de Serralves, de 22 de Março a 3 de Junho de 2018 e 
comissariada por Ricardo Nicolau. 
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desenho, mas nem por isso se transformou numa escultora. É muito engraçado a 
artista falar sempre sobre este seu trabalho como um desenho e na verdade isto não 
são esculturas, são linhas que constituem um desenho, um desenho penetrável.496 

 
A passagem das linhas dos seus desenhos à tridimensionalidade, que artista tem 

vindo a ensaiar em materiais diversos, encontramo-la uma vez mais na exposição Pedra 

em flor, realizada no início do ano no Sismógrafo. Nesta sua mostra individual, entre 

outras obras da artista, chama-nos a atenção aquela que dá nome à exposição, Pedra em 

flor, na qual Dayana optou por cobrir de cimento a sala da exposição, utilizando-o como 

uma folha em branco, sobre o qual gravou o desenho. Segundo a própria artista,  
 

Este chão em betão, duro, é também líquido e irregular sendo solido. É concreto, 
mas contempla a quebra e o jogo. Desenho nele o fluxo do tempo e a circulação do 
corpo à volta de um centro: o quadrado de sossego. Com o corpo e uma vara de ferro 
como extensão do próprio corpo e da mão, quis dar forma a um território petrificado, 
mas em metamorfose. O visitante será a pedra atirada da pedra pousada ~ situada.497 

 
A linha caraterística de Dayana, preta, geralmente curva, sobre o papel A4, 

abandona o suporte tradicional, e ao invés de nos ser apresentada na parede é gravada no 

chão, sendo-nos visível o esforço da ação levada a cabo pela artista, e quase audível o 

som da vara sobre o betão. Linhas curvas que se interrompem, ou que são interrompidas, 

outras que se completam gravando um círculo no chão, em cujo centro se encontrará o 

quadrado de sossego. Umas mais suaves, outras mais profundas, vincadas no betão, 

deixando para trás o seu rasto no chão, de uma pedra em flor. E uma vez mais regressamos 

à pedra, como num movimento curvo a que as linhas da artista já nos habituaram, e à 

lembrança de Um, desenhos que partem da observação de feijões, elementos tão simples, 

através dos quais cria desenhos-objetos que saem do papel. À semelhança das obras em 

betão anteriormente mencionadas, há em Um uma sensação táctil de aspereza e de 

irregularidade que nos é transmitida pelo pano cru, havendo também uma simplicidade e 

economia de meios, através dos quais cria uma arte tranquila, mas que ao mesmo tempo 

nos convida à reflexão. Como nos diz Miguel von Hafe Pérez, a propósito da obra:  
 

(...) a artista vai criar entidades orgânicas que se inscrevem no espaço criando 
um ambiente em potencial crescimento, mutação e transformação. Como se a linha, 
na sua pureza de demarcação da composição evidenciasse a hipótese de variação 

 
496 Citação da intervenção de Ricardo Nicolau na reportagem Exposição:  
Dayana Lucas - Espírito manual. Porto Canal, 19 de Maio de 2018, 01’29’’. Disponível em: 
http://portocanal.sapo.pt/um_video/onFan841FzCjHAnjjZJc. Consultado no dia 17 de Julho de 2019. 
497 LUCAS, Dayana - Dayana Lucas: Pedra em flor. Transcrição de parte do texto presente na folha de sala 
da exposição no Sismógrafo. Vide: http://sismografo.org/exhibitions/Dayana-Lucas-Pedra-em-flor/.  
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infinita, espelhando o natural numa circunstância cultural. A decetiva economia de 
meios é aqui a asserção da eficácia e força da imagem simplificada.498  

 
Desenhos simples, de linhas circulares, que podem ser entendidos como metáforas da 

vida em transformação. 

 

Continuando a nossa visita, deparamo-nos com uma pintura a óleo, a única na 

exposição. Assente verticalmente no chão, como se tivesse sido colada ao mesmo, a 

pintura apresenta-se ao lado de Um de Dayana Lucas, e de frente para Cúspides de 

Cristina Regadas, como se as três obras estabelecessem um diálogo, uma conversa que 

queremos “ouvir” e dela fazer parte. Chama-nos a atenção a obra, não só pelo modo 

original e pouco convencional como se nos apresenta, mas também e sobretudo pelas 

cores vibrantes, que nos seduzem e hipnotizam. A paisagem tropical da pintura, dominada 

pela tonalidade verde, o mesmo verde que cobre chão da galeria - como se este se tivesse 

expandido para a tela - e por rasgos vibrantes e chamativos de amarelo, vermelho, laranja 

e rosa, cativa o nosso olhar pela presença algo fantasmagórica de uma silhueta, cuja 

intensidade do branco sobressai e contrasta com as restantes cores da composição, 

intrigando-nos e levando-nos a questionar sobre a sua presença. Há algo familiar nesta 

paisagem que José Almeida Pereira499 (n. 1979) nos apresenta, e eis que nos apercebemos, 

após um olhar mais atento sobre a mesma, estar perante uma versão contemporânea da 

obra de Henri Rousseau, A Encantadora de Serpentes, 1907. A encantadora de serpentes 

(Segundo Henri Rousseau)500, 2018, do artista português, foi apresentada na exposição 

Eterno Retorno, de Cristina Regadas, na MCO Arte Contemporânea, na qual estiveram 

também presentes as Cúspides da artista, não sendo provavelmente inocente a escolha 

dos curadores em colocarem ambas as obras frente a frente, dando continuidade, como 

num eterno retorno, a um diálogo, a uma reflexão sobre a ideia de tempo. Antes de nos 

debruçarmos sobre o percurso artístico de José Almeida Pereira, sobre a pintura que nos 

apresenta em Anuário e sobre as técnicas a que recorreu para a sua realização, importa 

que façamos uma referência à obra que lhe serviu de inspiração: A Encantadora de 

Serpentes, de Henri Rousseau. Reza a história que Robert Delaunay conheceu o artista 

no ano de 1906, tendo persuadido a mãe, a influente Berthe Comtesse Delaunay, a 

 
498 HAFE PÉREZ, Miguel von – UM. [folha de sala da exposição], 2018. Texto de folha de sala disponível 
em: https://www.viralagenda.com/pt/events/463690/um-exposicao-de-dayana-lucas.  
499 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 277.  
500 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-25, p. 72. 
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encomendar a pintura, inspirada nas reminiscências de Mme. Delaunay da sua viagem à 

India501. Tudo nesta obra do artista é tido como uma novidade para a época, desde logo o 

tema - a Eva negra que se nos apresenta no inquietante Jardim do Éden, encantando uma 

serpente tão aterrorizadora quanto sedutora era a serpente do Gênesis. Em seguida, 

chama-nos a atenção o estilo, as cores brilhantes e densas, o desenho ao mesmo tempo 

preciso e ingénuo, e uma composição vertical inovadora na sua assimetria. O cuidado 

meticuloso com que foram pintados todos os intervenientes: os animais, a vegetação e a 

figura humana - a mulher que encanta a natureza selvagem, transformando-a, com o som 

da sua música e a força do seu olhar, num espaço silencioso, um mundo fantástico que 

anuncia o surrealismo. Não deixa de ser curioso, e até um pouco irónico, talvez uma 

provocação de José Almeida Pereira, que a personagem principal da obra de Rousseau e 

que dá nome à obra, assim como as próprias serpentes, se apresentem como vultos 

indistintos, não nos sendo possível identificar a figura feminina como tal, nem como 

alguém que encanta serpentes ao som de uma flauta, e cuja  expressividade do olhar já 

não existe. No entanto, e embora num registo completamente diferente da obra original, 

desde logo pela cor - a Eva negra torna-se totalmente branca – a presença da figura 

humana não é secundária na pintura de José Almeida Pereira, continuando a ser uma 

presença de destaque nesta versão contemporânea, ainda que num registo de aparição, 

que nos intriga e atrai. 

Para aqueles que acompanham o trabalho do artista português, a obra presente em 

Anuário é identificável como sendo de José Almeida Pereira. Nos últimos anos tem sido 

sua prática recorrente a apropriação de obras de outros artistas, nas quais manipula e 

intervém, conferindo-lhes uma nova roupagem, uma nova leitura, obras que deixam de 

ser de quem as concebeu, para passarem a ser suas. A esta prática do artista alia-se uma 

temática que tem vindo a desenvolver, a do Tempo. Recordemos algumas das obras 

pictóricas presentes em exposições como, Panorama, 2016, Quarto 22 no Colégio das 

Artes, Coimbra; Passar o Tempo, 2016, Espaço Mira, Porto e Bufos, 2017, Centro 

Cultural Vila Flor, Guimarães, entre outras, há em todas um denominador comum:  

tratam-se de imagens da História da Arte, pinturas clássicas, que José Almeida Pereira 

recria, resgatando-as para um tempo presente, provocando-nos uma sensação de déjà-vu. 

Diz-nos o artista, A minha esperança no acto de pintar é de que algo aconteça – criar 

 
501 ALLEY, Ronald - Portrait of a Primitive - The Art of Henri Rousseau. E.P. Dutton, New York, 1978, p  
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uma pintura que toque, à qual não se fique apenas indiferente502. As suas pinturas 

convidam-nos à contemplação, pinturas nas quais há beleza e também algum atrevimento 

por parte do artista, ao recorrer a obras da pintura ocidental, às quais atribui um novo 

olhar, reconstruindo-as. Permito-me a liberdade de escolher qualquer imagem(...)acho 

que nada deva ser intocável.503 

À semelhança dos fragmentos rochosos, com os quais parece dialogar, há em A 

encantadora de serpentes (segundo Henri Rousseau),2018, várias camadas de tempo, 

como no processo de sedimentação, que vão de um período antigo ao tempo atual, 

havendo uma vontade de pegar num passado mais ou menos longínquo e trazê-lo para o 

presente. Através desta sua obra, e da prática artística que tem desenvolvido, 

questionamo-nos e pensamos sobre o tempo, como distinguimos passado, presente e 

futuro, e como os meio tecnológicos influenciam a nossa visão do mundo. A propósito 

desta obra, durante a visita guiada à exposição, José Maia mencionou a apropriação por 

parte do artista da pintura naïf de Rousseau, que deste modo ganhou, 
 

(...) novos contornos, linhas mais imersivas, ácida, e que ao ser reduzida a gestos 
e a uma paleta de cor tão assertivos, quase que se pode dizer que se encontra no 
oposto daquilo que seria uma pintura mais naïf, com uma pincelada mais tímida, em 
que as zonas de cor são mais controladas. O trabalho de José Almeida Pereira tem 
vindo a ser feito sobre o trabalho de outros artistas, é uma revisitação das grandes 
obras, de uma outra forma, com uma outra pincelada. Há sempre referência a uma 
pintura que por sua vez é fotografada, ele consulta os bancos de vários museus e por 
isso estas imagens são cedidas, e faz um tratamento digital. Conduz-nos numa viagem 
desde a pintura passando pelo digital e voltando outra vez à pintura, é tudo por 
camadas, é uma viagem em relação ao tempo.504 

 
Assim como na obra de João Paulo Serafim, que nos apresenta a fotografia dentro 

de uma caixa de transporte, José Almeida Pereira recorre à obra de um artista do passado 

e aplica-lhe um artifício digital, trazendo-a para o nosso tempo. Há uma distorção 

aplicada à imagem original, que permite explorar as consequências do desfasamento 

temporal, visível na refração da luz que é traduzida pelos meios pictóricos, numa vontade 

de lhe conferir um olhar do presente. É pintura que é física, que é tátil, mas que aponta 

para o universo da virtualidade e da tangibilidade, e que à semelhança da figura feminina 

da versão original nos hipnotiza, assim como a própria lua que ilumina a selva, e que na 

 
502 FORD, Lauren Moya, autor; GARCIA, Vítor, fotogr. – “Bouquet”, In Panorama. Edição: Colégio das 
Artes da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2016, pp. 38 e 39. 
503 Idem, p. 37. 
504 Citação (excerto) da intervenção de José Maia na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de Abril de 
2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
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versão de José Almeida Pereira nos recorda os discos órficos de Delaunay, quem sabe 

uma homenagem a quem contribui para a encomenda da pintura original. 

