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 O universo expositivo, reflectindo as mudanças que foram revolucionando o 
contexto artístico, foi-se igualmente alterando, quer em termos conceptuais quer em 
termos da sua materialização e instalação das peças na galeria, hoje, espaço artístico 
por direito próprio, que integra estas novas formas num mundo que parece não parar 
de surpreender. A exposição, núcleo irradiador da mais directa forma de comunicação 
do museu com os seus públicos, tornou-se algo tão complexo como a própria arte que 
integra, um acto multidisciplinar que engloba uma pluralidade de diferentes níveis e 
linguagens expositivas, que hoje integram em si um universo muito mais amplo, e 
responsabilizável, onde cada escolha repercute um conjunto de múltiplos 
encadeamentos conceptuais e de ordem prática que influenciaram o modo como o 
público vai percepcionar o que se encontra em mostra. 
 As mostras temporárias de Arte Contemporânea tornaram-se um grampo 
impulsionador dos museus especializados e, nesta Dissertação pretende-se, numa 
primeira parte, traçar sumariamente a sua evolução histórica até aos nossos dias, e 
numa segunda parte apresentar três casos de estudo especificados em três exposições 
temporárias realizadas no Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, 
nos quais através de uma abordagem mais conceptual e um estudo museográfico, se 
escrutinará o processo de curadoria nos dias de hoje, a ligação entre o pensamento e a 
prática que este integra.  
 Através deste estudo pode-se compreender a evolução supracitada assim como 
a multiplicidade de práticas curatoriais existentes e a multiplicidade de tipologias 
practicáveis, com as suas especificidades próprias, pensada caso a caso, curador a 
curador, artista a artista.  
 Hoje a exposição mais do que pensar a própria arte, permite pensar-se a si 
própria, tornando-se o método por excelência para se examinar, discutir ou rever, quer 
conceptualmente, nos temas abordados, nos artistas e peças escolhidas, quer em 
termos prácticos, nos meios utilizados para materializar ideias e conceitos e a 
instalação das peças da galeria, de forma a uma evolução constante e qualitativa.  
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 The exhibition universe,  reflecting the changes that have been revolutionizing 
the artistic context, it was also changing, both in conceptual terms and in realization 
and installation terms of the pieces in the gallery terms, today, artistic space in its own 
right, integrates these new forms in a world that seems to not stop surprising. The 
exhibition, radiating center for the most direct form of communication with the 
museum public, has become something as complex as art itself, an multidisciplinary 
act that encompassses a plurality of different levels and expository language, that 
integrates itself a universe much larger, and accountable, where each choice affects a 
set of multiple threads conceptual and practical considerations that influenced how 
the public will perceive what is on show. 
 The temporary exhibitions of contemporary art became a staple of the booster 
of the specialized museums, this thesis is intended as a first part, briefly trace its 
historical evolution to the present day, and a second part present three case studies of 
three specified temporary exhibitions held at the Museum of Contemporary Art 
Serralves, where through a more conceptual approach and a museographic study, I will 
strutinize the process of curating these days, and the connection between thought and 
practice. 
 Through this study we can understand the evolution mentioned above as well 
as the multiplicity of curatorial practices and the multiplicity of existing practicable 
typologies, with its own specificities, designed on a case curator-to curator, artist-to-
artist.  
 Today, the exhibition, more than art itself,  allows thinking to herself, becoming 
the quintessential method to examine, discuss or revise either conceptually, the 
themes, the artists and the chosen pieces, both in terms practical, the methods used 
to materialize ideas and concepts and installation of the pieces in the gallery, in a way 
to a constant and qualitative evolution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os museus, como instituição cujas origens conceptuais basilares remontam à 

Antiguidade Clássica, atravessaram já um longo período temporal propício à sua 

construção interna e, como tal, a diversidade e multiplicidade de entendimentos das 

várias épocas que atravessam, próprios da sua história, inflacionaram a mudança e a 

evolução mas acima de tudo a necessária adaptação às várias considerações que sobre 

ele iam sendo propostas.  

 Produtos reflectores das sociedades que os criaram e, sobretudo foram 

desenvolvendo, estes foram-se modificando e adaptando ao seu tempo e, quer a 

forma, a função, os conteúdos, as missões ou o seu modus operandi sofreram 

variações que os tornaram locais já muito distantes, a vários níveis, das suas primárias 

formações, numa mudança constante e permanente que o foi distanciando do local de 

afirmações imutáveis e autoritárias e o tornou num local pertencente ao mundo 

moderno, assente no debate e questionamento (SCHUBERT: 2009). 

 Apesar de tamanhas mudanças, existe uma ideia primordial que se mantém 

independentemente do período cronológico: a do tesouro, posteriormente 

museológico, composto por objectos tangíveis que ao integrarem este contexto se 

transformam em documentos responsáveis pela produção de conhecimento, aptos a 

uma linguagem estética, com grande valor para a comunidade global. Ao assumir as 

consequências dessa transformação, o museu passa a trabalhar não só com bens 

materiais mas igualmente simbólicos e, nesse sentido toda a operação é de natureza 

retórica e ideológica, funcionando estes como um suporte de significação e a 

exposição como um discurso ou narrativa que visa a produção de sentido.  

 No caso de obras de arte, estas encontram no museu o “seu responsável” por 

excelência «art is fragile, it needs to be protected, and the museum is the proper place 

for this»1  afirma Szeemann, sendo seu dever cuidar, conservar, estudar, documentar e 

expor para deleite e conhecimento do público, funções atestadas pela última definição 

dada pelo ICOM (2007), sendo esta última essencial e simultaneamente legitimadora 

da sua existência «L’exposition est le moyen par excellence du musée, l’instrument de 
                                                             
1 SZEEMANN cit. por GREENBER; FERGUSON; NAIRNE (1996)  

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1337W3LG62852.463827&profile=ba&uri=search=AL~!Ferguson,%20Bruce%20W.&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1337W3LG62852.463827&profile=ba&uri=search=AL~!Ferguson,%20Bruce%20W.&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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son langage particulier» (RIVIÈRE: 1989). Esta importância reside no encontro total 

mas controlado com o objecto tridimensional autêntico que a exposição permite 

«Juntar al objeto y al espectador es la funcion mas importante de la exposicion del 

museo» (BELCHER: 1997). Segundo a mais recente definição do ICOM2, a exposição é: 

 «The result of the action of displaying something, as well as the whole of that which is 

displayed, and the place where it is displayed. “Let us consider a definition of the exhibition borrowed 

from outside and not drafted by ourselves. This term – along with its abbreviated term ‘exhibit’ – means 

the act of displaying things to the public, the objects displayed (the exhibits), and the area where this 

display takes place”»3. 

 Demonstrativa dos parâmetros básicos e essenciais que uma exposição engloba 

nos dias de hoje, esta definição demonstra que actualmente uma exposição não se 

limita aos objectos dados a visualizar, mas é algo mais abrangente, complementada 

por uma componente conceptual e filosófica, que a distingue de pura apresentação.  

 A utilização de uma linguagem do âmbito visual permite a construção de 

significado nas exposições através de uma teia de relações criadas entre as várias 

peças na mostra: uma peça de arte quando exposta quase nunca está sozinha, ela faz 

parte de um grupo de objectos «brought together in one place to from a collection and 

them displayed, make visual statements» (Emma:1999), integrando assim uma 

narrativa onde temas particulares são criados e abordados e relações são elaboradas, 

através de pontes entre os objectos selecionados que se constroem a partir da forma 

como estes são expostos: são construídas hierarquias de valor, feitas inclusões e 

exclusões, peças agrupadas e separadas, num acto multidisciplinar que engloba uma 

pluralidade de diferentes níveis e linguagens expositivas, que criam um amplo universo 

confinado ao espaço da galeria. Produzir significado em contexto colectivo é 

precisamente a meta de qualquer estratégia de apresentação e representação de 

símbolos visuais. 

 Com uma importância inegável no contemporâneo «Exhibitions have become 

the medium through which most art becomes known» (GREENBER; FERGUSON; 

NAIRNE:1996) e na adaptação aos novos contextos museológicos que prosperaram, 

sensivelmente a partir da década de 80, as exposições temporárias ganharam espaço 

                                                             
2 Datada de 2010 
3 DAVALLON (1986) cit. em Key Concepts of Muselogy 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1337W3LG62852.463827&profile=ba&uri=search=AL~!Ferguson,%20Bruce%20W.&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1337W3LG62852.463827&profile=ba&uri=search=AL~!Ferguson,%20Bruce%20W.&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1337W3LG62852.463827&profile=ba&uri=search=AL~!Ferguson,%20Bruce%20W.&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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crescente pela experimentação e capacidade de divulaçao que permitem, tornando-se 

o meio principal através do qual a arte contemporânea alcançaria o grande público. A 

notabilidade alcançada levou variados museus a optarem por exibir as suas coleções 

como uma série de exposições temporárias ao invés de uma exposição permanente, 

num imenso investimento de meios físicos e intelectuais que permitem novas e várias 

experiências, reinventando os modelos de pensar e apresentar a arte. Como tal o seu 

campo de desenvolvimento e preparação assim como a sua estrutura, foram-se 

tornando cada vez mais complexos e exigentes, dando lugar ao aparecimento de novas 

formas de pensá-la e materializá-la, o que se espelha no crescimento de disciplinas 

como a museografia e expografia.  