 

Do sonho exótico de José Almeida Pereira, segundo Rousseau, a poucos “passos” 

de distância, redescobrimos na obra, Embate, 2018, da autoria de Hernâni Reis Baptista505 

(n. 1986), as cores quentes das tonalidades rosas e laranjas da paisagem idílica da selva, 

da obra anterior. Não obstante a força do título que possui, há algo de ingénuo e atraente 

nesta peça, a que não nos é possível ficarmos indiferentes. Talvez seja a paleta cromática 

escolhida pelo artista, as manchas de cor intensa que se parecem desvanecer sobre o 

plástico que as acolhe, talvez seja a forma original como se nos apresenta: suspensa, qual 

tela sem moldura, fixa a uma estrutura metálica, através das duas argolas de metal presas 

aos dois cantos superiores e que são parte integrante da peça. Tudo em Embate parece 

atrair o nosso olhar, sem esquecer o movimento proporcionado pela suspensão e também 

pela maleabilidade do plástico, que cria uma prega na parte superior da obra, assim como 

jogos de sombra e luz, que de outro modo não seriam possíveis. Interessante também 

percebermos que o modo como a peça se apresenta no espaço expositivo, permite que a 

observemos e leiamos, de vários ângulos, e até do seu inverso, dada a transparência do 

material em que é concebida506. Apresentada na Kubik Gallery, sem moldura, colocada 

sobre a parede, Embate foi uma das várias obras que integraram a exposição individual 

de Hernâni Reis Baptista, The Confession of the flesh507, 2018. Provavelmente 

influenciados pelo nome Embate e pelo título da exposição que integrou, a nossa perceção 

sobre a obra altera-se, as qualidades que antes nos pareciam ingénuas, já não o são, as 

manchas de tons vibrantes e vivos, já não nos sugerem alegria como antes, e o plástico 

sobre o qual se apresentam os pigmentos de cor, revela-nos, agora, a sua identidade: a de 

pele. Como um pedaço de pele arrancado do corpo, exposto para que todos a vejam, 

exibindo as manchas, marcas de dor ou de prazer, é deste modo que Hernâni Baptista nos 

revela a obra. Na exposição The Confession of the flesh, cujo título se deve à versão 

inglesa de um texto508 de Michel Foucault, resultante de uma conversa de 1977, em que 

 
505Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 276. 
506 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-26, p. 73. 
507 Exposição individual de Hernâni Reis Baptista, realizada na Kubik Gallery, Rua da Restauração, 6, 
Porto, de 3 de Março de 2018 a 17 de Maio de 2018. Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura VI, p. 73. 
508 FOUCAULT, Michel; GORDON, Colin; MARSHALL, Leo; SOPER, Kate, trad. – “The confessions of 
the flesh”. In Power/Knowledge. Selected interviews and other writings. Ed. Colin Gordon. New York: 
Pantheon Books, 1980, pp. 194-228. 
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o autor procurava explorar a história da sexualidade, Hernâni Baptista apresentava-nos 

peças diversas, a maior parte das quais associadas ao culto do corpo, as quais podem 

também ser associadas a modos de vida alternativos, enquanto instrumentos de captura, 

mecanismos de orientação e controlo. As confissões da carne, que o artista apresentava 

na sua exposição, propunham através de uma série de trabalhos, uma reflexão sobre a 

relação do corpo com diferentes aparelhos, aparelhos estes que num contexto associado 

ao do culto do corpo, tão em voga nos dias de hoje, produzem dor mas também prazer, 

deixando por vezes marcas na pele, à semelhança de alguns aparelhos utilizados em 

práticas sexuais alternativas. Mediante um jogo de palavras, recorrendo ao título de um 

autor que aborda a sexualidade, a peças diversas utlizadas na prática de desporto - camas 

elásticas, redes, pesos, camas de massagens - e a imagens a preto e branco, impressas 

sobre mármore, de fragmentos de corpos esculturais, masculinos e femininos, que nos 

remetem para a iconografia clássica - há um universo de luxúria assumido em The 

Confession of the flesh. Sobre a obra Embate, presente em Anuário e citando as palavras 

de Óscar Faria a propósito da exposição e da obra em concreto, Se por um lado, o uso dos 

prazeres é convocado através de sugestivas obras, por outo, não deixam de ser 

assinaladas as consequências que essa escolha pode implicar, nomeadamente através 

das marcas deixadas pelo tempo visíveis em algumas das obras agora apresentadas509. 

Em Embate, o artista tira o máximo partido das qualidades do material, plástico maleável, 

no qual traduz de forma literal o título da obra. No entanto o mesmo é feito de forma algo 

dissimulada, não nos sendo imediatamente percetível o intuito do artista com esta obra, 

que contemplada de forma isolada, numa outra exposição possui uma leitura 

completamente diferente, assemelhando-se a uma paisagem, um ambiente onírico, sem 

dor. Por falar em dissimulações, importa mencionar o fato do artista ter concebido esta 

peça recorrendo a pigmentos e pincéis de maquilhagem510, sugerindo-nos uma dupla 

camada, uma artificialidade, própria de alguém que procura esconder algo, marcas, sendo 

que neste caso em concreto foram utlizados não para as disfarçar, mas para as criar. 

Citando o próprio artista durante a apresentação que fez da obra, 
 
(...) durante toda a exposição, em dispositivos que referenciassem o uso do corpo 

como instrumento para atingir uma escada social, ou quando poderíamos utilizar o 
 

509 FARIA, Óscar – “Corpos, luxos e obras”. In The Confessions of the flesh – Hernâni Reis Baptista. [Folha 
de sala da exposição], 2018. Disponível em: https://www.kubikgallery.com/assets/folha-de-
sala_hernâni.pdf. Consultado no dia 21 de Julho de 2019.  
510 Vide teaser da exposição The Confession of the flesh| Hernâni Baptist, publicado por KUBIKGALLERY, 
no dia 14 de Fevereiro de 2018, e no qual é visível parte do processo de trabalho do artista na realização da 
obra Embate. Vídeo disponível em: https://vimeo.com/255821357. Consultado no dia 21 de Julho de 2019. 
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corpo como instrumento/ferramenta para atingir um determinado fim, e entre outras 
coisas apresentei esta espécie de silicone, que parece pele e que apresenta uma nodoa 
negra, que é mais uma vez essa referência de um corpo levado ao extremo em 
detrimento de algo que vai para além. Na outra exposição este trabalho foi exposto 
na parede e aqui por sugestão de não usar a parede, montaram esta estrutura, que 
cria mais uma camada, um lado mais agressivo e a transparência do trabalho 
[permite a sua visualização]. O trabalho foi feito com pincéis de maquilhagem e mais 
uma vez tem esta referência, mais uma vez, a esta camada artificial e superficial do 
corpo.511  

 
A instalação Águas Vivas, 2001,512 presente em Anuário 18, permite-nos abordar 

a importância da luz fluorescente e do néon na prática artística de Silvestre Pestana513 

(1949), assim como a introdução e evolução deste médium no seu trabalho. Artista 

plástico, performer e poeta, Silvestre Pestana tem desenvolvido uma prática suis generis 

e singular no circuito artístico contemporâneo nacional, que se caracteriza pela 

exploração de vários meios - da palavra à performance e à escultura, passando pelo 

desenho gráfico e vídeo - através dos quais cria novas linguagens, formas, conceitos e 

suportes. Recordando as palavras do artista, em 1978, A cada etapa o seu medium, a cada 

tempo o seu instrumento, a cada saber a sua objectivação514. O interesse do artista pelas 

novas tecnologias515, enquanto instrumentos políticos ou ferramentas sociais, que 

mantem nos dias de hoje, levá-lo-iam à utilização do néon516, na década de 80, enquanto 

médium na sua prática artística: inicialmente manipulado em atos performativos, 

montado em fotografias, colagens, poesia experimental e gráfica, e por fim enquanto 

objeto escultórico, tridimensional, autónomo e minimalista, como em Águas Vivas. 

Segundo o próprio: 
 

O meu interesse pelo uso e recurso do néon (árgon linear) enquanto material 
escultórico adveio como consequência do meu trabalho anterior, nomeadamente as 
intervenções incluídas nas “Acções – Poemas – Rua” e nas obras fotográficas 
intervencionadas com barras de luz fluorescente integradas no ciclo “Bio Virtual” 
(1980-1987). Também essa transição para o uso escultórico do néon apresenta-se 

 
511 Citação (excerto) da intervenção de Hernâni Reis Baptista na Visita guiada com os curadores, no dia 6 
de Abril de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição.  
512 Vide Apêndice Iconográfico – Vol. II. Figura A18-27, p. 74. 
513Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, pp. 277 e 278. 
514 PESTANA, Silvestre – “Vídeo - poética”. In Assunto Arte (Porto), N.º 2, ESBAP, 1978, p.21. 
515 Segundo Verónica Metello: A obra de Silvestre Pestana desenvolve-se num contínuo movimento de 
pesquisa e de experimentação que encontra nas tecnologias emergentes os meios para responder a 
questões sociais e políticas maiores do seu presente histórico (ecologia, consumismo, liberdade política, 
guerra, sistemas de comunicação e relação social, modalidades de corporeidade e a experiência com o 
mundo virtual). METELLO, Verónica – “Um campo aberto de possibilidades”. In Silvestre Pestana: 
Tecnoforma. Publicação: Porto – Fundação de Serralves, 2016, p. 71.  
516 Durante a sua estadia na Suécia (1969 a 1974), Silvestre Pestana teve oportunidade de contatar com a 
obra do artista polaco Piotr Kowalski, no Modern Musset em Estocolmo, cujas instalações com luzes 
fluorescentes e tubos de néon manipulados pelos visitantes, de que é exemplo a obra Mesures à prendre, 
de 1969, se tornariam uma referência determinante para a introdução e uso do néon no trabalho do artista 
português. Idem, p. 79, n.º. 16. 
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como prolongamento da prática escultórica iniciada com a obra “Tecno Labirinto” 
(1979).517 

 
Representativo de uma modernidade urbana, a integração e apropriação deste novo 

material industrial na sua obra, permitiu ao artista a exploração e transmissão de 

interrogações sobre as sociedades pós-industriais, assim como de inquietações políticas e 

dilemas de identidade nacional, temas que encontramos em Bio Virtual (1980 – 1987) e 

Tecno Labirinto (1979)518.  

 Em entrevista recente, ao ser questionado sobre a introdução do néon na sua 

prática artística, sobre a apropriação de materiais industriais, e do seu interesse pelo 

desenvolvimento tecnológico, Silvestre Pestana afirmou que, para o próprio, as 

tecnologias não são fins, mas meios que servem para o ajudar a explicitar problemas, 

acrescentando: 
 

Quando preciso de transitar da performance corporal, com os elementos 
luminosos e as hastes de luz, para construções de sentido dimensional preciso de 
escolher um material que lhe seja próprio. Ora, um material que se aproxima e que 
é capaz de ser modelado já não é o vidro, a luz de aplicação industrial, mas o néon 
como elemento industrial. (...) Eu precisava do vidro e precisava de um material que 
fosse luminescente e suficientemente resistente, com o qual pudesse manter uma 
forma estável. O material que apresentava estas três condições era o néon. Era vidro, 
podia ser modelado e uma das coisas talvez mais interessantes que consegui foi 
pensar como torná-lo uma peça escultórica estável: conseguir mante-la suspensa. 
Obrigou-me a comprovar que o vidro em escultura era um suporte suficientemente 
rígido para manter uma forma constante e que a cor podia ser alterada e 
diversificada conforme a necessidade da mensagem.519 

 
O grupo escultórico Águas Vivas, 2001, que integrou recentemente a exposição 

Breathless, no espaço portuense Uma Certa Falta de Coerência520, em 2018, constitui uma 

das vinte e sete obras, selecionadas pelos cinco curadores, presentes no Anuário 18, 

permitindo-nos (re)visitar um conjunto de peças escultóricas, aclamado e singular no 

 
517 PESTANA, Silvestre – “Amnese – Águas Vivas [2001]” – In Três Obras. Revista MATLIT: 
Materialidades da Literatura, [S.l.], V.º 3, N.º 1. Outubro de 2015, p. 228. ISSN 2182-8830. Disponível em: 
https://impactum-journals.uc.pt/matlit/article/view/2386/1704. Artigo consultado no dia 2 de Julho de 
2019. 
518 Tecno Labirinto, performance e instalação, apresentada pela primeira vez na exposição individual As 
ilhas desertas, na Cooperativa Árvore, no ano de 1979. Nesta instalação, recorrendo ao uso de lâmpadas 
fluorescentes, o artista crítica os dispositivos que funcionam como comandos sociais. Bio-virtual, consistiu 
em ações corpóreas com a participação de barras de luz fluorescente. A série de performances Bio-virtual, 
que marcaram quase toda a década de 1980, apresentaram tendências que se viriam a refletir no futuro: a 
presença da palavra, dos elementos luz e a estreita relação com o vídeo que colocará este artista como um 
dos precursores da arte em vídeo em Portugal. PRETO, António – “Silvestre Pestana Poesia ou Morte”. In 
Silvestre Pestana: Tecnoforma. Publicação: Porto – Fundação de Serralves, 2016, pp 30 e 31. 
519CERQUEIRA, Mauro; RIBAS, João – “Entrevista a Silvestre Pestana”. In Silvestre Pestana: 
Tecnoforma. Publicação: Porto – Fundação de Serralves, 2016, p. 120 
520 Breathless esteve em exibição em Uma Certa Falta de Coerência, na Rua dos Caldeireiros, de 1 de Junho 
a 23 de Junho de 2018.  
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contexto artístico nacional. Concebida no ano de 2001, Águas Vivas de Silvestre Pestana, 

que se caracteriza pela geometria de luz fluida em néon, foi apresentada pela primeira vez 

ao público no ano de 2002, na Galeria Alvarez521, no Porto, conquistando no ano seguinte 

o Grande Prémio da XII Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, realizada 

de 16 de Agosto a 21 de Setembro de 2003522. De acordo com Silvestre Pestana a 

instalação remete para uma valorização internacional da cultura atlântica e insular, que 

reforcei de uma forma dupla: primeiro ao atribuir o nome águas vivas ao conjunto de 

peças escultóricas em néon linear azul; depois, ao dedicar a exposição ao simbólico “das 

vagas de Machim” (...)523. 

Vibrantes, embora estáticas, apresentam-se-nos as peças escultóricas de Silvestre 

Pestana, cuja luz turquesa que emanam atraem de forma imediata o espetador. Qual 

Medusa, as Águas Vivas de Silvestre Pestana, petrificam-nos, imobilizando-nos à sua 

passagem, impelindo-nos e convidando-nos à sua admiração. 

Fazendo jus ao nome águas vivas, medusas bioluminescentes, cujo toque pode 

provocar irritações e queimaduras na pele, também a instalação luminosa de Silvestre 

Pestana, constituída por tubos de vidro linear com árgon e pigmento azul e turquesa, pode 

constituir perigo, dada a alta tensão de energia elétrica que possui. A propósito desta obra, 

Ernesto Melo e Castro, escreveu:  
 
Águas vivas, são na Atlanta Ilha da Madeira, as alforrecas, medusas ou urtigas 

do mar. Nelas não se deve tocar porque segregam quimicamente o arrepio e o veneno. 
Nas Águas Vivas, neons instáveis, é a alta tensão da energia eléctrica que nos 

convida a não tocar. É a energia só para os olhos! É a beleza virtual do perigo (...) 
É a visualidade absoluta da luz, saturando a visão de imagens fantasmas e o cérebro 
de imagens fantásticas.524 

 
521 Águas Vivas esteve em exibição na Galeria Alvarez de 8 de Março a 30 de Abril de 2002, apresentando 
a instalação cinco peças escultóricas, fazendo-se acompanhar pela música de Jorge Lima Barreto do álbum 
Neon Neon – Workstation Solos, lançado pela editora Phatom Music em 2003 e em cuja contracapa se 
apresenta reproduzida a instalação. Vide: PESTANA, Silvestre – “Amnese – Águas Vivas [2001]” – In Três 
Obras. Revista MATLIT: Materialidades da Literatura, [S.l.], V.º 3, N.º 1. Outubro de 2015, p. 230. 
Disponível em: https://impactum-journals.uc.pt/matlit/article/view/2386/1704. Artigo consultado no dia 2 
de Julho de 2019.  
522 Idem, p.229.  
De acordo com Jorge Pais de Sousa, em Junho de 2003 a escultura Águas Vivas é utilizada como motivo 
de capa do livro Fronteiras da Ciência, para nele se proceder a um balanço das ciências quando um século 
findava e ensaiar também uma indagação prospectiva relativa ao novo século. Vide: SOUSA, Jorge Pais 
de – “Poética do Contemporâneo em Águas Vivas de Silvestre Pestana”. In revista Bombart. Edição: 
Projecto, NDC, 2010, p.10. Disponível em: https://pestanasilvestre.wordpress.com/2011/04/06/hello-
world/ Consultado no dia 2 de Julho de 2019. 
523 PESTANA, Silvestre – Amnese – Águas Vivas (...) Art.º. Cit. p. 229. Sobre Machim, o artista destaca a 
importância da lenda sobre a descoberta da Ilha da Madeira por um casal, que chega ao porto de Machim, 
mais tarde batizado de Machico, na Ilha da Madeira.  
524 CASTRO, E. M. de Melo e, – “AGUAS VIVAS de Silvestre Pestana”. In Silvestre Pestana: Águas 
Vivas. Catálogo publicado por ocasião da exposição de Silvestre Pestana, na Galeria Alvarez – Porto, de 8 
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Apresenta-se a instalação protegida por um biombo transparente que nos impede de tocá-

la, e que possibilita ao mesmo tempo o reflexo das peças escultóricas e da nossa imagem, 

que se combinam, tornando-nos deste modo participantes e integrantes das mesmas. De 

destacar a solução simples e hábil do artista, em colocar, encostado a uma parede, por trás 

das Águas Vivas, quatro folhas em vidro, aos pares e semi sobrepostas, que as 

multiplicam, tornando-as infinitas e estendendo-as no espaço. À medida que nos 

aproximamos da obra, atraídos pela luz azulada, vibrante e intermitente, mergulhamos 

num jogo de luzes e de reflexos, de espaços cheios e vazios, que alteram a nossa perceção 

da realidade, que nos incitam a contemplar as Águas Vivas de Silvestre Pestana e a 

interrogarmo-nos sobre as mesmas, sobre a origem do seu nome, sobre os elementos que 

a compõem e sobre a nossa própria intervenção. Observando a obra em detalhe, 

apercebemo-nos que nas três peças escultóricas que a constituem e que o artista 

sabiamente multiplica, as cinco hastes em vidro linear, de cada estrutura, apoiam-se sobre 

cotovelos terminais enquanto suporte, abrindo-se em movimentos diagonais que se 

afastam do centro vertical, originando arquiteturas cónicas luminosas, numa iminência 

constante de instabilidade, como se de um jogo de mikado se tratasse. A presença quase 

espectral da instalação, reforçada pelo material frágil utilizado, torna-a intocável e 

inacessível. A simples contemplação do objeto e a sua multiplicação, permitem que 

sejamos transportados para um outro universo: um universo aquático onde o silêncio e a 

envolvência luminescente predominam, possibilitando projeções íntimas e a imersão 

numa paisagem mental que é insular e atlântica, numa evocação da Madeira natal do 

artista.  

Prosseguindo o nosso percurso pelo espaço expositivo, somos atraídos pela voz 

de uma mulher e por uma sonoridade musical, cuja letra nos remete para um outro país, 

para uma outra época e para um acontecimento da História recente: a Guerra Civil 

Espanhola. Ao som de Viva La Quinta Brigada –¡Ay, Carmela! de Rolando Alárcon, uma 

das músicas da Guerra Civil Espanhola, apresenta-se-nos a instalação vídeo da artista Ana 

Pérez Quiroga525 (n. 1960). À semelhança de George Santayana que afirmou, Aqueles 

que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo, Ana Pérez Quiroga 

recorre à lembrança de um passado recente e atroz, na obra intitulada Rojo, Amarillo y 

 
de Março a 30 de Abril de 2002. Ed. Lit. Publicação: Galeria Alvarez - Arte Contemporânea. Impressão: 
Gráfica S. Miguel – Gulpilhares. Tiragem: 500 exemplares. Porto, Março 2002, s/p. 
525 Vide Apêndice Documental – Vol. II, Notas biográficas dos artistas, p. 274. 
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Morado, de 2017, para que o mesmo não seja esquecido, mantendo-o vivo na nossa 

memória para que não se repita. A obra, composta por um filme digital sonoro, 

apresentado em loop, integrou a exposição, de 2018, ¿De que casa eres? Los niños de 

Rusia. Episodios de um cotidiano, constituída por cinco instalações e uma performance 

em seis espaços diferentes da cidade do Porto526. Rojo, Amarillo y Morado, que agora se 

apresenta na Galeria Municipal do Porto e que no ano anterior se encontrava em exibição 

no Espaço Campanhã, revela-nos um acontecimento que teve consequências na vida de 

milhares de crianças espanholas, os chamados Los Niños de Rusia. Como se de um 

documentário se tratasse, Ana Pérez Quiroga relata-nos, numa visão quase 

autobiográfica, a história destas crianças, que durante a Guerra Civil Espanhola foram 

enviadas para a Rússia.  
 

El Gobierno ruso se ofreció a acogerles y fueron recibidos a su llegada a ese 
país con gran entusiasmo, como los “verdaderos hijos del heroico pueblo español”. 
Fueron alojados en régimen de internado en las llamadas Casas de Niños, la 
educación que recibieron estaba dentro del modelo educativo socialista soviético 
(...).527 

 
A escolha do tema, não é inocente para artista, já que uma destas crianças, 

conforme é evocado no filme, é a sua Mãe. Ao som de ¡Ay, Carmela!, ouvimos uma voz 

de mulher que nos relata a história e o percurso destas crianças, ao mesmo tempo que 

visionamos imagens reais, a preto e branco - evocando a nostalgia de um outro tempo-

imagens de guerra, de bombardeamentos e de crianças que se despedem e partem para 

um país que não é o seu. Contrastando e sobrepondo-se às imagens a preto e branco do 

filme, apresentam-se três barras de cores, vermelho, amarelo e roxo, que dão o título à 

obra e que correspondem às cores da bandeira republicana espanhola. Através de três 

retroprojetores, cada um com uma pelicula de cor, dispostos em três plintos de alumínio 

alinhados, as cores são projetadas sobre o filme.  

Conforme mencionado por Joana Machado de entre as instalações que 

compunham a exposição de Ana Pérez Quiroga, a opção pela seleção desta peça de 

carácter biográfico, uma parte muito forte neste trabalho, relaciona-se também com a 

 
526 A exposição ¿ De que casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de um cotidiano, cuja inauguração 
ocorreu no dia 22 de Setembro de 2018, apresentou cinco instalações e uma performance em seis espaços 
da cidade, nomeadamente: [A] Pavillion; Kubikulo-kubikgallery; Lote 67; Espaço Campanhã; Mira|artes 
performativas e Dentro. As instalações estiveram patentes nos vários espaços até 13 de Outubro, 
excetuando a do Kubikulo que se manteve até ao dia 17 de Novembro de 2018. Vide Apêndice Iconográfico 
– Vol. II. Figura A18-28, p. 75. 
527 VIGIL, Alicia Alted – El Exilio de los niños. Dpto. De Historia Contemporánea, UNED, p.9. Artigo 
disponível em: el-exilio-de-los-ninos-847149.pdf. Consultado no dia 5 de Julho de 2019. 
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complexidade da mesma, lendo-nos a curadora as próprias palavras da artista a propósito 

de Rojo, Amarillo y Morado: 
 

Esta peça parte da investigação e materialização artística sobre um fenómeno 
sociopolítico da história de Espanha: o exilio de 2895 crianças republicanas na 
União Soviética, devido à Guerra Civil Espanhola; o impacto que a invasão Alemã 
da URSS, durante a II Guerra Mundial, teve nestas crianças; e os dezanove anos 
passados na União Soviética até ao regresso a Espanha. Sendo um fenómeno da 
história de Espanha, tem ligações ao nível da história da Europa e do Ocidente. Tem 
também um cariz autobiográfico, dado que a minha mãe e a minha tia integravam 
este grupo de crianças exiladas.528 

 

 
Figura A18-07 
Rojo, Amarillo y Morado, 2017 
Ana Pérez-Quiroga 
Instalação vídeo, 3 retroprojetores, 3 plintos de alumínio 
Exposição Anuário, 2019 
Galeria Municipal do Porto, Porto, 2019. 
Créditos da imagem: Mafalda Teixeira, Março 2019. 
 

Perante a instalação em vídeo da artista somos conduzidos, pelo som da música e da 

própria voz de Ana Pérez Quiroga, para o interior de uma narrativa que nos transporta 

para um espaço de memórias sobre fatos históricos. De notar que são dois os momentos 

 
528 Citação (excerto) da intervenção de Joana Machado na Visita guiada com os curadores, no dia 6 de 
Abril de 2019, na Galeria Municipal do Porto – programa paralelo à exposição 
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trágicos e verídicos da História a que a artista se refere: em primeiro lugar, à partida de 

crianças espanholas, com idades entre os três e os 12 anos, sem os pais em 1937 para o 

exílio na Rússia, devido à Guerra Civil em Espanha, onde foram alojadas  por 16 casas 

de niños españoles em regimes de internato529. Em segundo lugar a artista refere-se à 

invasão da URSS durante a II Guerra Mundial, a 22 de Julho de 1941, que levou à 

evacuação destas crianças numa longa marcha de meses até à Sibéria, forçadas a fugir de 

novo a uma nova guerra, e onde permaneceram entre 1942 e 1944 em Altai. 

 O trabalho de raiz sociopolítica da artista, no qual História e autobiografia se 

cruzam, parte da pequena narrativa de uma memória familiar, para a grande narrativa de 

um dos eventos de fragmentação do período da Guerra Civil Espanhola, através da qual 

a artista procura, 
 

(...) entender um fenómeno mais vasto na história de Espanha que foi o êxodo de 
cerca de 20.000 crianças, chamados de Niños de la Guerra, sem os seus familiares, 
para diversos países que se disponibilizaram a acolhê-los: França e respetivas 
colónias no norte de África, Reino Unido, Bélgica, Suíça, Dinamarca, Noruega e 
México, mas que voltaram quando a guerra civil terminou, ao contrário do que 
aconteceu às crianças que foram enviadas para a Rússia e que ficaram retidas por 
dezanove anos, só voltando quando as negociações diplomáticas entre a Espanha 
franquista e a Rússia soviética se restabeleceram no final da década de 50 do século 
XX.530 

 
A partir da obra da artista é importante refletirmos sobre o regresso a Espanha, dezanove 

anos depois, destas crianças - que já não são crianças – para o seio das famílias e de uma 

realidade, que na verdade já não são as suas. A obra que Ana Pérez Quiroga nos apresenta 

serve também como veículo para pensarmos sobre o confronto cultural entre pessoas da 

mesma família, que a guerra separou; confronto com o drama familiar, em que as próprias 

famílias não os reconheciam, e as dificuldades de integração dos exilados no seu país de 

origem.  
 