 Assim, este complexo universo que engloba a realização de uma exposição – 

curadoria - (curating nos E.U.A; exhibition making na Europa) envolve um conceito 

curatorial que está na base do projeto da exposição. Neste processo destaca-se ainda 

uma figura - o curador - desempenhando um papel fundamental como mediador nesta 

troca simbólica, responsável pela prática expositiva que inclui a narrativa a 

desenvolver e a sua transposição para a galeria de exposições - a sua instalação e 

apresentação – e que exerce influência directa na forma como o público contactará e 

percepcionará as obras (RICO: 2006). Neste complexo processo, as exposições 

assumem o papel de obras de arte per se: 

 «the expository method must provide and adaptable spectacle, mediating an organization of 

spaces and arrangement of visual materials. Yet the installation, crucial component of any exhibition, is 

an and of itself a form of modern work, whose articulation, both spatial and visual, is worthy of 

consideration» (CELANT: 1996). 

 Tal pinião é corroborada por outros autores como O’Doherty (1999): 

 «The way pictures are hung make assumptions about what is offered. Hanging editorializes on 

matters of interpretation and value, and is unconsciously influenced by taste and fashion. Subliminal 

cues indicate to the audience its deportment. It should be possible to correlate the internal history of 

paintings with the external history of how they were hung». 

 Também Staniszewski (1998) o defende, enfatizando a importância da análise e 

compreensão do suporte material e da instalação para um objecto ser visto, assim 

como a sua relevância na abordagem à história da arte, reconhecendo assim a 

vitalidade, historicidade, o tempo e o carcáter local de todos os aspectos da cultura.  
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 Com as grandes mudanças que a práctica curatorial e os modelos exibicionais 

tem vivido, e com o intuito de as compreender, a presente Dissertação de Mestrado 

terá como tema central o universo expositivo, especificado nas exposições 

temporárias4 de Arte Contemporânea em contexto museológico no século XXI, 

pretendendo através deste estudo compreender o estado actual da prática curatorial, 

analisando o processo que se inicia com a sua conceptualização e que culmina com a 

posterior materialização e instalação das obras no espaço. 

 Ao longo da história as obras de arte foram recebidas e avaliadas em diferentes 

planos, e se inicialmente a produção artística começa com objetos cerimoniais 

destinados a servir um culto, posteriormente, com as evoluções no mundo artístico, 

dá-se a sua substituição pelo valor da exposição, que passa a prioritário, como defende 

Benjamin (1935), num ensaio que se revelaria essencial tanto para a história das 

exposições como para a própria História da Arte. Tal como a sabedoria popular tantas 

vezes afirma, para se compreender o hoje deve-se conhecer o ontem e, seguindo o 

exemplo, numa primeira parte teórica da presente dissertação, efectuarei uma 

dissecação da evolução histórica do conceito de exposição, através do qual pretendo 

compreender o início do valor da exposição, seguindo o seu crescendo até ao seu 

estado actual, encontrando assim a génese de múltiplos conceitos, hoje usuais no 

campo expositivo, de forma a percepcionar as mudanças e compreender o longo 

percurso percorrido. Afinal, que é a curadoria? O que foi a instalação das peças no 

espaço durante o curso da história? Por que etapas passou até aos dias de hoje? 

Focando alguns casos significativos e demonstrativos do desenvolvimento expositivo, 

compreende-se a sua importância e a forma como esta transforma a percepção de 

uma obra (NEWHOUSE: 2005). A arte e as exposições evoluíram conjuntamente e como 

tal, a arte contemporânea não pode ser compreendida sem uma completa percepção 

da evolução da sua exposição e vice-versa «the context of display is an important issue 

for art history because it colours our perception and informs our understanding of 

works of art» (BARKER: 1999). 

                                                             
4 Exposições temporárias podem dividir-se em curto, médio ou longo prazo. As exposições de curto 
prazo podem ser de um dia, uma semana, um mês ou dois. Médio prazo podem ser entre três a seis 
meses, ou ainda exposições programadas para durar uma temporada como de Março a Outono, 
apanhando o verão e captando os turistas. As exposições de longo prazo são aquelas que têm maior 
duração podendo durar vários anos.  

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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 No entanto, apesar da sua importância crescente, as suas histórias, estruturas e 

implicações sócio-políticas só agora estão a começar a ser teorizadas «the work on the 

nature of that institutional speech called exhibitions has just begun» (GREENBER, 

FERGUSON,NAIRNE: 1996) tendo o interesse nesta matéria apenas despoletado 

sensivelmente a partir da década de 1980. Matéria de direito próprio e categoria 

histórica tal como defende Staniszewski (1998) a curadoria e a instalação estão ainda a 

ser estabelecidas como campo de estudo e tema de investigação.   

 De forma a compreender a presente condição da matéria, verificando como 

este processo tem lugar no universo de um museu no século XXI, mais precisamente 

numa exposição de arte contemporânea, na segunda parte do trabalho iniciarei o 

estudo de três casos práticos tendo as escolhas recaído sobre exposições patentes em 

2012/2013 no Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, no Porto. 

Inaugurado em 1999, este tornou-se um núcleo artístico irradiador, sinónimo de 

qualidade e profissionalismo e que se tem vindo a confirmar, a cada trabalho 

realizado, a sua distinção em termos artísticos e expositivos, tornando-a um dos mais 

importantes pólos culturais do norte do país e uma referência a nível nacional. 

 As exposições em causa integram três tipologias expositivas distintas de forma 

a compreender como este processo tem lugar em diferentes casos, com 

especificidades e características próprias, aumentando assim o campo de estudo. O 

primeiro caso é “Locus Solus: Impressões de Raymond Roussel”, patente entre 23 de 

Março e 1 de Julho, numa co-produção entre Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía de Madrid e Museu de Arte Contemporânea de Serralves, onde perscrutando a 

influência de um escritor nas artes visuais se apresenta uma “outra” história da arte do 

século XX e XXI, e duas exposições monográficas: “To Whom Who Keeps a Record” de 

Mathieu Kleyebe Abonnenc, no Museu entre 14 de Abril e 8 de Julho, exposição de um 

jovem artista em ascendência ou ainda a retrospectiva do português Julião Sarmento 

“Noites Brancas” patente entre 24 de Novembro e 3 de Março de 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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CAPÍTULO 1 

O MUSEU E AS EXPOSIÇÕES: ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

I. 1. Do Renascimento ao final do Século XIX  

 

Em qualquer actividade humana há sempre um sentido comum e primitivo, que 

nos é intrínseco e totalmente revelador da nossa essência e, tal como o valor de culto, 

presente desde os primórdios e que se configurava então no sagrado, no mágico, num 

mundo transcendente e inalcançável, o acto de coleccionar ou reunir em colecção tem 

igualmente uma origem remota relacionada com o processo de eleição e protecção 

dos totens nas sociedades primitivas: objectos raros e belos que suscitavam 

curiosidade pela sua relação com os mitos criados na época. Estes actos surgiam no 

encadeamento do culto a que o homem se encontra predisposto, podendo este ser 

catalisado para Deuses ou objectos que, no caso destes últimos, vêm ser-lhes 

acrescentado, ao valor material, uma carga imaterial valorativa, transformando-os em 

peças merecedoras de devoção (DUNCAN: 1995). 

Entrelaçada à história deste culto que conduz ao colecionismo, está a história 

do Museu enquanto conceito embrionário em desenvolvimento, cujo grande impulso 

se dá a partir do Renascimento5, através do colecionismo das naturalia e artificialia, 

que ornam os gabinetes de curiosidades e os studiolos que sobrevêm na época. O 

studiolo com peças de pintura, escultura, medalhões e outros objectos preciosos, 

enfatizando uma exposição aberta mais próximo ao museu, enquanto o gabinete, com 

os seus objectos naturais e “fantásticos”, favorecendo uma contemplação mais 

solitária e isolada, eram compostos por pequenas salas limitadas a um número restrito 

de convidados, onde os objectos eram agrupados de acordo com categorias específicas 

como material ou função, já antecipando as classificações dos museus 

(NEWHOUSE:2005) e apresentados obedecendo a intenções específicas «thoughtout 

                                                             
5 Até ao Renascimento existem alguns desenvolvimentos pontuais no conceito de Museu, sendo dado 
maior destaque pelos autores aos que tiveram lugar na Antiguidade Clássica Grega, ou ainda algumas 
considerações acerca da apresentação de peças na Antiguidade Romana. Ver ROCHA PEREIRA, Maria 
Helena (2006) Estudos de História da Cultura Clássica. I Volume – Cultura Grega, Edição da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa. E ainda Barranha (2001) ou Newhouse (2005).  

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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programs typically devised to evoke a microcosm of the observable world, with the 

owner in a central position of power» (NEWHOUSE:2005). 

Aqui vemos a génese da figura moderna do museu que adivinhava já uma tripla 

vocação: salvaguardar peças ou conjuntos das heranças artísticas do passado então 

entendido como o legado grego-romano das épocas clássicas; pô-las à disposição dos 

estudiosos, amadores e artistas como fruição esteticista e também como fonte de 

saber exemplar; e ainda recolher e celebrar a produção contemporânea que parecesse 

susceptível de se igualar com os valores dos espólios acumulados (SILVA:2000). 

É a propósito destas colecções particulares que se formavam na época que, na 

Florença dos Médici, Cosimo utiliza a palavra “Museum” num sentido já mais próximo 

ao que conhecemos hoje, para se referir às suas colecções. No final do século XVI, o 

seu neto, contrata o primeiro conservador que tinha como funções cuidar, organizar e 

preservar precisamente estas colecções. 

Paralelamente a este início de desenvolvimento do conceito de museu, o 

coleccionismo privado aumentava e ao longo dos séculos XVII e XVIII, com a cultura 

maneirista e barroca, as colecções diversificam-se tematicamente, associando-se 

curiosidades exóticas dos novos mundos que se descobriam no globo terrestre e ainda 

obras de pintura dos grandes mestres dos séculos precedentes ou contemporâneos. 