(...) lo más negativo fue la separación prolongada en el tiempo que 

acabórompiendo los lazos familiares que dejaron en el país de origen. Muchos 
testimonios de jóvenes que retornaron de la Unión Soviética en las expediciones de 
los años 1956 y 1957, señalan el hecho de que cuando se encontraron con los padres, 
hermanos ... que habían permanecido en España, experimentaron la sensación de 
estar ante unas personas extrañas No obstante, hay que precisar en este caso de la 
URSS como, a pesar de esa separación que iba a determinar la vida de esos niños de 
manera definitiva, hay un factor en el que los propios protagonistas insisten: Las 
posibilidades que tuvieron de seguir unos estudios y de adquirir una especialización 

 
529PÉREZ QUIROGA, Ana - ¿De que casa eres? Folha de sala da exposição, disponível em: 
https://www.kubikgallery.com/assets/folha-sala-site_ana-péz-quiroga.pdf . Consultado no dia 4 de Julho 
de 2019. 
530 VIGIL, Alicia Alted – El Exilio de los niños. Dpto. De Historia Contemporánea, UNED, p.12. Artigo 
disponível em: el-exilio-de-los-ninos-847149.pdf. Consultado no dia 5 de Julho de 2019. 
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profesional, algo que en España, dada la procedencia social de la mayoría, hubiera 
sido muy difícil, cuando no imposible.  

 
A propósito da exposição ¿De que casa eres? Los niños de Rusia. Episodio de um 

cotidiano., a artista plástica refere: 
 

O meu enfoque é dar a ver, através de um pensamento artístico, o fenómeno das 
alianças republicanas no exílio (...). Por um lado, procuro resgatar esta página da 
história, num exercício de memória resistente contra o esquecimento, antes que deixe 
de haver sobreviventes que a possam relatar. Por outro, quero dar visibilidade a um 
precedente do fenómeno a que estamos a assistir com a migração Síria: uma nova 
vaga de refugiados na Europa, que não está a ser capaz de prestar o auxílio que lhes 
é devido.531 

 
Embalados pela música de cariz republicano, ¡Ay, Carmela!, com a imagem viva 

na memória dos rostos de los niños de rusia, e com a afirmação dramática que encerra o 

filme, Siempre un emigrado, uma condición que se queda en la alma532, seguimos viagem 

pelo Anuário, antes que o mesmo se volte a iniciar com a pergunta ¿De que casa eres?533. 

 

 

 

 

 

 

  

 
531 PÉREZ QUIROGA, Ana- ¿De que casa eres? Folha de sala, disponível em: 
https://www.kubikgallery.com/assets/folha-sala-site_ana-péz-quiroga.pdf . Consultado no dia 4 de Julho 
de 2019. 
532 PONS PRADES, Eduardo: Los Niños Republicanos: El Exilio. Madrid: Oberon, 2005. 
533 De acordo com a artista, ¿De que casa eres? Tratava-se de uma pergunta comum entre os niños e niñas 
quando se encontravam durante a sua estadia na Rússia e mesmo depois, quando regressaram a Espanha. 
A expressão comporta uma dimensão de identidade: quem somos, a quem e onde pertencemos, assumindo 
aqui uma dimensão de pertença a um país: espanhóis na Rússia e russos em Espanha. Informação disponível 
em ¿De que casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de un cotidiano. [Brochura da exposição]. 
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Reflexões do período de estágio na Galeria Municipal do Porto 
 

O presente capítulo refere-se às atividades desenvolvidas durante o período de 

estágio na Galeria Municipal do Porto, de 4 de Setembro de 2018 a 4 de Abril de 2019, 

sob a supervisão da Dr.ª Patrícia Vieira Vaz. Integrado na área de produção e incluindo 

apoio ao serviço educativo da Galeria, o estágio teve como foco principal o 

acompanhamento e assistência durantes os processos de produção, montagem e 

desmontagem de três exposições: Curveball Memory, Transantiquity e Anuário.  

 Antes de reportarmos e elencarmos as tarefas desenvolvidas durante o período de 

estágio, importa referir a excelência do trabalho desenvolvido pela produção da Galeria 

Municipal do Porto. Não obstante a importância atribuída aos artistas, comissários e 

curadores, a quem o mérito do trabalho é reconhecido, é importante que não nos 

esqueçamos da existência de uma equipa de produção cujo trabalho e cooperação são 

essenciais, tendo esta sido uma das lições mais importantes durante o período de estágio, 

saber trabalhar em equipa e a importância do trabalho de bastidores. 

 
1. Apoio e acompanhamento da programação cultural da Feira do 

Livro do Porto de 2018 
 

 As funções do estágio começaram por abranger não só o apoio ao Serviço de 

Produção de Exposições e ao Serviço Educativo da Galeria Municipal do Porto, mas 

também às atividades desenvolvidas no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida 

Garrett, pelo que o início das atividades enquanto estagiária abrangeram tarefas realizadas 

no Auditório associadas à Feira do Livro do Porto, que decorreu de 7 a 23 de Setembro 

de 2018. Posteriormente reestruturações internas, levariam a que a assistência às 

atividades decorrentes no Auditório não tivesse continuidade. 

A propósito da Feira do Livro importa mencionar o papel da Câmara Municipal 

do Porto, que a partir de 2014 assumiu a sua organização que até então era 

responsabilidade da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, passando a mesma a 

ocorrer em Setembro nos jardins do Palácio. A importância do certame cultural para a 

cidade, o fato de atrair públicos de todas as idades e também turistas, tornam-no num 

evento cuja dimensão sociocultural tem vindo a crescer nos últimos anos, assim como a 

adesão do próprio público. Exemplos desse crescimento são as inúmeras atividades e 
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programas paralelos, tendo consistido a primeira atividade enquanto estagiária da Galeria, 

na elaboração de um mapa de atividades534 a decorrerem no Auditório da Biblioteca 

Municipal Almeida Garrett, nomeadamente: os Debates; a Sessão Especial José Mário 

Branco, Inéditos (1967-1999); os Spoken Words; as sessões de Cinema; Quintas de 

Leitura; Conversa – ciclo Porto de Encontro; assim como as Lições na Capela Carlos 

Alberto e Salão Independente e as Oficinas Literárias na Capela Carlos Alberto. A 

elaboração do mapa de atividades teve como objetivo principal o apoio logístico e 

metodológico às equipas da galeria e do auditório, através não só da calendarização dos 

diversos programas a decorrerem durante a Feira do Livro do Porto, assim como das horas 

necessárias à pré e pós-produção dos eventos. O respetivo calendário, distribuído por 

todos os colaboradores, revelar-se-ia de grande utilidade durante duas semanas de 

trabalho intenso, em que a existência de várias atividades num mesmo dia, obrigava a 

uma coordenação e disciplina entre profissionais de áreas diversas, desde equipa de 

produção e assistentes de sala, aos técnicos de audiovisual e responsáveis pela limpeza 

dos espaços. 

Durante o período da Feira do Livro foi-me dada a oportunidade, por parte da 

coordenadora responsável pelo estágio na Galeria Municipal do Porto, de trabalhar tanto 

nos bastidores dos eventos culturais associados à Feira do Livro, como in loco. Neste 

sentido, importa mencionar a execução de tarefas inerentes à produção das atividades do 

Auditório da Biblioteca Almeida Garrett, através da preparação dos camarins, destinados 

às personalidades intervenientes nos Debates, eventos de Spoken Word e Quintas de 

Leitura. A preparação dos camarins do Auditório consistia na sua supervisão, para um 

maior conforto daqueles a que se destinavam, assegurando as necessidades técnicas dos 

mesmos, assim como a presença do Jornal da Feira do Livro de 2018, do Programa da 

Galeria Municipal do Porto, para o ano de 2018-2019, e da folha de sala da exposição 

Musonautas: Visões & Avarias535, cuja inauguração coincidiu com o início da Feira. A 

realização deste tipo de tarefas, para além de garantir um funcionamento cíclico e ritmado 

dos eventos durante o período da Feira, contribuiu a nível pessoal e profissional, para o 

desenvolvimento de competências e de ferramentas de trabalho, em situações de pressão 

e de curtos períodos de tempo, em que o cumprimento rigoroso de horários e uma 

 
534 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 24, pp.175 a 177. 
535 A exposição esteve patente na Galeria Municipal do Porto de 7 de Setembro a 18 de Novembro de 2018. 
Com curadoria de Paulo Vinhas, Musonautas: Visões e Avarias, deu a conhecer cinco décadas da história 
musical da cidade do Porto, de 1960 a 2010, desde a música erudita, passando pela música de contestação, 
rock, hip-hop e música eletrónica. 
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preparação atempada são essenciais para garantir o bom funcionamento dos eventos. O 

trabalho de produção, que engloba também a preparação de montagens e desmontagens, 

obriga a um controlo constante sobre todas as atividades a que se destina, um trabalho 

que não conhece horários e em que as imprevisibilidades são uma constante, obrigando à 

criação de planos alternativos. 

 Quanto à assistência prestada destacamos não só o apoio aquando da montagem 

dos debates, mas também durante a realização dos mesmos. Neste aspeto, mencionamos 

a garantia de algumas das necessidades técnicas do Auditório da Biblioteca, antes da 

abertura de portas ao público, nomeadamente a preparação de mesas para o entrevistado 

e entrevistador; a garantia da presença de microfones de mão para o público e indicação 

de filas destinadas a lugares reservados. Além do apoio prestado na execução de tarefas 

de montagem e carater técnico dos debates, foi-nos dada a possibilidade de apoiar as 

equipas de assistência de sala e de relações públicas, durante a realização dos mesmos. A 

propósito destas tarefas realizadas in loco, destacamos a dificuldade de gestão do público, 

cuja adesão em massa a alguns dos debates, obrigava por parte da equipa de produção a 

uma logística, com o objetivo de se garantir o conforto e a assistência de todos os 

presentes aos debates, mesmo quando por vezes a afluência do público era superior à 

capacidade da sala do auditório. Nestas situações, o papel desempenhado pela produção 

revelou-se essencial, ao tornar o foyer do auditório, numa sala com ecrãs e cadeiras, 

permitindo que todos assistissem às conversas. Salientamos a oportunidade de 

aprendizagem no que respeita ao contato com o público, sobretudo em eventos de grande 

dimensão, o que contribuiu para o desenvolvimento de ferramentas que permitiram lidar 

de modo cortês com todos os que vinham assistir aos debates.  

Os debates, oito no total, cada com um moderador e convidados diferentes, 

apresentaram um tema comum, a literatura através da qual se ultrapassam geografias, 

géneros, faixas etárias e até revoluções. Em alguns dos debates a literatura apresentava 

ligações ao universo musical, em outros ao espírito revolucionário, sendo o interesse pela 

literatura o elo comum a todos.  Enquanto estagiária em exercício de funções, tivemos a 

possibilidade de assistir aos debates e colaborado em sete dos oitos desenvolvidos pela 

programação, a cargo de José Eduardo Agualusa e Anabela Mota Ribeira, sobre os quais 

apresentamos reflexões gerais.  
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1.1. Debates na Feira do Livro 
 

Sábado, 8 de Setembro de 2018 – 18h00 - Auditório 

Debate – No Princípio era a Canção 

• José Mário Branco 

• Moderação: Anabela Mota Ribeira 

 

Integrado no ciclo Um objeto e seus Discursos por Semana536 da Câmara 

Municipal do Porto, o primeiro Debate teve como convidado o homenageado da Feira do 

Livro do Porto de 2018, José Mário Branco537. Ao longo de uma conversa moderada por 

Anabela Mota Ribeiro, o cantautor falou-nos da sua infância, carreira e como não poderia 

deixar de ser, de liberdade e revolução. No início do debate José Mário Branco, que à 

semelhança do que tem acontecido em edições anteriores da Feira do Livro foi agraciado 

com o seu nome inscrito na Avenida das Tílias538, revelava o sentimento especial que 

nutre pelos Jardins do Palácio de Cristal que fazem parte das suas memórias de infância, 

recordando a Feira Popular e os seus carrosséis. Numa conversa que se quis informal, 

José Mário Branco, músico e compositor, falou da sua meninice no Porto, cidade onde 

nasceu, sobre o seu percurso de estudante universitário, primeiro em Coimbra e depois 

no Porto, da adesão e abandono do Partido Comunista Português. Voz e figura de Abril, 

o homenageado da Feira do Livro de 2018, falou-nos das perseguições da PIDE que o 

levaram ao exílio na França na década de sessenta, onde teve início o seu percurso 

musical, e do regresso a Portugal em 1974, altura em que fundou o Grupo de Ação 

Cultural-Vozes na Luta! com o qual gravou dois álbuns. A propósito de José Mário 

Branco, não deixa de ser curioso que durante a Feira do Livro, tenha sido inaugurada a 