Segundo Richter (2010) seguindo a linha de raciocínio de Walter Benjamim6, com este 

crescendo da importância e prestígio das colecções de pintura que se materializam nos 

múltiplos gabinetes que floresciam na época, presencia-se «a point in history when art 

emancipated itself from being a cult object and became an exhibition object» 

(RICHTER:2010). De entre os vários exemplos que sobrevinham, tomemos a Galeria de 

Pintura do Arquiduque Leopold William da Áustria, pintada por David Teniers the 

Younger em 1653, onde podemos observar o que Ekkehard Mai7 designou de 

«personal pantheon of painting» numa exibição cujo objectivo passava por demonstrar 

a ligação entre poder e espírito, a fim de fundamentar a grandiosidade e prestígio da 

dinastia detentora das peças.  

                                                             
6 BENJAMIM (1968) 
7 MAI cit. por RICHTER (2010) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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Descendente então dos Gabinetes de Pintura, das Câmaras de Maravilhas e dos 

Gabinetes Científicos, assim como do encadeamento dos ideais Iluministas e do 

espírito enciclopédico que principiam no século XVIII, os espaços privados começam a 

articular-se de encontro a um modelo unitário, ou seja, começa a dar-se a lenta 

transformação do carácter privado ao público: o espaço relativamente secreto do 

estúdio ou da câmara de maravilhas dá lugar a um novo espaço visual, a galeria ou a 

sala de exposições aberta ao público que passa a ter como função contribuir para o 

«culto da educação cívica» (SILVA:2000), denotando-se já o propósito educacional 

adjacente. Para esta evolução museológica foi também importante o nascimento da 

história da arte e da estética, assim como a disseminação do experimentalismo, vindo 

das revoluções científicas e técnicas em curso caminhando este assim para se delinear 

como instituto democrático (SILVA:2000). 

Ainda no século XVII surge a primeira instituição museológica moderna e de 

carácter oficial: a 21 de Maio de 1683, por ocasião da visita que o duque de York, o 

futuro rei de Inglaterra Jaime II, à Universidade de Oxford, é inaugurado aquele que é 

geralmente considerado o primeiro Museu da época moderna: o Museaum 

Ashmolianum Schola Naturalis Historiae, Officina Chimica, estabelecido por um órgão 

público para o benefício público, inaugurando-se assim uma nova etapa nas 

instituições culturais do Ocidente. 

Neste período inicial de instauração museológica abriram as portas outros três 

Museus, já no século XVIII. O Musée du Luxembourg em Paris, primeiro museu francês, 

foi aberto ao público em 1750 e instalado no Palais du Luxembourg. No início, a 

colecção era composta maioritariamente por pinturas oriundas da colecção real 

(Cabinet du Roi) de Rubens, Leonardo da Vinci, Raphael, Poussin ou Rembrandt. Após a 

abertura do Louvre, em 1818 o Musée du Luxembourg passa a ser dedicado apenas a 

obras de artistas vivos, reunindo obras de David, Ingres e Delacroix entre outros. 

O British Museum, aberto em Londres a 15 de Janeiro de 1759, tem origem na 

vontade do médico, naturalista e coleccionador Sir Hans Sloane que, ao longo de sua 

vida, recolhe mais de 71.000 objetos entre livros, manuscritos, espécimes naturais, 

algumas antiguidades (incluindo moedas e medalhas, gravuras e desenhos) e ainda 

material etnográfico. Segundo a sua vontade, estes deveriam ser preservados após sua 
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morte e, de forma a garantir que o seu desejo fosse respeitado, deixa toda a coleção 

ao Rei George II e à nação, em troca de pagamento para os seus herdeiros. O acordo é 

aceite e a 7 de Junho de 1753 uma lei do Parlamento estabelece o Museu Britânico. 

Instalado numa mansão do século XVII, Montagu House, a entrada era gratuita e 

permitida a estudiosos e curiosos. 

Em 1793, em Paris, no contexto da Revolução Francesa, dá-se a abertura do 

Museum Central des Arts, instalado na Grande Galerie du Louvre e que resulta da 

transformação do Palácio dos Reis em Museu. De entrada gratuita, estava aberto 

principalmente para artistas sendo que para o público apenas nos fins-de-semana. As 

peças de arte, sobretudo pinturas da coleção real ou apreensões de bens de 

emigrantes estavam dispostos no Salon Carré e na Grande Galerie. 

A partir do momento em que as colecções se tornaram museu e se começa a 

exibir para um “público” geral, colectividade que passa então a alvo receptor, a 

exposição torna-se proeminente e as restantes actividades (adquirir, conservar e 

estudar) passam a existir como seu suporte (ALEXANDER, ALEXANDER:2008). Devido 

ao propósito educacional que lhes passa então a estar associado, começa a ser 

adoptada uma metodologia expositiva própria e específica:  

«Public museums placed objects in a completely different way, used a different vocabulary to 

describe them and addressed a different audience. Among other changes, museums imposed clear 

directions for movement through their galleries presenting “walk-by” viewing that after 1750 developed 

into chronological organizations emphasizing history that artistic quality» (NEWHOUSE: 2005:). 

Inicia-se assim algo que se tornará fundamental em qualquer programa 

expositivo: o cuidado na forma com que o público contacta com as peças.  

Paralelamente à abertura de um novo universo museológico, que em termos 

artísticos consagrava, na sua maioria, apenas os grandes mestres já reconhecidos e 

aplaudidos, desenvolviam-se novas formas que garantissem a evolução global e 

divulgação da arte então em produção assim como o próprio percurso individual dos 

artistas, que devido à evolução social, económica e cultural então em curso, se 

tornavam independentes (NEWHOUSE: 2005). Começam então a ser organizadas 

exposições oficiais e semi-oficiais, mostras temporárias de arte contemporânea que 
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tinham lugar em várias cidades europeias, e cujos cânones expositivos marcaram a 

forma como a arte era exposta entre os séculos XVII e XIX.  

Em 1663 a Académie Royale de Peinture et de Sculpture inicia a organização de 

uma série de apresentações, os percursores dos famosos Salons, com mostra de 

trabalhos de artistas vivos. Organizados no Palais Royal em Paris, as obras eram 

expostas em várias salas e inclusivamente no pátio do edifício, sendo as paredes 

preenchidas na sua totalidade, desde o chão até ao tecto, estando algumas colocadas 

a tão elevada altura, que não podiam ser vistas satisfactoriamente. Como resposta às 

reclamações recebidas sobre essa improvisada forma de exibição, em 1699, quando 

autorizada a mudança para a Grande Galerie du Louvre, as obras passam a ser 

apresentadas de forma diferente: tentou-se reduzir o número de pinturas para que 

fosse dado mais espaço a cada uma, porém, apesar das tentativas, estas continuavam 

ainda bastante amontoadas; já a escultura, geralmente era colocada em exposição 

contra um fundo de tapeçarias «this first Salon resembled, art was treated as 

decoration, its placement guided by the eighteenth century’s obsession with balance 

and symmetry» (NEWHOUSE: 2005:). 

Em 1737 é então instituído com o base regular o Salon que se tornava assim o local 

de excelência para a apresentação da arte contemporânea, no qual predominavam os 

artistas que representavam os gostos institucionalizados. Cada vez mais importante e 

reconhecido, este foi crescendo exponencialmente e adaptando-se às necessidades: 

por volta de 1850, o número de obras em exposição havia aumentado novamente para 

5000 peças, o que significa um preenchimento das salas de forma amontoada, com as 

pinturas maiores no topo, por vezes inclinadas para fora da parede, os melhores na 

zona intermédia, zona de melhor acesso visual enquanto as mais pequenas ocupavam 

o fundo, não ficando qualquer pedaço de parede visível, sem lugar para a 

compatibilidade estética e na maioria dos casos, para expor contíguos os trabalhos do 

mesmo artista. Vários géneros eram exibidos lado a lado, incluindo pinturas históricas, 

retratos, paisagens, bustos e modelos de estuque para grandes esculturas:    

«The Salon itself implicitly defines what a gallery is, a definition appropriate for the esthetics of the 

period. A gallery is a place with a wall, which is covered with a wall of pictures. The wall itself has no 

intrinsic esthetic; it is simply a necessity for an upright animal» (O’DOHERTY:1999:).  
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Segundo Newhouse (2005), esta forma de apresentação estava relacionada com o 

âmbito puramente comercial que este havia adquirido, sendo a forma como as peças 

eram expostas algo secundário.  

Já no caso inglês, foi em 1768 que foi formada a Royal Academy of Arts, cujos 

objectivos passavam por, entre outros, apresentar uma ampla gama artística num 

espaço para exposições aberto ao público, estimulando assim a compreensão e o 

debate através da educação, fornecendo um local destinado a responder aos 

interesses dos artistas e amantes de arte. 

 A sua sala de exposições foi descrita por Joseph Baretti como "undoubtedly at 

that date the finest gallery for displaying pictures so far built"8. Ano após ano, o 

número de peças aumentava: de 547 em 1781, passou para 1.037 em 1801, e 1.165 

em 1821, pelo que a sua exposição ocupava paredes inteiras, sendo as pinturas 

penduradas do chão até ao teto, com os quadros a tocarem-se, num modelo em todo 

semelhante ao Salon francês. A partir de 1832 iniciaram-se tentativas com o intuito de 

mudar a Royal Academy para um local mais espaçoso, tendo a última exposição na 

Somerset House sido realizada em 1836, quando a Academia acedeu ao pedido. 

Vale a pena citar Newhouse sobre as alterações introduzidas no modo de 

dispor as pinturas, cujos objectivos passavam por exercer um sistema de controlo e 

salientar determinadas peças: 

«The British introduced the infamous “line”, an eight-foot-high molding above which large 

canvases enjoyed grater prestige than the smaller ones below, a device that eventually found its way to 

Paris. Placed symmetrically in more controlled arrangements than those of their French counterparts, 

the canvases in London were nevertheless just as crowded and equally subject to the scattering of 

submission by the same artist. To facilitate the installation and removal of paintings, artists were urged 

to use thinner frames than usual, producing a uniform effect» (NEWHOUSE:2005). 

Durante este período, os salões parisiense e londrino, passando pelas Feiras 

Internacionais e outras capitais Europeias, não reflectiam acerca do seu método 

expositivo per se, não sendo a sua existência algo pensado ou reconhecido, porém tal 

como comprovado pelos exemplos já enunciados, o modelo seguido era semelhante:  

                                                             
8 http://www.somersethouse.org.uk 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.somersethouse.org.uk/
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«Seems to indicate an interest in merging one element with another, finally creating an ideal 

organic unity, that of the artistic universe. It is clear that the intent was to underline and emphasize the 

language more than the individual phrase» (CELANT: 1996:). 

Era dado ênfase no método quantitativo, onde o visitante deveria ver o todo e não 

interpretá-lo. Tratava-se de evocar um lugar ou um ambiente sumptuoso, com 

instalações que estavam ao serviço da glorificação da exposição em si enquanto 

evento, num terreno de prestígio e novidade cimentado por um processo ornamental, 

que passava por utilizar materiais de apoio de luxo e um background com paredes de 

veludo, pedestais ou molduras majestosas e barrocas «To create a sacred atmosphere, 

imbuing the exhibited objects with preciousness» (CELANT:1996) instigando a que os 

objectos fossem vistos e vendidos «The attitude, therefore, is to have the public 

participate in a familiar and reassuring environmental situation, favorable to economic 

and intellectual acquisitions» (CELANT:1996). Estes locais pretendiam assim responder 

à procura do público entre o qual se encontravam os compradores e artistas, 

mantendo-se «anchored in the tradition of the classical painting gallery or the antiques 

warehouse» (CELANT: 1996). 

Nesta época a selecção das obras que integravam as mostras oficiais era 

efectuada por um júri cujas escolhas tornavam muito difícil aos novos e/ou inovadores 

artistas serem aceites. Para além desta dificuldade, o pouco cuidado na apresentação 

das peças levou à rebelião de vários criadores que «dissatisfied with display 

techniques, as well as with the selection process endorsed by the London and Paris 

academies and by the international expositions inaugurated at mid-nineteenth century 

(…) took matters into their own hands» encontrando novas possibilidades nas 

exposições individuais. Os seus esforços nesse sentido tornar-se-iam um dos factores 

fundamentais da evolução da história da arte e da própria exposição.  

Um dos mais emblemáticos exemplos foi o do pintor francês Jacques-Louis 

David que rejeitou um contexto oficial e optou por um pessoal, arranjando os seus 

próprios espaços para exposição e assim controlando a forma como as imagens eram 

exibidas e visionadas. Para a pintura Les Sabines, em 1799, David foi particularmente 

inventivo: exposta numa sala devidamente iluminada na extremidade do qual foi 

colocado um espelho que a refletia. O espectador era assim encorajado a examinar os 
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detalhes a curta distância, e depois podia observar a imagem inversa da pintura no 

espelho distante: 

«The painting was presented as the mirror itself – art reflecting art – instead of as the mirror of 

nature, as tradition had it. David’s installations were intended to produce a quasi-religious, 

contemplative mood, a concept that became increasingly popular as the nineteenth century 

progressed» (NEWHOUSE:2005:).  

A exposição durou cinco anos e trouxe ao artista lucro considerável, 

enfatizando o prestígio que este já detinha.   

Pontualmente iam surgindo outros artistas que seguiam o exemplo acima 

enunciado e optavam por uma mostra de carácter pessoal, sacrificando o potencial das 

vendas de forma a poder controlar a forma como o seu trabalho era visto. Foi com o 

advento das exposições individuais, em iniciativas como a de Gustave Courbet que, nas 

Exposições Universais de Paris de 1855 e 1867, constrói um pavilhão próximo da feira 

para a mostra das suas obras por própria conta, ou Edouard Manet que também na 

Exposição Universal de 1867 tem acção semelhante que, segundo Celant (1996) o 

método expositivo se tornou mais refinado. Já com um denominador comum 

presente, a assinatura do autor que conecta as diversas obras de arte expostas, há 

agora uma homogeneidade nas pinturas e/ou esculturas apresentadas e, onde 

anteriormente havia um grupo, surge finalmente um autor e uma apresentação 

tratada como um todo, bem definida, deliberada e agrupada de forma a descrever 

uma sequência, um período ou o desenvolvimento do trabalho do artista. 

Se a prática da mostra individual se tornava já mais recorrente, a desilusão com 

os meios oficiais expositivos levou a que em 1973, surgissem nos meios artísticos 

debates que iriam repor na ordem do dia a antiga ideia de uma comunidade de 

expositores autónomos destinada a promover os pintores junto do público  

A 15 de Abril de 1874, duas semanas antes da abertura do Salon, é inaugurada 

a exposição da “Société anonyme (Coopéreative) des artistes-peintres, sculptures, 

(graveurs)”9, que abriu as suas portas por um mês e que se tornou a primeira 

exposição de grupo organizada sem intervenção do Estado e tutela de um júri. Eram os 

Impressionisas, e para além de constituírem uma marca importante na História da 

                                                             
9 As denominações variam nas fontes existentes (WALTHER:2006). 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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Arte, detêm uma posição-chave na evolução dos meios expositivos, não podendo este 

movimento explicar-se sem o debate incessante que se estabeleceu em torno da 

admissão ou rejeição das suas obras no Salons oficial, tendo aberto caminho para as 

exposições de grupo fora da alçada oficial. Em termos expositivos: 

 «Viewers could focus their undivided attention on the paintings, generously spaced in two 

rows on well-lit, fairly neutral-colored walls. The artists modeled rooms on their studios and residences 

and embellished displays spaces with draperies like those in private galleries; they introduced plain 

white frames as a substitute for gilt, and eventually frames that blended with the wall tones. Rocking 

chairs and settees were added in an attempt to re-create the domestic environment for which this work 

was intended» (NEWHOUSE: 2005).   

Com a participação de 31 artistas, a exposição estava aberta das 10h às 18h e 

das 20h às 22h, a entrada custava um franco, o mesmo preço que uma entrada no 

Salon; já o catálogo custava meio franco. A exposição recebeu cerca de 3500 visitantes, 

o que constituiu um sucesso. Se em termos financeiros esta forma de organização 

acabou por se revelar um fracasso «para a História da Arte, este empreendimento ia 

ficar ligado a uma glória histórica inesquecível» (WALTHER: 2006) e os membros que 

formavam o grupo central podiam considerar-se satisfeitos com as atenções que 

tinham despertado. 

Se os Impressionistas foram os mais célebres, outras iniciativas semelhantes 

tiveram lugar como os New English Art Club na Grã-Bretanha ou a Secessão de Viena 

na Áustria, indiciando vontade de pensar e cuidar a forma como as suas obras eram 

vistas, numa prática que se ia tornado mais comum. 

Em 1884, em Paris dá-se nova iniciativa nesse sentido quando um grupo de 

artistas, entre os quais se encontram Redon, Seurat e Signac, criam o Salon des 

Indépendants. Em termos expositivos eles reiteravam paredes acromáticas e a 

remoção completa dos panejamentos da galeria, numa iniciativa que indica já uma 

separação deliberada entre arte e o espaço/galeria que lhe dá envolvência, permitindo 

que a arte fosse vista como algo individual, abrindo assim este grupo caminho para o 

white cube que se tornaria padrão no século XX (NEWHOUSE: 2005): 

«With the new, Modern vision of art as a self-sufficient entity, rather than as a functional, 

religious object, an illusion of reality, or a decoration, came the tendency to isolate it in so-called neutral 

spaces, removed from everyday life» (NEWHOUSE: 2005).   

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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Estes exemplos até aqui enumerados correspondem ao que Martha Ward se 

refere como «The public presentation of art in the modern (post 1750) age» (WARD: 

1996) que até 1914, se caracteriza pela ausência de qualquer ciência no discurso 

expositivo. Segundo a autora: 

«Despite the appearance during this period of the institutions that are now commonly taken to 

be synonymous with the creation of an autonomous space for art, it’s nevertheless the case that art 

installation was not yet a subject for professional discussion, with a language of its own. Nor did the 

dealers, administrators, entrepreneurs or artists who mounted exhibitions often aim to create startlingly 

innovative displays of art and so to enginner new modes of visuality. Such things happened, to be sure. 

But it seems that they remained, by and large, much closer to the fabric of social life than in our won 

time» (WARD: 1996).  

Assim, apesar de haver já a premissa da visibilidade da arte contemporânea 

assim como um cânone expositivo a nível oficial, este não era prioritário e como tal a 

sua conceptualização, instalação ou o efeito da mesma, não eram alvo de qualquer 

estudo ou discussão profissional. 

Apesar da inexistência de uma linguagem profissional específica, é durante o 

século XVII e XVIII, que se começa a desenvolver o uso da palavra exposição no sentido 

moderno que hoje conhecemos, não sendo ainda utilizado para se referir a arte, mas 

sim a uma mostra pública de caracter mais generalista. Segundo o Oxford English 

Dictionary10 a palavra exhibition significava «… to show publicly for the purposes of 

amusement or instruction, or in a competition; to make a show of…»; já o verbo 

francês exposer, no final do século XVII, definia-se como o acto de colocar algo à vista 

pública e apenas no século seguinte se irá referir à exposição de arte. 