 
536 Ciclo semanal, organizado pela Câmara Municipal do Porto desde 2014, que dá a conhecer através de 
conversas a história de objetos que se encontram em bibliotecas, museus, arquivos, jardins, e outros espaços 
da cidade e que integram o seu património material e imaterial. A primeira sessão de Setembro de 2018 
coincidiu com a abertura da Feirado Livro, escolhendo-se como item a placa de homenagem a José Mário 
Branco na Avenida das Tílias. 
Sobre Um objeto e sus Discursos por Semana, vide: http://www.umobjetoeseusdiscursos.com. 
537 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura FL-01, p. 76. 
538 A Tília atribuída pela Câmara Municipal do Porto, na Avenida das Tílias, próxima da concha acústica, 
numa alusão à dimensão musical do artista, e à relação entre a literatura e a música, dá continuidade aquela 
que é já uma tradição da Feira do Livro, a da atribuição de uma tília às personalidades homenageadas 
durante a Feira, em cada ano, como aconteceu com Vasco Graça-Moura, Agustina Bessa-Luís, Mário 
Cláudio e Sophia de Mello Breyner Andresen.  
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exposição Musonautas dedicada ao panorama musical portuense, desde a década de 

sessenta ao ano 2000, na qual os visitantes tinham a possibilidade de assistir num televisor 

ao regresso do músico exilado, recebido no aeroporto de Lisboa por uma multidão de 

pessoas, entre as quais figuras associadas à Revolução de Abril, José Jorge Letria, Zeca 

Afonso, Ary dos Santos, entre outros, que num momento de reencontro e de união 

cantavam com o músico Grândola Vila Morena539. No ano em que celebra cinco décadas 

de carreira, José Mário Branco abordou o seu percurso musical, relembrando alguns dos 

seus temas musicais mais emblemáticos, mas não só de revoluções e músicas ficaria 

pautada a conversa. Também se falou de amor, da atriz Manuela de Freitas, sua 

companheira de há mais de vinte anos, cujo encontro se deu no Teatro da Comuna em 

1994. Afastado dos palcos e das atuações ao vivo, fala à plateia da licenciatura em 

Linguística que iniciou em 2006, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de 

Lisboa, revelando continuar a trabalhar na área da música, enquanto produtor e 

compositor, movido por uma Inquietação que o motiva e carateriza. 

 

Domingo, 9 de Setembro de 2018 – 16h00 - Auditório 

Debate – Inventando Mundos 

• Mia Couto 

• Afonso Cruz 

• Moderação: José Eduardo Agualusa 

 

O segundo debate da Feira do Livro, contou à semelhança do primeiro, com uma 

enorme adesão por parte do público. Tendo como mote a invenção de mundos, foram 

vários o que se dirigiram ao Auditório da Biblioteca Municipal para assistirem a uma 

conversa entre três dos escritores com maior sucesso da atualidade: Mia Couto, Afonso 

Cruz e José Eduardo Agualusa, no papel de moderador540. Durante a conversa, que à 

semelhança da do dia anterior manteve um registo informal, a imaginação, a louca da 

casa, conforme mencionou o moderador foi o ponto de partida para um debate em que 

os convidados falaram sobre viagens, influências literárias e processos criativos. Mia 

Couto partilhou ideias com Afonso Cruz sobre o seu processo criativo e sobre a 

imaginação enquanto modo de observação do real através da literatura. Adeptos da 

 
539Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sAqTAnjPuGg. Consultado no dia 15 de 
Setembro de 2018. 
540 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura FL-02, p. 76. 
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efabulação nas suas produções literárias, os escritores português e moçambicano 

utilizam-na como forma de criarem novos mundos e de melhor entenderem a condição 

humana. Criadores de universos próprios, originais e intensos, partilharam com a plateia 

um outro interesse comum, o das viagens, numa conversa em que se falou de Portugal, 

África, e de outros destinos, para chegarmos à conclusão que na literatura o melhor de 

todos é o da imaginação. 

 

Sexta-feira, 14 de Setembro de 2018 – 19h00 - Auditório 

Debate – As Revoluções imprescindíveis 

• Daniel Cohn-Bendit 

• Moderação: Rui Tavares 

 

O terceiro debate, à semelhança dos outros dois teve enorme recetividade por parte 

do público, não fosse o seu convidado, Daniel Cohn-Bendit, líder da revolução estudantil 

de Maio de 68.541 Num auditório repleto de pessoas de diferentes gerações, o debate 

moderado pelo historiador Rui Tavares, foi marcado por momentos de humor e por outros 

mais sérios, sobretudo quando se abordaram questões políticas atuais, nomeadamente as 

eleições no Brasil, a independência da Catalunha e a eleição de Donald Trump, nos 

Estados Unidos da América. Contrariamente ao expectável, o debate não se centrou nos 

tempos do estudante de Sociologia, altura em que Daniel Cohn-Bendit iniciou o 

movimento de contestação que conduziu ao Movimento de 22 de Março em 1968 e que 

posteriormente o tornariam num dos ícones de Maio de 1968. Com o tema Revoluções 

imprescindíveis, como mote do debate, o atual eurodeputado, em tempos apelidado de 

Dani O Vermelho, mostrou-se bastante cético em relação ao período político atual e à 

própria Europa, ao afirmar que em 2030 não existirão países europeus no G20. A este 

propósito advertiu para a evolução económica de países como a China, Rússia, Estados 

Unidos e outros, classificando a Europa de democrática mas tecnocrática e defendeu a 

adoção do plano Marshall em África como forma de evitar as vagas de refugiados. 

 

 

 

 

 
541 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura FL-03, p. 77. 
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Sábado, 15 de Setembro de 2018 – 16h00 - Auditório 

Debate – Memória e Ficção 

• Filipa Martins 

• João Pinto Coelho 

• Moderação: Helena Teixeira da Silva 

 

O quinto debate do ciclo de oito que José Eduardo Agualusa e Anabela Mota 

Ribeiro programaram para a Feira do Livro do Porto, teve como convidados os escritores 

Filipa Martins e João Pinto Coelho542. Moderado por Helena Teixeira da Silva, o debate 

que teve como mote Memória e Ficção, desafiou os escritores a trocarem ideias sobre 

estes conceitos tanto nas suas produções literárias, como nas suas vidas. A memória 

convocaria para a conversa os romances publicados por ambos, Na Memória dos 

Rouxinóis, de Filipa Martins e Os loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho, a partir 

dos quais se abordou a questão do passado poder ou não alterar o presente. Filipa Martins 

assumiu a importância da memória e do passado e a tentativa que todos nós temos, 

traicionados pela mesma em reescrevê-lo, questões que aborda Na Memória dos 

Rouxinóis, cujo personagem principal que sempre defendeu o esquecimento, decide 

ironicamente no final da vida, encomendar uma biografia. A memória, o esquecimento e 

a recordação do passado são temas abordados em Os Loucos da Rua Mazur, romance de 

João Pinto Coelho que nos traz para a Polónia da Segunda Guerra Mundial. Todas estas 

questões foram desenvolvidas ao longo de uma conversa, em que os convidados falaram 

sobre os seus percursos profissionais, vidas pessoais e preferências literárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
542 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura FL-04, p.77. 
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Sexta-feira, 21 de Setembro de 2018 – 19h00 - Auditório 

Debate – Territórios de Sombra 

• Leila Slimani 

• Moderação: Helena Vasconcelos 

 

O sexto debate teve como convidada a escritora franco-marroquina e embaixadora 

para a francofonia Leila Slimani,543 jornalista que cobriu a Primavera Árabe na Tunísia e 

que convidada por Macron para Ministra da Cultura, recusou o cargo. Vencedora do 

Prémio Goncourt pelo romance Canção Doce, no qual aborda o infanticídio, foi a partir 

do mesmo que se desenvolveu o debate conduzido por Helena Vasconcelos. 

Contrariamente ao título, os romances da escritora não são doces, mas fortes e 

contestatários, apresentando o sexo, as mulheres, religião, e sociedade moderna como 

pano de fundo das suas narrativas. Durante o debate, Leila Slimani, feminista assumida, 

falou sobre as mulheres marroquinas, sobre a sua falta de liberdade sexual, tema que 

aborda no recente romance, Sexe et Mensonges. Revela-nos que a sua escrita é visual, 

baseada na observação e que a partir do momento em que entrega os livros à editora, estes 

deixam de ser apenas seus para serem de todos os que os leem. Defensora dos direitos 

das mulheres, a escritora que recebeu uma edução ocidental, apelida de hipócrita a 

sociedade marroquina na qual cresceu. Admite não pertencer a nenhuma cultura, 

sentindo-se estrangeira em lugar nenhum e em todo o lado, como se pudesse viver em 

qualquer lugar.  

 
 
Sábado, 22 de Setembro de 2018 – 16h00 - Auditório 

Debate – Em companhia da solidão 

• José Riço Direitinho 

• Valério Romão 

• Moderação: Susana Moreira Marques  

 

Com o tema Em companhia da solidão, Valério Romão conversou com José Riço 

Direitinho sobre o corpo e o sexo na literatura, com moderação de Susana Moreira 

Marques, num debate em que a solidão não se fez sentir. Os escritores refletiram sobre as 

 
543 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura FL-05, p. 78. 
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novas solidões de uma sociedade contemporânea, constantemente ligada às redes socias, 

que procura no sexo subterfúgio. No decorrer do debate, os dois escritores falaram-nos 

sobre os seus percursos profissionais, preferências literárias e sobre as suas últimas obras 

publicadas. Após um hiato de treze anos na literatura, José Riço Direitinho regressa com 

O escuro que te ilumina, obra aclamada pela critica, romance erótico, escrito como se de 

um diário se tratasse, que tem como personagem principal um homem de meia idade que 

quando chega a casa ao final da tarde e na sua solidão, espia a vida dos vizinhos, 

efabulando-as. Numa sociedade tão volátil, em que falamos cada vez mais através de 

ecrãs, o escritor chama-nos a atenção para a solidão em que vivemos, que procuramos 

colmatar através de amores platónicos e do prazer sexual. Valério Romão explora no seu 

último romance as dificuldades das relações humanas, a vingança e dilemas morais, 

através da relação perturbadora entre uma mãe e uma filha. Cair para Dentro, fala-nos 

de um outro tipo de solidão, o de uma filha adulta, cujo controlo exercido pela mãe a 

mantêm numa infância eterna, até que doença da mais velha conduz a uma inversão da 

relação entre as duas, e a vingança surge como possibilidade para a mais nova. 

 

 

Domingo, 23 de Setembro de 2018 – 19h00 - Auditório 

Debate – Como nasce um romance? 

• Mário de Carvalho 

• Ana Margarida de Carvalho 

• Moderação: Inês Fonseca Santos 

 

O último debate a encerrar mais uma edição da Feira do Livro do Porto, contou 

com uma presença especial, a do escritor Mário de Carvalho, homenageado numa outra 

edição. Uma vez mais o Auditório da Biblioteca foi pequeno para a quantidade de 

pessoas, que não quiseram perder a oportunidade de assistirem a um debate inédito entre 

dois escritores, pai e filha, sob moderação de Inês Fonseca Santos544. Com a pergunta 

como nasce um romance? a dar mote ao debate, seguiu-se uma conversa intimista, fluida 

e bem humorada entre pai e filha, durante a qual, e como não poderia deixar de ser, se 

falou da vida familiar, de Mário de Carvalho escritor e pai e de Margarida de Carvalho, 

escritora e filha. Foram abordados os percursos de ambos enquanto escritores, reveladas 

 
544 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figura FL-06, p. 78. 
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influências, assim como processos de escrita e composição. A propósito de contos e como 

nascem, Mário de Carvalho relembra o pai, que teve dois contos e livros de poemas 

publicados, e que fazia parte da Sociedade Portuguesa de Autores. O universo dos livros 

foi uma presença na casa do escritor, livros que passaram de mão em mão, num ambiente 

e tradição que terão contribuído segundo Mário de Carvalho para o interesse das filhas 

pelo meio literário. Licenciada em direito, à semelhança do pai e da mãe, Ana Margarida 

de Carvalho trabalhou como jornalista, guionista de cinema e cronista, até se dedicar ao 

romance. Acerca das comparações com o pai, Ana Margarida de Carvalho é a primeira a 

afirmar que o próprio se encontra em outra galáxia, considerando-o inatingível. Já o pai 

defende a maturidade da escrita e elaboração profissional da filha demostradas logo no 

primeiro romance. Na conversa ficámos também a conhecer um pouco das rotinas de 

ambos, José Mário de Carvalho precisa de espaço e da madrugada para o ato da escrita, 

Ana Margarida trabalha em casa com música, no meio do caos, no chão, numa aversão à 

disciplina. Uma conversa franca, entre pai e filha, mais do que entre escritores, que 

colocou o ponto final ao ciclo de debates da programação cultural da Feira do Livro de 

2018. 