No que concerne aos dicionários de língua portuguesa, o primeiro, publicado 

no século XVIII e intitulado Vocabulario Portuguez e Latino da autoria do padre 

Raphael Bluteau, tem no seu léxico quatro palavras associadas ao campo expositivo: 

«“Expor” - expor a vista», «“Exposiçam” - a acçao de expor, ou de explicar alguma 

cousa»;« “Expositor” - Expositor aquelle que expõem, ou explica alguma cousa»; 

«“Exposto” - Á vista» relevando a ideia de mostrar algo a alguém mas sem apresentar 

qualquer especificidade. No início do século XIX, em 1813, com a 2ª Edição do 

Diccionário da Lingua Portugueza de Antonio Moraes Silva, encontramos o mesmo 
                                                             
10 Oxford English Dictionary citado por WARD (1996)  
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grupo de palavras enunciadas no dicionário anterior, não havendo alterações 

significativas nas definições dos vocábulos ou qualquer referência ao universo da 

exposição artística ou de outra tipologia: «”Expor” – por a vista, por em descoberto, 

patente»; «”Exposição” – o acto de expor, pôr á vista, em descoberto, em alvo, por 

barreira. Declaração, interpretação: explicação»; «”Expositor” – o que expõe, 

interpreta, declara; «”Exposto” – exposto á vista; ao sol, ao ar». 

 

I.2. Início do século XX 

 

Com a entrada no século XX assiste-se a um grande aumento do número de 

museus de arte: 

 «As colecções diversificam-se e, em paralelo às colecções mais abrangentes dos grandes 

museus nacionais, constituem-se colecções especializadas numa determinada época, movimento ou 

artista» (BARRANHA: 2001).  

 No entanto, estas mudanças não significavam necessariamente progressos em 

termos expositivos, pois segundo John D. Wanamaker afirma por volta de 1900 “In 

Museums most everything looks like junk even when it isn’t, because there is no care 

or thought in the display» (NEWHOUSE: 2005). De facto, nos museus existentes as 

soluções expositivas mantinham-se em tudo semelhantes: a parede coberta por tecido 

ou construída partindo de materiais removíveis, era ainda pensada como um eixo 

óptico, sendo o posicionamento da peça na parede modelado a partir da superfície 

decorativa, que o enquadrava. 

Se nos E.U.A., desde meados do seculo XIX começavam a surgir museus que se 

interessavam também por arte contemporânea, como o Metropolitan Museum of Art 

em Nova Iorque, The Museum of Fine Art em Boston e o Art Institute of Chicago, em 

termos expositivos estes reproduziam os modelos em voga para a exposição de arte 

antiga na Europa, não representando qualquer inovação nesse campo.  

Porém se era nos E.U.A. que os museus dedicados à temática floresciam, era 

sobretudo em Paris que as vanguardas revolucionavam a arte, onde uma 

multiplicidade de artistas tornava a cidade o centro artístico por excelência. Na senda 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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das exposições colectivas que se iam então desenvolvendo, era fora dos museus e dos 

circuitos oficiais que estes grupos encontravam o espaço para mostrar as suas obras 

formando uma teia que, como Altshuler (1994) refere, envolvia a produção, a exibição 

e a recepção das peças: 

«Its manifestos were those of movements, and that confrontation was the exhibition, where 

artists, critics, dealers, collectors, and the Group exhibitions bring this social aspect to the fore» 

(ALTSHULER: 1994).  

A importância da exposição, enquanto elemento por direito próprio, crescia, e 

a ligação estabelecida entre esta e a arte em mostra ia-se tornando mais evidente e 

marcante. Tanto no campo conceptual como funcional, as exposições 

complexificavam-se, de certa forma acompanhando e adaptando-se aos 

desenvolvimentos artísticos que estava então a ter lugar, uma constante no que será o 

desenvolvimento dos conceitos expositivos e das próprias formas de expor até aos dias 

de hoje:  

«The history of art exhibitions of the 20th century is riddled with attempts to amend the 

relationship between the development of artistic tendencies and the experimentation of new display 

concepts» (CALDERONI: 2007). 

Em Paris, antes da I Guerra Mundial, para além do já referido Salon des 

Indépendants, era também no Salon d'Automme, que a maioria dos artistas das 

vanguardas expunha as suas obras, e a terceira edição deste último, realizada entre 

Outubro e Novembro de 1905, contava com 1.625 obras de 397 pintores entre os 

quais se incluíam nomes que marcariam o início da História da Arte moderna como 

Renoir, Picabia, Kandinsky ou Cézanne ou ainda a estreia de um grupo de pintores que 

ficaria conhecido como “fauves”- as “feras”. Georges Desvallières, o vice-presidente 

deste Salon, era o responsável pela organização (que nesta edição deixava de estar a 

cargo dos artistas) e decide concentrar a maioria das pinturas deste novo grupo, 

provocadoras e altamente coloridas numa única sala – Room VII - que viria a ser 

conhecido como Cage Central e que fixaria a atenção dos visitantes. Com esta 

abordagem temática, além de se apresentar e enfatizar um grupo específico, dá-se 

importância aos materiais cromáticos que eles valorizavam, elementos chave na sua 

pintura e diferenciadores dos restantes presentes, havendo lugar para considerar a 

semelhança e união artística. 
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Juntamente com Henri Matisse estavam pinturas de André Derain, Maurice de 

Vlaminck, Albert Marquet, Henri Manguin e Charles Camoin «the impression upon 

entering must have been dominated by the intense coloration and nontraditional 

drawing of the must selection» (ALTSHULER: 1994) numa celebração da verdadeira 

liberdade artística. O Salon d'Automne de 1905 revelou-se fundamental na história das 

exposições de arte e decisivo na demonstração que o poder da instalação do conjunto 

pode deter, atestando o efeito de concentrar o trabalho de artistas radicais numa 

única sala.  

Na esteira das exposições de arte independente que tinham lugar em França, 

Alemanha, Itália e Inglaterra, tem lugar em Nova Iorque um dos eventos mais 

influentes na história das exposições americanas - The International Exhibition of 

Modern Art - mais conhecido como Armory Show. Organizada pela Associação de 

Pintores e Escultores Americanos, realizou-se entre 17 Fevereiro e 15 Março de 1913. 

O espaço, dividido em dezoito galerias individuais, albergava cerca de 1600 peças de 

mais de 300 artistas europeus e americanos «arranged according to a principle of 

dynamic perception which conceives the individual rooms as rhomboids or octagons 

with open corners, preceding in a sequence from “A” to “R”» (CELANT: 1996). O 

colossal tamanho do próprio espaço apelava ao poder da instalação artística, com a 

organização planeada de modo a expandir o território e influência dos trabalhos 

individuais (CELANT: 1996).   

O Armory Show foi significativamente diferente, pois envolveu o público 

americano na revelação do "moderno", residindo o verdadeiro objetivo no 

crescimento da cultura e da educação do público, indo assim além da mera 

apresentação das peças para deleite e como passatempo (CELANT:1996). Com uma 

selecção com base na produção ao invés da habitual venda e consumo «is an example 

of sophisticated marketing, where the rarefaction of paces and supports evolves from 

quantitative to qualitative presentation» (CELANT: 1996) em mudanças simbólicas e 

essenciais que abrem caminho para modelos de instalação que se tornaram 

fundamentais no futuro do universo expositivo, retendo a obra cada vez mais atenção 

individual: 

«Above all the emphasis on the work, which is removed from the mass of artifacts produced in 

the studio, defines an area of selectivity – critical or economic, linguistic or thematic – which separates 
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the work from its historic and productive context, placing It in an abstract limbo. The infinite white 

surface on the ideal gallery cannot be far away» (CELANT: 1996)  

 No caso dos museus alemães, uma cronologia exaustiva elaborada por Walter 

Grasskamp11 evidencia que, em termos expositivos, a prática de pendurar quadros 

numa linha única, à altura do olhar numa parede branca, antecipando o eminente 

white cube, estava já amplamente estabelecida por esta época, tendo-se constituído 

entre 1870 e 1900. Em 1906, as paredes brancas foram utilizados para desenhar uma 

parte do Deutscher Jahrhundertausstellung Kunst - Exposição do Centenário de Arte 

Alemã - na Galeria Nacional em Berlim, tendo o seu diretor optado por manter esta 

opção expositiva no piso superior. Quase simultaneamente, esta forma de 

apresentação foi também introduzida na Renânia e posteriormente nas academias. No 

grupo independente da Secessão de Viena, os arranjos das exposições tornavam-se 

cada vez mais despojados e, em 1910, numa exposição individual das suas obras, 

Gustav Klimt segue também este modelo. Também a Bienal de Veneza, fundada em 

1895, desempenhou um papel decisivo na difusão desta prática.  

Como se compreende pelos exemplos acima enunciados: 

 «The predominant accomplishments of the avant-gardes of the 1910s and the 1920s can be 

seen – from today’s point of view – as a series of collective gatherings and exhibitions. These groups 

followed the road traced by their predecessors, enabling ever-increasing numbers of emerging artists to 

act as their own mediators» (CHERIX:2008).  

Estes processos de construção de uma exposição que implicam já uma 

conceptualização e instalação correspondente, estão na origem dos processos 

expositivos que hoje apelidamos de curadoria, conduzindo a inovações fundamentais 

no âmbito expositivo. 

Paralelamente a estes progressos de índole prática, em 1917 Marcel Duchamp 

iria revolucionar para sempre o mundo da arte e o paradigma do que significava expor 

num Museu. Através dos seus ReadyMades, este mostrou que a algo tão vulgar como 

um urinol standard podia ser dado o título Fountain, transformado numa escultura e 

complementarmente num objecto de arte através da sua exposição, invertido e 

assinado pelo artista, numa galeria de arte, demostrando simultaneamente o poder 

que a exposição podia deter (NEWHOUSE: 2005).  
                                                             
11 GRASSKAMP cit. RICHTER (2010) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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 Se o objectivo de Duchamp passava por, através, quer deste exemplo como de 

outros análogos posteriores, questionar a "aura" de valor e prestígio que 

tradicionalmente recai sobre o objeto de arte, ele consegui igualmente questionar o 

conceito de Museu e colocar em discussão vários paradigmas do sistema artístico, 

como o papel da própria instituição museológica, a sua função institucionalizadora no 

reconhecimento do que é ou não arte, acabando por questionar a existência de 

ambos.  

 Ao trabalhar com objectos pré-existentes comuns que, se convertem em obras 

de arte após validados por uma assinatura com prestígio e/ou autoridade, este cria um 

jogo de descontextualização e (re)contextualização, retirando objectos do seu 

contexto original e colocando-o num distinto: 

  «A provocação de Duchamp não só revela que o mercado de arte, ao atribuir mais valor à obra, 

é uma instituição controversa, como ainda faz vacilar o próprio princípio da arte na sociedade burguesa, 

segundo o qual o individuo é o criador das obras de arte. Os ready-mades de Duchamp não são obras de 

arte, mas manifestações. O sentido da sua provocação não reside na totalidade de forma e conteúdo 

dos objectos particulares que Duchamp assina, mas unicamente no contraste entre os objectos 

produzidos em série, por um lado, e a assinatura e as exposições de arte, pelo outro» (BÜRGER: 1993). 

 Duchamp, assim como outros artistas de vanguarda, trabalhou a arte como 

uma autocrítica à própria, e simultaneamente à estrutura social em que esta se dá, 

criticando a “instituição arte” na sua totalidade. Porém, esta provocação acaba por ser 

contraditória, pois se a arte de Duchamp só poderia ser vista como tal ao ser exposta 

num museu, então este é necessário para a sua afirmação «the work of art becomes 

art in the museum space» (MALEUVRE: 1999) e tal acontece porque «anti-esthetic art 

concedes the fact that the anti-esthetic message can only be spoken intra muros, from 

within the museum» (MALEUVRE: 1999), acabando assim por legitimar a “instituição” 

através da sua obra. 

 Segundo Yve-Alain Bois, é pouco depois da Fountain de Marcel Duchamp, mais 

precisamente na década de 1920, que se começa a desenvolver autoconsciência sobre 

os efeitos da instalação. Martha Ward defende que este facto está relacionado com 

uma série de acontecimentos paralelos ao universo das artes que tiveram então lugar: 

 «The beginnings of historicized museum installations, distinguished among epochs in terms of 

modes of visuality, for instance; and the new American science of adversiting, wih its psychologizing of 

design in terms of attraction and attention – such developments as these brought about a new self –

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=130818L0VL230.287478&profile=ba&uri=search=AL~!B%C3%BCrger,%20Peter&ri=6&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=130818L0VL230.287478&profile=ba&uri=search=AL~!Maleuvre,%20Didier&ri=4&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=130818L0VL230.287478&profile=ba&uri=search=AL~!Maleuvre,%20Didier&ri=4&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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consciousness of how the relationship of viewer and object could or should be mediated through 

presentation. Before then, “exhibition installation” seems not to have existed, as such, as a subject» 

(WARD: 1996). 

 

I.3. Século XX – confirmar o papel do MoMA 

 

 Nos E.U.A., o crescente interesse pela arte contemporânea verificado em várias 

cidades tem, segundo Walter Hopps12, em 1924 uma data significativa pois é então 

que, entre alguns colecionadores algumas decisões começam a ser tomadas. A 

construção do MoMA – Museum of Modern Art em Nova Iorque, inaugurado em 1929 

espelha a materialização desse mesmo interesse.  

 Pioneiro na apresentação da temática, pois aquando da sua fundação, era o 

primeiro a dedicar-se exclusivamente à arte contemporânea, num modelo inexistente 

tanto na Europa como nos E.U.A., sem exemplo paralelo a seguir que influenciasse a 

sua génese, o trabalho executado foi totalmente pioneiro e original. 

 Alfred Barr, o seu primeiro director, com apenas 28 anos quando assume o 

cargo (1929-43), desenvolve um conceito revolucionário de museu que veio alterar a 

forma como este e as suas exposições passavam a ser pensadas e trabalhadas “a 

laboratory; in its experiments, the public is invited to participate”13 afirma. Entre várias 

das suas medidas inovadoras encontra-se a inclusão na colecção de tipologias artísticas 

que iam além das habituais pintura e escultura, integrando arquitectura, design, 

fotografia ou filmes, cobrindo um grande espectro da cultura visual numa estrutura 

multi-departamental: 

 “In time museum would probably expand beyond the narrow limits of painting and sculpture in 

order to include departments devoted to drawings, prints, and photography, typography, the arts of 

desing in commerce and industry, architecture (a collection of projects, and maquetts), stage designing, 

furniture, and the decorative arts. Not the least important collection might be filmotek, a library of 

films”14. 

                                                             
12 Walter Hoops em entrevista a OBRIST (2008) 
13 BARR cit. por SCHUBERT (2009)  
14 BARR cit. por KANTOR (2001)  

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133788N53493Y.123178&profile=ba&uri=search=AL~!Kantor,%20Sybil%20Gordon&ri=12&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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 A estes novos departamentos curatoriais independentes era delegada a 

responsabilidade da concepção das suas próprias exposições, institucionalizando assim 

a estrutura do modernismo (KANTOR: 2001). 

 Para Barr, a estratégia da exposição da arte podia ser concebida como uma 

linha produtiva semelhante a um negócio que se podia dividir em “produção” e 

“distribuição” «Once a product is made, the next job is distribution. As exhibition in the 

galleries is distribution»15 e  para o MoMA este criou uma linha de apresentação 

histórico-cronológica, onde delineava as correntes do modernismo evidenciando como 

uns estilos artísticos conduziam aos outros, num contexto de continuidade histórica: 

  «Out of the chaos inherent in modernism – a label he insisted was more descriptive of the 

period than “contemporary” – he fashioned a narrative of synchronic movements in an effort to impose 

order on recent artistic developments. What to some appeared limited and arbitrary designation in fact 

reflected his urge to classify and thus place the modern period in a historical continuum» (KANTOR: 

2001). 

 Este modelo, tido então como o correcto, funcionou durante décadas como 

arquétipo para os restantes museus, influenciando a forma de elaborar uma exposição 

e as narrativas construídas.  

 Também em termos de apresentação das obras na galeria o seu modelo foi 

dominante: 

 «Substituting for tiered hangings in traditional decorative interiors eye-level, single-row 

alignments of generously spaced, chronologically ordered paintings on stripped-down walls covered 

with unobtrusive beige cloth. Explanatory labels, often grouped at the entrance to a gallery, linked 

works historically and conceptually to convey the overall nature of a room or an exhibition» 

(NEWHOUSE: 2005).  

 Apesar desta aparente unidade em questões de índole geral, havia grande 

diversidade nas instalações no MoMA nas suas primeiras décadas, relacionada com o 

processo de formação de identidade do museu, que estava ainda a decorrer 

(STANISZEWSKI: 1998). 

 Barr olhava para todos os detalhes que eram preciosamente cuidados e, as suas 

ideias inovadoras iriam influenciar a prática museológica futura. Uma das suas mais 

importantes foi o desenvolvimento do departamento educativo, em 1937, colocado 

                                                             
15 BARR cit. por SCHUBERT (2009) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133788N53493Y.123178&profile=ba&uri=search=AL~!Kantor,%20Sybil%20Gordon&ri=12&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133788N53493Y.123178&profile=ba&uri=search=AL~!Kantor,%20Sybil%20Gordon&ri=12&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133788N53493Y.123178&profile=ba&uri=search=AL~!Kantor,%20Sybil%20Gordon&ri=12&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=13PX2377N5718.217424&profile=ba&uri=search=AL~!Staniszewski,%20Mary%20Anne&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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sob a direcção de Vitor d’Amico. As exibições passavam a ser acompanhadas por 

programas paralelos que incluíam, na maioria dos casos, visitas guiadas ou edição de 

catálogos. O museu passava ainda a ter uma atitude proactiva que apelava à 

investigação, estudo e debate das áreas em estudo. 

 Com a introdução de tamanhas mudanças, Alfred Barr concedia aos artistas 

vivos o mesmo respeito, atenção e estudo por parte de uma instituição museológica 

que até então era apenas prestado aos grandes mestres do passado «with his 

collecting policy, his exhibition programme and his standard-setting publicatings, he 

had turned the study of contemporary art into a respectable field of research» 

(SCHUBERT: 2009). A arte contemporânea tinha agora a atenção e consagração que lhe 

era devida, influenciando a forma como futuramente passaria a ser vivida e cultivada 

«he was the first to formulate a cohesive history of modern art and create the 

terminology that would govern all future critical discussion in the field» (SCHUBERT: 

2009). 

 Se nas linhas oficiais o MoMA era considerado o modelo a seguir, fora dele o 

experiencialismo continuava e surgia muitas vezes como resposta provocadora a estes 

cânones que se iam uniformizando, particularmente quando as exposições estavam a 

cargo dos artistas que, ao longo de todo o século XX foram, em muitos casos, vozes 

críticas aos modelos convencionais dos museus. 

 Na Exposition internationale du Surrealisme organizada na Galerie Beaux-Arts 

em Paris, em 1938, na qual participavam Man Ray, Max Ernst, Miró, Dalí ou Duchamp, 

o caminho expositivo seguido pautava pela total oposição ao preconizado pelo MoMA, 

e através deste, era questionada a linha única e a aura de despojamento que se havia 

criado nos meios expositivos, dando azo a um universo fantasioso tão característico do 

movimento em questão.  

 Marcel Duchamp assinalado no catálogo como Générateur-Arbitre da 

exposição, desenhou-a como um todo, uniforme, pensada para estabelecer uma 

relação entre o espaço da galeria e os pressupostos implícitos ao movimento 

surrealista. Para além das tradicionais pinturas e esculturas, a exposição incluía ainda 

uma selecção de artefactos, mobília, posters, convites, anúncios, fotografias, tecidos 

ou odores (um torrador de café), colocando-se o problema das pinturas e esculturas 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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não serem chamativas o suficiente para captar a atenção dos visitantes entre tantos e 

tão diferentes objectos. O crédito pela selecção vai para dois poetas, Breton e Éluard, 

listados no catálogo como os principais organizadores, sendo a maioria das peças 

oriunda das próprias colecções dos surrealistas.  