 
2. Apoio às exposições 
 

2.1.  Apoio à exposição Musonautas: Visões & Avarias 
 

Paralelamente às atividades realizadas durante a programação cultural da Feira do 

Livro do Porto, que conjugou literatura com pensamento, música, cinema, debates, 

conversas e oficinas, importa também mencionar o apoio prestado ao Serviço de 

Produção de Exposições e ao Serviço Educativo da Galeria Municipal do Porto, no âmbito 

da exposição Musonautas: Visões & Avarias545. Inaugurada a 7 de Setembro de 2018, no 

mesmo dia em que teve início a Feira do Livro do Porto, o contributo prestado à produção 

da exposição foi pequeno, pelo fato do estágio ter tido início dias antes da inauguração 

da mesma. No entanto, foi-nos concedida a oportunidade de contribuir durante a 

montagem de alguns aspetos da exposição, prestando assistência aos curadores e equipa 

de produção nas mais diversas tarefas, nomeadamente, no apoio à elaboração de legendas 

de obras e artistas e na colocação de algumas das peças nas ilhas correspondentes a cada 

 
545 A exposição que partiu de um extenso trabalho investigativo, teve como principal objetivo documentar 
a história musical da cidade do Porto, apresentando mais de uma centena de projetos musicais. Musonautas: 
Visões e Avarias, tratou-se de uma exposição plástica, mas também documental e historiográfica, com uma 
forte ligação à cidade do Porto.  
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artista. Ao tratar-se de uma grande exposição, que abordava cinco décadas do universo 

musical portuense, apresentando uma enorme variedade de meios, desde revistas, jornais, 

cd’s, capas de discos, lp’s, pinturas murais, entre outros, foi interessante termos tido 

oportunidade de contactar com o ambiente que se vive durante a montagem de uma 

exposição, dos pormenores que têm de ser ultimados, da cooperação e trabalho de equipa 

entre todos os envolvidos, desde o comissário, passando pelos curadores, equipa de 

produção e técnicos de montagem. Por outro lado, mencionar o fato de se tratar de uma 

exposição sobre música, área integrante da história da arte, cujo valor enquanto 

património cultural da humanidade é reconhecido, sem esquecermos o fato da área 

musical integrar a cultura visual, através do design de capas de cds, lps, cartazes de 

promoção de concertos e cenografias.  
 No que respeita ao apoio ao Serviço Educativo, destacamos a elaboração da Lista 

de Obras da Exposição Musonautas546. A tarefa realizada pela coordenadora do Serviço 

Educativo, com a nossa assistência, foi morosa, com uma duração de cerca de duas 

semanas, uma vez que tínhamos de inventariar todas as peças que compunham a 

exposição. A realização desta tarefa implicou o registo fotográfico de cada uma das peças 

presentes na exposição, assim como a identificação do título das obras, respetiva tipologia 

e inserção na base de dados dos elementos recolhidos. Para a realização da lista e dada a 

extensão da exposição optou-se pela adoção de uma metodologia que consistiu 

primeiramente na elaboração da parede na qual se encontrava presente um friso 

cronológico. Constituído por folhetos, notícias de jornal, capas de disco, fotografias, 

vídeos, peças de vestuário e vitrines, o friso cronológico iniciava-se em 1960 terminando 

no ano 2010. Dado o número abrangente de peças e a extensão cronológica do friso, 

optou-se por uma divisão da lista por décadas, distribuídas de modo igualitário entre as 

executantes da lista. O mesmo se sucedeu com as diferentes ilhas que compunham o 

espaço expositivo, num total de seis, dedicadas a músicos, compositores, maestros, 

bandas, nomeadamente: Filie Pires, Álvaro Salazar, Cândido Lima, José Mário Branco, 

Sérgio Godinho, GNR, Manuel Cruz, Mind da Gap, Terceiro Milénio, Fanfarra e 

Matanças. No caso das ilhas, a metodologia utilizada consistiu no registo das peças 

relativas a cada artista, mediante uma leitura das peças através da sua disposição: Parede 

interior lado esquerdo; Parede interior em frente;  Parede interior do lado direito; base 

da vitrine, e para os artistas que apresentavam vídeo-áudios no exterior da ilha, foi 

 
546 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 25, pp.178 a 186. 
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utilizada a denominação, Parede exterior lado direito ou Parede exterior lado esquerdo.  

Foram inventariados os jornais Memória de Elefante, à semelhança das revistas Mundo 

da Canção, os quais se encontravam em exibição em duas mesas. Da mesma forma 

procedeu-se ao inventário dos cartazes de concertos, suspensos no teto da galeria, assim 

como da pintura sobre tela Portugal de Gerardo Burmester que abria a exposição e das 

diferentes cassetes e capas de disco que encerravam a exposição. O trabalho de 

inventariação, exaustivo e moroso, iniciado a 13 de Setembro e concluído a 1 de Outubro, 

tinha como principal objetivo a catalogação das diferentes peças de proveniências 

diversas, num exercício de registo e arquivo, dada a grande quantidade das mesmas, 

algumas das quais de reduzidas dimensões e tratando-se de exemplares únicos, caso de 

algumas fotografias e recortes de jornal. A elaboração da lista de obra, tarefa solicitada 

pelo curador da exposição e pela direção artística da Galeria Municipal do Porto, revelou-

se de grande utilidade, na medida que permitiu a apreensão de conhecimentos sobre fichas 

de inventários, assim como aprofundar a aprendizagem sobre o universo musical 

portuense, sobre os próprios músicos e bandas da cidade e sobretudo sobre a exposição 

Musonautas, conhecimentos que seriam aplicados em prática durante as assistências às 

visitas guiadas conduzidas pela coordenadora do Serviço Educativo a Universidades 

Séniores e a um grupo de estudantes da Universidade da Galiza. 

 

2.2. Apoio à produção da exposição Curveball Memory da Musa 
paradisiaca 

 
De entre as funções enquanto estagiária da Galeria Municipal do Porto, destacamos o 

acompanhamento e apoio à produção executiva das atividades e exposições programadas 

durante o período do estágio. A este propósito importa mencionar as atividades realizadas 

para a exposição Curveball Memory, da dupla artística Musa paradisiaca, atividades que 

integraram o âmbito de pré-produção, produção e pós-produção da exposição. No que 

respeita à pré-produção de Curveball Memory, salientamos diversos contatos tendo em 

vista a execução e montagem de estruturas em madeira para exposição, assim como a 

solicitação de orçamentos de produção, entrega e montagem das mesmas e o envio de 

desenhos técnicos das peças e respetivas quantidades. Ainda no que respeita à pré-

produção da exposição Curveball Memory, foi solicitada a pesquisa sobre o projeto Musa 

paradisiaca, assim como a preparação de um pequeno dossier em word547 sobre o projeto 

 
547 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 26, pp.187 a 197. 
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a exibir e que tinha como principal objetivo a compilação de informações sobre a dupla 

artística, a apresentação da lista de obras e materiais a integrarem a exposição, e dos 

desenhos técnicos e renders 3D elaborados pelos próprios artistas sobre o desenho 

expositivo no espaço do mezanino da Galeria Municipal. A elaboração do dossier revelar-

se-ia de extrema importância, na medida em que permitiu um primeiro contato com a 

prática artística da dupla, e com o projeto Curveball Memory. Um dos principais objetivos 

do documento, seria o de contextualização da equipa de trabalho envolvida na produção 

e montagem da exposição, pelo que foi distribuído por todos os membros da equipa 

técnica enquanto elemento de suporte. Importa salientar que a elaboração do dossier 

incluiu um processo de pesquisa sobre a Musa paradisiaca, importante contributo para o 

desenvolvimento da reflexão da exposição presente na primeira parte do trabalho, 

iniciado na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, mediante uma consulta em linha de 

artigos publicados sobre o trabalho da Musa paradisiaca, e que teve continuidade na 

Biblioteca de Serralves, na qual destacamos a consulta de catálogos. 

 Após a recolha da máxima informação disponível sobre a prática artística da Musa 

paradisiaca, seguiu-se um processo de seleção de dados e de estudo, para o qual muito 

contribuíram as conversas informais mantidas com os próprios artistas, durante o 

processo de montagem da exposição, que procuramos colocar em prática nas reflexões 

desenvolvidas. De destacar a importância dos programas paralelos de entre os quais 

mencionamos as duas visitas guiadas, uma com os artistas e a curadora e outra apenas 

com a curadora, assim como a sessão com Musa paradisiaca.  

Terminada a exposição, a 19 de Novembro de 2018 iniciou-se ao processo de pós-

produção que incluiu a desmontagem548 de Curveball Memory. Este processo, à 

semelhança dos restantes, revelou-se de extrema importância, havendo um grande 

cuidado por parte da equipa técnica no tratamento e condicionamento das obras em 

exibição. Durante a desmontagem da exposição tivemos a oportunidade de fornecer apoio 

a tarefas e funções no âmbito da curadoria, neste sentido acompanhámos a assistente de 

curadoria da Galeria Municipal do Porto aquando da elaboração dos Condition Reports549 

relativos à exposição Curveball Memory. Os documentos realizados à chegada e partida 

das obras à Galeria Municipal do Porto, são compostos por vários campos que incluem, 

o título, lugar e datas da exposição, assim como um campo relativo à própria obra com 

 
548 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras Desmontagem Mp-01 e Mp-02, p. 79. 
549 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 27, pp.198 a 200. 
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identificação do título, autor, data, técnica, dimensões e proprietário. São também 

mencionadas as caraterísticas da embalagem - número de caixa e número de obras -

assinalados os materiais da mesma e feitas as devidas observações. Finalmente é 

elaborada uma apreciação geral do estado de conservação, que pode ir do bom ao mau, e 

preenchido o relatório, sendo as peças fotografadas de vários ângulos de modo a garantir 

que todas se encontram nas melhores condições. A oportunidade de assistir ao processo 

de desmontagem e de elaboração dos condition reports foi bastante útil, na medida em 

que na condição de visitante, não existe a noção do trabalho que envolve a montagem, 

produção e desmontagem de exposições, tendo esta sido uma oportunidade única para 

contatar com o universo de bastidores ao qual não se tem normalmente acesso.  

 

2.3.  Apoio à produção da exposição Transantiquity 
 

À semelhança da exposição anterior, tivemos oportunidade de contribuir nos 

processos de pré-produção, produção e pós-produção da exposição Transantiquity, assim 

como apoiar o serviço educativo em algumas das visitas guiadas e nas atividades paralelas 

à exposição. A primeira tarefa no âmbito de Transantiquity consistiu na pesquisa e 

redação de curtas biografias dos artistas integrantes da exposição, assim como das suas 

práticas artísticas e das obras, nos casos em que estas já estavam definidas550. A recolha 

de dados biográficos e pesquisa da prática artística dos artistas de Transantiquity tinha 

como objetivo final a sua inserção num dossier sobre a exposição, o qual foi distribuído 

pela equipa técnica da Galeria Municipal do Porto. A realização da tarefa mencionada foi 

algo morosa, dado o número de artistas, nacionais e estrageiros, participantes da 

exposição. Houve casos em que artistas, cuja pesquisa já tinha sido efetuada, foram 

substituídos por outos, tendo o mesmo acontecido em relação a algumas obras. A 

elaboração dos documentos revelar-se-ia de grande utilidade, uma vez que permitiu um 

primeiro contato com as obras, artistas e o universo da exposição Transantiquity, tendo 

contribuído de igual modo, para o apoio à investigação e redação das reflexões sobre a 

exposição. A metodologia utilizada na realização dos documentos dos artistas, baseou-se 

primeiramente numa pesquisa em linha, através das páginas oficiais dos artistas, e das 

galerias que os representam, assim como a consulta de artigos on-line sobre os mesmos. 

 
550Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 28, pp.201 a 2018. 
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Seguidamente a pesquisa, conduzir-nos-ia a um levantamento e consulta de catálogos dos 

artistas disponíveis na Biblioteca de Serralves. 

 Concluída a elaboração dos documentos, seguiu-se o momento da chegada de 

obras à Galeria Municipal do Porto, tarefa que tivemos a oportunidade de acompanhar e 

dar assistência à equipa de montagem. Durante este período a galeria, que encerra ao 

público, transforma-se num espaço completamente diferente do habitual, onde são 

instaladas secretárias de trabalho para os curadores e responsáveis da galeria, lembrando 

um estaleiro de obras, repleto de caixas de transporte, de obras de arte cuidadosamente 

expostas no chão, sobre panos, enquanto técnicos de luzes e de som preparam e testam as 

peças audiovisuais. Há uma dinâmica especial que se vive durante o período de montagem 

de uma exposição, em que caixas de transporte de obras chegam pelo monta-cargas, 

havendo sempre a expectativa de as abrir e ver a obra de arte ao vivo. Durante a 

montagem551 de Transantiquity foi prestado apoio à assistente de curadoria e à 

responsável pelo serviço educativo, fazendo o registo fotográfico, desde o processo de 

abertura de caixas de transporte, passando pelo condicionamento das obras no interior das 

mesmas, ao momento em que são retiradas das caixas e exibidas. Nesta fase o 

acompanhamento fotográfico é essencial, não só enquanto registo e arquivo, mas também 

como comprovativo do estado em que as peças se encontram aquando da sua chegada à 

galeria. As peças são fotografadas sob diversos ângulos e todos os pormenores são 

registados nos condition reports552, que serão novamente completados no processo de 

desmontagem, pelo que a participação nas tarefas atribuídas contribuiu para a apreensão 

de conhecimentos relativos ao modo como as obras de arte devem ser manuseadas e 

tratadas à sua chegada. Durante as semanas de montagem de Transantiquity prestou-se 

apoio à equipa técnica em tarefas relacionadas com a cenografia da exposição, assim 

como o apoio à produção na pesquisa de materiais necessários a algumas das obras em 

exibição.  

Antes da inauguração da exposição ao público foi solicitada a distribuição de 

cartazes e flyers553 da exposição nas seguintes faculdades, escolas e instituições: Esap; 

Faup; Fbaup; Flup; ESAD; Universidade Lusófona; Escola Secundária Soares dos Reis; 

Escola das Artes da Universidade Católica; ACE - Palácio do Bolhão e em espaços 

comerciais como o Centro Comercial Bombarda; Maus Hábitos e Café Vitória.  

 
551 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, pp. 80 a 83. 
552 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 29, pp.219 a 221. 
553 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 30, p.222. 
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Após a inauguração da exposição referimos o apoio e assistência ao serviço 

educativo da Galeria Municipal do Porto, durante as visitas guiadas a escolas e 

universidades, com a possibilidade de intervir nas mesmas, tarefa que contribuiu para um 

contato com o público e para a colocação em prática dos conhecimentos apreendidos 

durante o estudo da exposição. Mencionamos também, a elaboração de um documento 

em word com as tabelas e textos da exposição554 para a editora responsável pela 

elaboração do catálogo da exposição. Destacamos ainda, o apoio prestado à produção, 

durante uma das atividades paralelas à exposição, a performance de Pedro Barateiro, 

Prova de Resistência (2012), no dia de encerramento da exposição a 16 de Fevereiro555. 

Concluída a exposição a 17 de Fevereiro de 2019, seguiu-se o período de 

desmontagem556, com o acompanhamento do mesmo sob a supervisão da coordenadora 

do estágio. Colaborou-se com as responsáveis pelo serviço educativo e curadoria, 

registando fotograficamente a desmontagem das obras e a sua colocação nas caixas de 

transporte. Uma vez mais destacamos o rigor e disciplina de todos os intervenientes, no 

cuidado e profissionalismo e sobretudo o interesse e vontade em ensinarem. À 

semelhança do que havia acontecido em Curveball Memory, durante a desmontagem da 

exposição foram novamente preenchidos os condition reports, nos quais houve uma vez 

mais oportunidade de contribuir, com o objetivo de se assegurar que as peças 

permaneciam nas mesmas condições em que chegaram ou se registavam alguma 

alteração.  

Ao tratar-se de uma grande exposição, que ocupou os dois pisos da galeria, e da 

qual fizeram parte artistas nacionais e internacionais de renome, não podemos deixar de 

expressar a nossa gratidão por termos feito parte de um projeto desta dimensão e que foi 

tão bem acolhido, tanto pela crítica como pelo público. 

 

2.4.  Apoio à produção da exposição Anuário 
 

Após a desmontagem da exposição Transantiquity, teve início a montagem de 

Anuário, exposição que abriu a programação da Galeria Municipal do Porto para os anos 

de 2019-2020. Numa reunião prévia com a equipa de trabalho da galeria foi apresentado 

o dossier da exposição, na qual tivemos um primeiro contato com o projeto, desenho 

 
554 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documentos 31 e 32, pp. 223 a 228. 
555 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras Performance TRS-01 e TRS-02, p.84. 
556 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, Figuras Desmontagem TRS-01; TRS-02 e TRS-03, pp. 85 e 86. 
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expositivo, artista e obras a integrarem a mesma e foi-nos explicado o conceito da 

exposição, distribuídas tarefas e alertados os cuidados que se deveriam ter com 

determinadas peças. A propósito de Anuário importa mencionar o apoio à produção na 

execução de tarefas inerentes às obras dos artistas, neste sentido destacamos a pesquisa 

de proteções acrílicas a serem utilizadas na obra Águas Vivas de Silvestre Pestana; 

pesquisa de suportes acrílicos A6 para peça J.O. Câmbios, de José Oliveira, assim como 

o apoio prestado na recolha de materiais utilizadas pelo artista Diogo Tudela na execução 

da obra Sem Título. Destacamos também a realização de uma lista em word, da qual 

constam as autorizações concedidas pelos artistas de reproduções fotográficas das obras, 

no catálogo e imprensa relacionada com a exposição Anuário e a elaboração de uma 

segunda lista sobre o modo como os artistas desejam ser identificados nos meios de 

comunicação557. 

À semelhança das exposições anteriores foi-nos dada a possibilidade de apoiar o 

processo de montagem da exposição, através do registo fotográfico558 da mesma, 

acompanhando e registando todo o processo, desde a chegada das caixas de transporte, à 

abertura das mesmas e o modo como as obras se apresentavam acondicionadas. Retiradas 

as obras dos interiores das caixas e das embalagens que as protegem, seguiu-se a 

disposição das mesmas sobre cobertores no chão da galeria, sendo fotografadas de vários 

ângulos e preenchidos os condition reports559. Sobre este processo chamamos a atenção 

para a obra de Xoan Torres, Sem título, cujas peças, em malas antigas de viagem, exigiram 

um imenso cuidado no seu manuseamento pela delicadeza do material em que foram 

concebidas, grés. Sobre a obra de Xoan Torres, para além do registo fotográfico, 

prestamos apoio à responsável pelo serviço educativo da galeria na contagem, 

organização e inventário das peças, dada o número elevado das mesmas e também pelo 

fato de algumas se apresentarem fragmentadas, com o objetivo de se apresentarem todos 

os dados registados aquando o processo de desmontagem da exposição. Destacamos 

também o apoio ao artista Diogo Tudela, que no Anuário apresentou a reprodução de uma 

obra, Sem Título, que já tinha apresentado na Sala 117 em menores dimensões. A 

oportunidade de assistir ao trabalho in loco do artista, acompanhando o processo de 

criação da obra e chegando a dar assistência ao próprio, foi algo de inovador e que uma 

vez mais revela o espírito que se vive durante as montagens das exposições na galeria. À 

 
557 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documentos 33 e 34, pp 229 e 230. 
558 Vide Apêndice Iconográfico-Vol. II, pp. 87 a 92. 
559 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 35, pp.231 a 233. 



Mafalda Leonardo Teixeira    Galeria Municipal do Porto e Serviço de Produção de Exposições.  
                   Relatório de Estágio. 
                                                                       Volume I  
 

 195 

semelhança de Diogo Tudela, Missing Artist Foundation realizou no espaço da galeria a 

obra Desaparecidos, com impressões xerox de posters de rua. Mencionamos também a 

oportunidade de falar informalmente com os artistas e curadores da exposição, durante o 

processo de montagem da exposição. Tratando-se de uma exposição sobre a produção 

artística e curatorial da cidade, foram vários os artistas que quiseram acompanhar a 

montagem das suas obras, oportunidade única para os contatar, caso de Silvestre Pestana, 

Dayana Lucas, entre outros.  

Antes da inauguração de Anuário foram divulgados no quarteirão das Galerias 

Miguel Bombarda flyers560 da exposição com o objetivo principal de atrair público para 

a mesma, não tendo sido possível no decorrer do estágio averiguar o feedback destas 

ações, parece-nos interessante no futuro fazer esse estudo. 

Após a montagem de Anuário seguiu-se a inauguração da mesma no dia 16 de 

Março, durante a qual foi prestado apoio às equipas de assistência de sala e exercidas 

funções de relações públicas, assim como apoio à responsável pela produção. A propósito 

da exposição Anuário e da programação da Galeria Municipal do Porto para o ano de 

2019, foi também concedida a oportunidade de acompanharmos a responsável pelo 

serviço educativo a instituições de ensino da cidade, nomeadamente à Universidade 

Lusófona, com o objetivo de promover em contexto de sala de aula as exposições 

presentes e atividades paralelas da Galeria, assim como a sua programação futura. 

 Infelizmente o fim do estágio não tornaria possível a participação no processo de 

desmontagem da exposição, não deixando de ser uma mais valia a participação e o 

contributo prestados na primeira edição de Anuário. 

 

3. Apoio no âmbito da Coleção de Arte Municipal 
 

As funções do estágio na Galeria Municipal do Porto, incluíam o apoio a tarefas 

e funções no âmbito da assistência de curadoria, neste sentido importa mencionar a 

assistência prestada à assistente de curadoria e a um dos técnicos de montagem, durante 

o controle, registo fotográfico e redação dos condition reports das obras pertencentes à 

Coleção Municipal de Arte Contemporânea e que se encontram em depósito na galeria. 

Durante a tarefa houve oportunidade de acompanharmos o processo de chegada das obras, 

da abertura e retirada das caixas onde se encontravam, do seu acondicionamento, e em 

 
560 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 36, pp. 334 e 235. 
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alguns casos à sua montagem, tarefas estas que foram realizadas de forma cuidadosa pela 

equipa, tendo todos os passos sido fotografados, assim como elaborados os respetivos 

condition reports561. Sobre a Coleção de Arte Municipal, importa referir que as recentes 

obras de arte contemporânea adquiridas pela Câmara Municipal do Porto, foram possíveis 

no âmbito do programa Aquisições562 da plataforma Pláka, projeto criado em 2017 para 

a dinamização da prática e apresentação de arte contemporânea na cidade do Porto, e que 

pretende reativar a Coleção de Arte Municipal, cuja última obra tinha sido adquirida em 

2003. Deste modo é-nos possível afirmar que o apoio na mencionada função foi um 

privilégio, ao ser-nos dada a possibilidade de participarmos num projeto que tem como 

principal objetivo adquirir e integrar novas obras na coleção da cidade. 

 

4. Tarefas executadas no âmbito do programa Fórum do Futuro 
 
 Importa mencionarmos o apoio prestado ao programa Fórum do Futuro563, 

iniciativa da Câmara Municipal do Porto, para o qual contribuímos de bom grado, embora 

não se integre nas atividades da Galeria Municipal do Porto. O Fórum do Futuro, projeto 

anual da cidade do Porto no qual ocorrem palestras, debates, performances e exibição de 

documentários, reúne convidados das mais diversas áreas que refletem sobre questões das 

sociedades atuais. A edição de 2018 sob o tema Ágora Club, apresentou algumas 

correlações com a exposição Transantiquity, procurando perceber de que modo a 

Antiguidade é pensada no mundo contemporâneo, sendo que alguns dos artistas presentes 

na exposição integraram o Fórum do Futuro, nomeadamente a artista chinesa Guan Xiao 

e o casal Mary Reid Kelley e Patrick Kelley. De entre as tarefas realizadas no âmbito do 

evento Fórum do Futuro destacamos a elaboração de uma lista564, da qual deveriam 

constar as moradas, e-mails e telefones gerais das embaixadas, consulados e institutos - 

dos países, dos convidados do Fórum do Futuro - em Portugal. Ainda a propósito do 

referido evento foi-nos solicitada a distribuição de flyers pelas diversas galerias de Miguel 

Bombarda e Rua do Rosário, assim como a distribuição de flyers e cartazes em diversas 

 
561 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 37, pp.236 a 238. 
562 A propósito do programa Aquisições do projeto Pláka e das obras adquiridas pela Câmara Municipal do 
Porto, vide: http://www.plaka.porto.pt/pt/aquisicoes/.  
563O Fórum do Futuro de 2018 realizou-se entre 04 a 10 de Novembro, em vários espaços da cidade do 
Porto, nomeadamente no Rivoli; Teatro Nacional São João; Casa da Música; Serralves; Mala Voadora; 
Ateneu Comercial; Palácio da Bolsa; Palácio do Bolhão e cinema Trindade. Sobre o Fórum do Futuro vide: 
https://www.forumofthefuture.com  
564 Vide Apêndice Documental-Vol. II, Documento 38, pp.239 a 242. 
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instituições de ensino e espaços municipais. De entre estes mencionamos a entrega de 

cartazes, consoante as áreas de interesse, nas associação de estudantes das Faculdades: na 

Flup, Margaret Atwood - Mitos na minha obra; na associação de estudantes da Fbaup, 

Kapwani Kiwanga - Afrogalactica III e Art & Language - Da possibilidade do diálogo; 

na Faup, Tokio Ito – Nova Arena Pública /Novo Espaço Público; na Fcup,  Michel Mayor 

– A pluralidade de mundos no cosmos: um sonho clássico, uma realidade moderna; na 

Escola das Artes da UCP, Luca Guadagino – A estética do desejo e Kapwani Kiwanga - 

Afrogalactica III. Nas associações de estudantes da Esad, Art & Language - Da 

possibilidade do diálogo; na Esap, Kapwani Kiwanga - Afrogalactica III e na Escola 

Artística Soares dos Reis, Nadya Tolokonnikova - Ativismo artístico na Grécia Antiga. 

Foram também entregues cartazes nos seguintes espaços municipais: Cinema Trindade, 

Astra Tylor - What is democracy? e no Ateneu Comercial do Porto, Trajal Harrel - In the 

Mood for frankie.  
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Considerações Finais 
 

Chegado o momento de redigir as últimas considerações sobre a experiência de 

estágio na Galeria Municipal do Porto, parece-nos pertinente mencionar que a escolha do 

local para a realização do estágio prendeu-se tanto com preocupações individuais como 

sociais. 