 Nas salas expositivas as paredes eram negras, criando um ambiente mais sóbrio 

e subterrâneo, sendo as pinturas da década de 20 instaladas lado-a-lado com trabalhos 

mais recentes, não existindo critério linear para a apresentação. Como sistema de 

iluminação, Marcel Duchamp pretendia utilizar olhos elétricos que se accionavam e 

iluminavam o espaço sempre que um espectador se aproximava das peças, proposta 

que se revelou inviável. Como alternativa, foi pensada para a abertura a 17 de janeiro, 

a entrega em mão por Man Ray de lanternas aos convidados à medida que estes 

entravam. Não surpreendentemente, muitos artistas ficaram insatisfeitos pelas suas 

pinturas se encontrarem no escuro aquando da inauguração. Para os dias seguintes 

Man Ray criou um sistema de luzes ocultas como iluminação. 

 Cada espaço havia sido pensado ao pormenor: na entrada da exposição o 

espectador deparava-se com o Rainy Taxi (Mannequin Rotting in a Taxi-Cab), 1938 de 

Salvador Dalí, num prelúdio do que iria encontrar posteriormente. Partindo dali 

acedia-se a um corredor onde, ao longo do trajecto, haviam sido colocados manequins, 

enumerados como dezasseis no catálogo e personalizados por vários dos artistas, em 

mais uma das várias inesperadas experiências da exposição que demonstra a 

preocupação com o singular e maravilhoso. No final do corredor encontrava-se a sala 

principal, decorada por Duchamp, onde se destaca o preenchimento do tecto com 

1.200 sacos de carvão cheios, de acordo com Man Ray, com um material leve 

incombustível, em deferência à companhia de seguros, enquanto nos quatro cantos do 

espaço foram colocadas respectivamente quatro camas. O chão era irregular e cheio 

de folhas mortas e galhos e, mais elevado, Duchamp colocou um braseiro de ferro, 

semelhante aos colocados nos terraços dos cafés de Paris no inverno que simbolizaria 

os dias em que os surrealistas se amontoam em volta do fogo no Café de la Place 

Blanche. Perto, foram colocadas duas portas giratórias, usados para exibir o trabalho 

gráfico dos autores, numa referência às colagens do início de carreira de Man Ray.  

 Dez anos depois André Breton recordou o desenvolvimento da exposição: 
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 “The organizers had in fact made an effort to create an atmosphere that did away as far as 

possible with that of an “art” gallery. I Stress that very were not consciously obeying any other 

imperative: if we look back on it today, the over-all effect of their efforts has nevertheless transcended 

the goal they had set themselves”16.  

 Pensada para assaltar todos os sentidos, do olfacto à audição, a exposição era 

uma verdadeira mostra das crenças e prácticas surrealistas, sumarizando o movimento 

e abalando a percepção do que era uma exposição de arte (ALTSHULER: 1994) 17.  

   

I.4. Europa – pós Guerra / mudanças anos 60 

 

 Na Europa ferida e destruída do pós II Grande Guerra, havia uma tentativa de 

cortar ligações a um passado sangrento que se queria apagar, e as velhas definições, 

ultrapassadas, não se adequavam neste novo clima. Também o museu enquanto 

símbolo de algo ultrapassado, vivendo sob a égide de um conceito antiquado ainda do 

século XIX, espelhava o que se queria deixar para trás, e a necessidade por mudança e 

evolução imperava. 

 As mudanças culturais dos anos 60 que culminaram nos eventos do Maio de 68, 

com repercussões que ecoaram em todo o mundo, pautaram por um questionamento 

profundo e uma revisão de toda a sociedade, tendo o curso dos museus sido 

igualmente afectado. O seu crédito era posto em causa, levantando questões que na 

sua maioria contestavam a forma quase oculta como este era dirigido, a autoridade 

sem restrições dos seus responsáveis e o modo como as suas opções e o seu discurso, 

até então fechado, serviam o público, envolvendo e colocando em análise o universo 

museológico e o pressuposto da autonomia curatorial, nunca antes questionada, e que 

passava então a ser vista com grande suspeita (SCHUBERT: 2009). Como consequência, 

novas convenções museológicas acabariam por surgir: já não eram apenas 

apresentados os resultados finais, mas sim aberto todo o processo que conduzia a tais 

decisões, passando o escrutínio a fazer parte integrante da prática museológica. Como 

resultado desta desconstrução, o museu tornou-se verdadeiramente consciente tanto 

                                                             
16 André Breton em entrevista cit. por DUNLOP (1972) 
17 Entre as várias actividades pensadas e curiosidades nesta exposição, destaco a representação teatral 
da obra de Raymond Roussel, Locus Solus. 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga


 26 

dos seus poderes como das suas limitações, passando a reflecção a ser parte 

integrante da sua prática do dia-a-dia, com todas as suas decisões a serem agora 

conscientes e permanentes, havendo cada vez menos espaço para o acaso.  

 Primeiramente a estas mudanças culturais na Europa, imediatamente no pós II 

Guerra Mundial, e com grande impulso dos movimentos migratórios que se deram 

instigados pela destruição física e económica, dá-se uma alteração no centro de 

equilíbrio internacional de poder que se centra agora nos E.U.A.18 «As the global 

economic and cultural power base shifted from Europe to America, exhibitions in the 

postwar period started to celebrate a modernity of the present» (BLAXWICK: 2010). 

Esta mudança reflecte-se igualmente na produção artística e Nova Iorque torna-se o 

centro irradiador das novas vanguardas por excelência. 

 Serota (2004) apresenta três importantes desenvolvimentos associados à 

evolução da arte moderna no século XX que se reflectem nos moldes expositivos:  

 «(…) firstly, a change in the relationship between the work of art and the space in which is 

shown; secondly, the transfer by some artists of their place of work from the seclusion of the private 

studio to the public arena of the museum; and finally, an ever greater awareness by artists of the 

museum itself. Each of this factors has contributed to a shift in the balance of the relationship between 

artist and curator» (SEROTA:1996:20). 

 Estes desenvolvimentos a que Serota se refere principiam no ínicio dos anos 50 

precisamente nos E.U.A., quando a própria arte experienciou uma série de alterações 

na sua prática que se prolongaram pelas épocas posteriores, e que contribuiram para a 

remodelação e readaptação quer o próprio museu, quer da sua parte expositiva, 

nomeadamente o paradigma do pensar e instalar tanto uma peça individual como um 

conjunto expositivo, dando-se «A completely new importance to the exhibition 

dimension» (CALDERONI: 2007). 

                                                             
18 Os colecionadores americanos, agora com maior poder monetário, compravam enormes conjuntos de 
obras, entre outras, das vanguardas de ínicio de século europeias, e este incremento das colecções 
particulares assim como novas economias de atenção desenvolvidas a partir da diferenciação das várias 
tipologias dentro do sistema de arte (RICHTER:2010), deram aso a uma nova onda de edifícios 
museológicos a partir de 1945, cuja espectacularidade atraia atenção para o edifício em si, que passa 
então a competir com a própria arte e exposições pela preferência do público, sobrevindo novas 
questões ligadas à importância que a arquitectura deveria ter nestes espaços. O paradigma desses 
edifícios é o projecto de Frank Lloyd Wright para a colecção de Solomon R. Guggenheim, projetado em 
1943 e construído entre 1956 e 1959 em Nova Iorque.  
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 Uma verdadeira explosão de fecundidade artística – Expressionismo Abstracto, 

Arte Conceptual, Arte Minimal, Pop Arte, Instalações, Land Art, Arte Povera, Body Art, 

Happenings, Performance, Fluxus, Novos Media, Video Art ou Arte Cinética – numa 

multiplicidade de técnicas cujas mudanças passaram pela introdução da cultura 

popular, de novos materiais, muitos deles retirados do dia-a-dia, efemeridade das 

peças, primazia do conceito em relação ao material, a introdução de uma nova noção 

de autoria, centrado na imagem do artista que passa a «a maker operating in the 

everyday world, rather than a studio-bound genius» (SCHUBERT: 2009) ou a 

introdução de referências ou discursos tendendo o filosóficos nas peças. Deu-se ainda 

a iniciação de uma revisão de índole teórica nas artes plásticas, transferindo os 

artistas, maioritariamente do movimento conceptual, o seu foco de estudo para a 

“instituição arte”, começando a abordar a relação entre museus de arte e o seu poder 

de definir a cultura e tornando o próprio espaço de exposição um lugar para a crítica e 

pesquisa.  

 Tamanhas mudanças num núcleo primordial do museu, a arte, fomentam a 

necessidade de adaptação por parte da instituição, induzindo várias transformações na 

exposição, sua linguagem por excelência, através da qual o espectador constrói uma 

relação com o objecto, e como tal, tamém todo o processo que a acompanha se vai 

alterar. São introduzidas novas questões de conceptualização e montagem, passando 

os responsáveis a ter que lidar com esta nova multiplicidade de plataformas artísticas, 

cada uma com as suas próprias especificidades, que demandam por um lugar entre as 

categorias tradicionais, e que procuram existir na galeria de um museu: 

 «Multiple aspects, ranging from display techniques to catalogue design and from advertising 

strategies to the artist-institution relationship, rendered these shows innovative with respect to 

traditional shows. The innovation, or, rather, the common matrix connecting them all, lies in the fact 

that, from hereon, the spatial and temporal context of artistc production would coincide with the 

context of the exhibition. In most cases, the work did not pre-exit the shows, but were created for and 

within them, with relevant consequences for the status of both the work and the exhibition medium. 