 No que respeita às primeiras, destacamos a importância da Biblioteca Municipal 

Almeida Garrett, integrada no Edifício Cultural e do qual faz parte a Galeria Municipal, 

enquanto local de estudo ao longo do nosso percurso académico e profissional, contacto 

que nos permitiu conhecer este espaço cultural da cidade dedicado à arte contemporânea. 

De mencionar, no percurso individual, anteriores experiências profissionais na área da 

produção e exposições temporárias, que motivaram e justificaram a candidatura a um 

estágio na Galeria Municipal do Porto.  

No respeitante às preocupações sociais, havia um particular interesse em perceber 

a importância que ocupam, nos dias de hoje, as galerias de arte no mundo contemporâneo 

e em concreto a Galeria Municipal do Porto, enquanto espaços que conduzem ao 

pensamento e à reflexão de temas da atualidade. Pensar a Galeria Municipal do Porto 

enquanto espaço de que resulta exposições coletivas e individuais, numa articulação de 

sensibilidades afins em torno de movimentos estéticos e cujo estudo contribui para a 

compreensão do panorama das artes plásticas, não só na cidade do Porto, mas também a 

nível nacional, ao longo do século XXI. Ainda no que concerne às preocupações sociais, 

refletir sobre o papel da Galeria Municipal do Porto enquanto instituição capaz de 

desenvolver um programa cultural, atraindo novos públicos e sinergias na divulgação de 

obras de artistas contemporâneos nacionais e estrangeiros, assim como pensar o seu 

contributo enquanto espaço vocacionado para a realização de ações de apresentação e 

divulgação da arte contemporânea portuguesa e estrangeira, dando a conhecer 

manifestações artísticas atuais através de um programa de exposições temporárias. 

A realização do estágio, no âmbito do Mestrado em História de Arte, Património 

e Cultura Visual, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, conferiu-nos a 

oportunidade de integrarmos uma equipa dinâmica, cujo trabalho, abrangendo tarefas 

diversas e de um grande dinamismo, contribuiu para uma aprendizagem sobre os 

processos que envolvem a preparação, montagem e desmontagem de exposições, no 

contexto de uma galeria municipal que se dedica à arte contemporânea. É-nos possível 

afirmar que a experiência de estágio na Galeria Municipal do Porto, superou as 
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espectativas, na medida em que nos foi possível, não só o acompanhamento das 

exposições, mas também a integração da equipa durante a Feira do Livro do Porto, 

certame cultural da cidade, o que se tratou de uma oportunidade e experiência únicas.  

Um dos aspetos que mais destacamos durante o estágio no departamento de 

Produção da Galeria Municipal do Porto, foi a possibilidade de trabalhar numa área de 

bastidores, à qual o publico não tem acesso, tendo a oportunidade de contatar, de modo 

informal, com artistas, curadores e comissários, num ambiente de equipa e dinâmica de 

grande proximidade entre as pessoas, que em trabalhos anteriores durante o percurso 

profissional não tinha sido possível, contribuindo para a aquisição de competências e 

aprendizagens no universo expositivo e curatorial. 

Destacamos também o caráter camaleónico da Galeria Municipal do Porto, 

assumindo cenografias e desenhos expositivos totalmente diferentes, afirmando-se de 

cada vez como um novo espaço, reforçando-se aquele que era um dos principais objetivos 

do arquiteto José Manuel Soares: o de ser um espaço neutro.  

Mencionamos ainda o fato de as três exposições, embora com temáticas 

diferentes, apresentarem aspetos comuns, nomeadamente a importância do diálogo – o 

do diálogo entre as obras e o público; das obras com espaço expositivo e finalmente os 

diálogos que as várias obras estabeleciam entre si, durante as exposições. Destacamos 

também a presença constante do tempo e da memória, questões que influenciam a prática 

artística contemporânea, conforme nos foi possível verificar nas reflexões sobre as três 

exposições.  

Terminamos, confessando que  durante a redação do presente relatório de estágio, 

diretrizes definidas inicialmente alteraram-se, parecendo-nos primordial, devido à 

escassez de dados, fontes e bibliografia sobre a Galeria Municipal do Porto - não obstante 

os seus dezoito anos de existência – abordar o seu percurso, o que nos conduziu a um 

processo de pesquisa e de investigação difícil e moroso, que optámos por incluir, pelo 

contributo que o mesmo poderá vir a ter no âmbito da disciplina científica que é a História 

da Arte, ao permitir que a Galeria Municipal do Porto passe a dispor de um trabalho 

investigativo sobre a sua história na cidade. 
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C.M.P. - Paulo Cunha e Silva faz balanço de meio ano de cultura no Porto. Entrevista 
publicada pelo Portoponto, a 24 e Abril de 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=52BeZCNtwgk&t=2s.  
 
C.M.P. - Present Tense, vídeo publicado pelo Portoponto, a 11 de Julho de 2014. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IbjAk65sI24.  
 
C.M.P. - Programação da Galeria Municipal 2019.  Vídeo publicado por Portoponto, a 
26 de Fevereiro de 2019, acessível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=At1Qy_kz58k&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s6
WgSDVv-_B8p2&index=13&t=0s.  
 
C.M.P. - Quatro exposições para ver na Galeria Municipal em 2017. Vídeo publicado 
por Portoponto, a 16 de Fevereiro de 2017. Acessível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=wUrPrH7Gkp4&list=PLTpdxvgXNmmcqBCZ_S7s
6WgSDVv-_B8p2&index=165. 
 
C.M.P. - Sub-40 Arte e artistas no Porto- Geração pós-25 de Abril. Entrevista publicada 
Por Volta Das Quatro, a 16 de Outubro de 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bI47fE5qrcc.  
 
C.M.P. - 6 exposições na Galeria Municipal em 2018. Vídeo publicado por Portoponto, 
a 14 de Fevereiro de 2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=wk1S2OUfRds.  
 
Espaço MIRA - Cristina Regadas apresenta a exposição Mapa Natal II. 
https://www.youtube.com/watch?v=qDhBlbyn0Po. Vídeo publicado por Espaço MIRA 
a 9 de Novembro de 2016. Consultado no dia 18 de Julho de 2019. 
 
Expanding Roots - Space Transpose, vídeo da instalação para O Espectáculo, disponível 
em: https://vimeo.com/309320399. Publicado por BERRU em Janeiro de 2019.  
 
KUBIKGALLERY - The Confession of the flesh| Hernâni Baptist. Teaser da exposição 
publicado no dia 14 de Fevereiro de 2018, Vídeo disponível em: 
https://vimeo.com/255821357.  
 
Porto Canal - Exposição: Dayana Lucas - Espírito manual. Reportagem para o programa 
N’Agenda -Porto Canal, jornalista: Inês Reis. Publicado a 19 de Maio de 2018, disponível 
em: http://portocanal.sapo.pt/um_video/onFan841FzCjHAnjjZJc.  
 
SUB-40 - Inauguração_SUB-40, vídeo publicado por Sub-40, a 21 de Outubro de 2014.  
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uwUID6VSkDg.  
 
VIEIRA, Alexandra - Complexo cultural do jardim do Palácio de Cristal. Temas: Artes 
e Cultura, Sociedade. Canal: RTP1. Ano: 2001. Disponível em: 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/complexo-cultural-do-jardim-do-palacio-de-cristal/.  
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Filmes presentes na exposição Transantiquity: 
 
JARMAN, Derek – Amyl Nitrate perfoms a risqué “Rule Britannia”. Excerto de Jubilee, 
1977. Publicado a 29 de Abril de 2001, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aFRg5pLD9EI. Consultado no dia 10 de fevereiro de 
2019. 
 
WEDEMEYER, Clemens von - The Beginning. Living Figures Dying, 2013. Disponível 
em: https://vimeo.com/149496358. Publicado por KOW, 2015. Consultado no dia 16 de 
Fevereiro de 2019. 
 
 
Folhas de sala de exposição: 
 
FARIA, Óscar – “Corpos, luxos e obras”. In The Confessions of the flesh – Hernâni Reis 
Baptista. [Folha de sala da exposição], 2018. Disponível em: 
https://www.kubikgallery.com/assets/folha-de-sala_hernâni.pdf 
 
HAFE PÉREZ, Miguel von – UM. [Folha de sala da exposição], 2018. Texto de folha de 
sala disponível em: https://www.viralagenda.com/pt/events/463690/um-exposicao-de-
dayana-lucas 
 
LOBO, Carlos - A Invenção da Memória. [folha de sala da exposição] 2018. 
 
LUCAS, Dayana - Dayana Lucas: Pedra em flor.  Sismógrafo 23 de Fev-16 Mar 2019. 
Uma proposta de Maria João Macedo. [Folha de sala da exposição]. Vide: 
https://www.sismografo.org/exhibitions/Dayana-Lucas-Pedra-em-flor/ 
 
PÉREZ QUIROGA, Ana - ¿De que casa eres? Folha de sala da exposição disponível em: 
https://www.kubikgallery.com/assets/folha-sala-site_ana-péz-quiroga.pdf. 
 
PÉREZ QUIROGA, Ana - ¿De que casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de un 
cotidiano. [Brochura da exposição]. 
 
WANDSCHNEIDER, Miguel – Qualia. [Folha de sala da exposição]. Texto disponível 
em: https://www.sismografo.org/exhibitions/Belen-Uriel-Qualia/  
 
[S.a] - CRISTINA REGADAS, Eterno Retorno, de 14 de Abril a 9 de Junho de 2018. MCO 
Arte Contemporânea, Porto.  
 
[S.a] – Uma presença sugerida. Carla Filipe| Cevdet Erek | Xoan Torres. Curadoria de 
Ángel Calvo Ulloa. [Folha de Sala da exposição].  
 
 
Sites de artistas e galerias: 
 
ARTUNER [gallery]. Artists. Gabriele De Santis. Disponível em: 
http://www.artuner.com/artists/gabriele-de-santis/.  
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Belén Uriel [página oficial da artista]. Exhbitions. Ponle um marco.... Disponível em: 
http://belenuriel.net/ponle-un-marco#/i/7.  
 
David Zwirner [gallery]. Artists. Cristopher Williams. Disponível em: 
https://www.davidzwirner.com/artists/christopher-williams.  
 
Galeria Millan. Artistas. Thiago Rocha Pitta. Disponível em: 
http://www.galeriamillan.com.br/artistas/thiago-rocha-pitta/biografia.  
 
GYPSUM [gallery]. Artists. Basim Magdy. http://gypsumgallery.com/bio.  
 
Hugo Boss ASIA ART – Rockbound Art Museum (RAM). Artists. Guan Xiao. 
Disponível em: http://hugobossasiaart.org/en/2015/artist/detail/a400j7.html.  
 
In Spite Of [gallery]. Index. Uma presença sugerida. Disponível em: 
https://inspiteofporto.tumblr.com/post/181015782847.  
 
Jeu de Paume [galerie]. Guan Xiao. Disponível em : 
http://www.jeudepaume.org/?page=galerievideos&sousmenu=&idVideo=99&debutList
e=15.   
 
João Paulo Serafim [página oficial do artista]. Disponível em: 
https://joaopauloserafim.com/new-gallery-2.  
 
Madragoa [galeria]. Artists. Belén Uriel. Disponível em: 
https://www.galeriamadragoa.pt/2017.  
 
Núria Güell [página oficial da artista]. Disponível em: http://www.nuriaguell.net/.  
Pierrot Le Fou. Galeria Portátil. https://www.pierrotlefou.pt/Galeria-Portatil.  
 
Pilar Corrias [Gallery] - Artists. Mary Reid Kelley. 
https://www.pilarcorrias.com/artists/mary-reid-kelley/.  
 
Sem Imago mundi, Antes Um Desvio Aleatório. Project 
https://semimagomundi.weebly.com/project.html.  
 
ZKM [Center for Art and Media] – Exhibition Archive. Artists. Guan Xiao, Reading 
(2013). https://zkm.de/en/guan-xiao.  
 
 
ARQUIVOS – Fontes: 
 

1. Arquivo pessoal do Arquiteto José Manuel Soares: 
• Documentos n.ºs 8 e 9, constantes no Apêndice Documental, Volume II. 
• Figuras n.º 6 ao n.º 18, constantes no Apêndice Iconográfico, Volume II. 

 
2. Arquivo Municipal do Porto:  

 
- Arquivo Geral – Gabinete do Munícipe 

• Documentos n.ºs 7; 14; e 15, constantes no Apêndice Documental, Volume II. 
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- Arquivo Histórico da Casa do Infante 

• Documentos n.ºs 1; 3; 12, constantes no Apêndice Documental, Volume II. 
• Figuras 1; 2; 4 e 5, constantes no Apêndice Iconográfico, Volume II.  

 
3. Galeria Municipal do Porto – Câmara Municipal do Porto 
• Documentos 11a e 11b; 27; 29; 35 e 37, constantes no Apêndice Documental, 

Volume II. 
• Figuras Mp-07; Mp-08; Mp-11; Mp-13; Mp-14; Mp-20; TRS-47; FL-01 a FL-06; 

Desmontagem Mp-01 Mp-02; Desmontagem TRS-01 a TRS-07; Performance 
TRS-01 e 02; Desmontagem TRS-01 a TRS-02; Montagem A18-01 a 07, 
constantes no Apêndice Documental, Volume II. 

 