This resulted in the emergence of an awareness of the centrality of the presentation of the artwork, as 

well as the idea that the artwork operates as a function of, and is limited to, that place and that 

moment» (CALDERONI: 2007). 

 Com novas técnicas artísticas advêm também novas especificidades. Com o 

Expressionismo Abstracto dá-se um volumoso aumento no tamanho das pinturas que 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga


 28 

agora dispensam a moldura «and gradualIy began to conceive the edge as a structural 

unit through which the painting entered into a dialogue with the wall beyond it» 

(O’DOHERTY; 1999). Nos movimentos artísticos subsequentes, os artistas seguem esta 

tendência, com a pintura de cavalete a perder o seu lugar principal na galeria para 

entrarem novas formas como filme ou vídeo, que ainda procuravam o seu espaço e 

metodologia expositiva própria. Para os receber a galeria transforma-se e estes 

transformam a experiência museológica numa sucessão de peças autónomas e auto 

suficientes, introduzindo a modalidade de assistir a um filme numa sala de museu. É a 

própria arte a desafiar o museu e as concepções expositivas até então estabelecidas.   

 Começava então a obsessão com a superfície expositiva que se desenvolve 

durante os anos 1950 e 1960, assim como com o espaço que a obra de arte devia nela 

ocupar, reivindicando-se a sua singularidade em detrimento de um único campo 

perceptivo (O’DOHERTY: 1999): 

  «The esthetics of hanging evolves according to its own habits, which become conventions, 

which become laws. We enter the era where works of art conceive the wall as a no-man's land on which 

to project their concept of the territorial imperative. There is a peculiar uneasiness in watching artworks 

attempting to establish territory but not place in the context of the placeless modern gallery» 

(O’DOHERTY: 1999).  

  A parede, até então um apoio expositivo passivo, torna-se parcial e uma força 

de estética por ela própria, alterando assim o que nela é apresentado. É a afirmação 

do “White Cube” já pontualmente utilizado mas só no final dos anos 70 teorizado por 

Brian O’Doherty e cuja imagem se irá tornar um arquétipo dos museus no século XX. 

Neste espaço ideal que é então a galeria de um museu, as paredes são pintadas de 

branco e o mundo exterior não deve entrar, estando as janelas geralmente fechadas e 

tornando-se o tecto fonte de luz. Serena, branca, limpa e artificial, o espaço é dedicado 

à tecnologia da estética: as obras de arte são penduradas devidamente espaçadas, 

devendo a galeria extrair todos os elementos que causem interferência com a sua 

correcta visualização: 

  «Things become art in a space where powerful ideas about art focus on them. The sacramental 

nature of the space becomes clear, and so does one of the great projective laws of modernism: as 

modernism gets older, context becomes content» (O’DOHERTY: 1999) 
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  Esta importância crescente reflecte-se na preocupação demonstrada, por 

exemplo, nos museus norte-americanos, com a maioria a desenvolver, nos anos 60, 

departamentos dedicados exclusivamente ao design das suas exposições.   

 A figura responsável por tamanhas mudanças, o artista, vive também uma 

crescente mediatização, alcançando o seu trabalho uma maior projecção fora dos 

habituais circuitos artísticos. Nas exposições, estes deixam de ser figuras passivas para 

passar a exercer interferências directas e a ter um lugar e uma voz activa no 

desenvolvimento do processo curatorial e na tomada de decisões, que resulta numa 

alteração da relação existente entre curador e artista, que então trabalham mais 

próximos. 

 Este incremento do papel do artista vai modificar o papel do curador que agora, 

para além da preocupação com a obra de arte e a sua colocação na galeria, tem um 

novo eixo de trabalho na sua relação directa com o artista «it is the curator’s role to 

negotiate between the artist’s demands and the institutional necessities» (SCHUBERT: 

2009) assistindo e conciliando as necessidades de todos os envolvidos, numa função 

que Walter Hoppes equipara a «a conductor striving to establish harmony between 

individual musicians»19. 

 O enunciado nos parágrafos anteriores exemplifica e contribui para a 

compreensão das grandes transformações que o papel do curador vivenciou durante 

os anos 50 e que se prolongaram até aos dias hoje, numa incessante necessidade de 

absorver e responder à novidade e actualizar a sua função: 

 «The demise of frame and plinth which resulted from this shift, changed forever the role of the 

curator. It was no longer a question of merely placing a canvas on a wall or a sculpture in a space» 

(SCHUBERT: 2009).  

 Com origem em profissões pré-existentes ligadas aos museus, o papel do 

curador estava a viver uma progressiva profissionalização, com maior ênfase no campo 

da arte contemporânea, e estas novas responsabilidades distanciavam-no da sua 

obsoleta imagem de guardião da colecção pela qual era responsável, e na qual um ar 

de amadorismo era ainda muito marcado, e progressivamente deixamos de o ver: 

                                                             
19 Walter Hopps em entrevista a OBRIST (2008) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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 «as career and behind-the-scenes aesthetic arbiter to a more centralized position on a much 

broader stage, with a creative, political and active part to play in the production, mediation and 

dissemination of art itself»20.  

 Seth Siegelaub utiliza o termo «demystification»21 para se referir às mudanças 

no campo de produção de uma exposição e a esta componente de mediação, 

formação, produção e difusão que se começava então a tornar visível enquanto  

Altshuler (1994) anos mais tarde, proclama «the rise of the curator as creator». Esta 

crescente visibilidade possibilita o aparecimento de novos nomes ligados a esta área 

como Hofmann que criou em Viena o Museum des 20. Jahrhunderts em 1962 e 

posteriormente o advento de curadores individuais como Harald Szeemann no 

Kunsthalle de Berna. As suas exposições tornaram-se obras de arte e a encenação que 

este elaborava para a apresentação das peças tornou-o, mais do que um curador, um 

autor, num modelo curatorial que acabou por ser cunhado como seu método pessoal e 

que se tornaria prática no universo expositivo: 

 «The new model had no less an impact on the public role of the curator, who was now not only 

an accomplice but also a key protagonist—the enterprising figure responsible for the exhibition's very 

staging as an event»22. 

 Entre 1957 e 2005 organizou inúmeras exposições onde explorou variados 

formatos tendendo para o experimental e através do seu método, impulsou a 

exploração de novos modos de exposição artística, trabalhando em conjunto com os 

artistas e atenuando a linha entre os dois pólos. Enquanto diretor da Kunsthalle de 

Berna organizou exposições que percorrem uma vasta gama de temáticas desde as 

clássicas apresentações monográficas de artistas contemporâneos até algumas mais 

controversas, como When Attitudes Become Form in 1969, após a qual acaba por se 

demitir. Independente da natureza do projeto, Szeemann via-o como uma plataforma, 

ou um estágio, a partir da qual realizava a antítese da prescrição da sociedade para 

essa atividade, de forma a através dela efectuar a crítica23. Daniel Buren afirma a 

propósito da Documenta 5, Where Are The Artists? que com Szeemann a exposição 

                                                             
20

 Paul O'Neill em entrevista a FLETCHER (2007)  
21 SIEGELAUB cit. por O’NEILL (2007) 
22 BIRNBAUM (2005) cit. por O’NEILL (2007)  
23 BUREN cit. por RICHTER (2010) 

http://biblioteca.serralves.pt/ipac20/ipac.jsp?session=G3322S49V4586.247848&profile=bfs&uri=search=AL~!O'Neill,%20Paul&term=O'Neill,%20Paul&ri=8&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bfs
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estabelece-se como assunto por direito próprio e consequentemente como uma obra 

de arte: 

  «More and more, the subject of an exhibition tends not to be the display of artworks, but the 

exhibition of the exhibition as a work of art. [...]The organizer assumes the contradictions; it is who 

safeguards them»24.  

 Com o aparecimento destes curadores individuais desenvolvem-se novos 

termos como Ausstellungsmacher ou faiseus d’expositions, equivalentes a exibition-

maker, que passam a ser usados para representar uma figura «operating counter to 

the museum»25 responsável pela organização de exposições independentes de arte 

contemporânea, possivelmente em larga-escala, geralmente sem um posto fixo 

institucional mas cujos conhecimentos no campo da arte eram reconhecidos26. 

 A profissionalização que se sentia não apenas na profissão de curador mas em 

toda a “instituição arte” reflecte-se também em outros aspectos: a entrada de uma 

peça de arte numa exposição passava agora a ter que ser negociada entre curadores, 

artistas e instituições havendo necessidade de capital social, cultural e económico, 

aumentando assim o número de pontos de negociação e a profissionalização 

necessária à execução da tarefa; paralelamente floresce também a crítica à exposição:   

 «Curatorial criticism in which the space of exhibition was given critical precedence over that of 

the objects of art. Curatorial criticism differed from that of traditional western art criticism in that its 

discourse and subject matter went beyond discussion about artists and the object of art to include the 

subject of curating and the role played by the curator of exhibitions» (O’NEILL: 2007). 

 Desenvolve-se ainda a necessidade de uma documentação expositiva completa, 

incitada quer pela sua crescente importância, quer pela percepção do poder que estas 

tinham na forma como se mostravam as peças, principalmente na primeira vez que 

esta vinha a público, completando não apenas a história da arte como a história das 

próprias exibições. 

 

 

 

                                                             
24 BUREN cit. por RICHTER (2010) 
25 Paul O'Neill em entrevista a FLETCHER (2007)  
26 Paul O'Neill em entrevista a FLETCHER (2007) 

http://biblioteca.serralves.pt/ipac20/ipac.jsp?session=G3322S49V4586.247848&profile=bfs&uri=search=AL~!O'Neill,%20Paul&term=O'Neill,%20Paul&ri=8&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bfs
http://biblioteca.serralves.pt/ipac20/ipac.jsp?session=G3322S49V4586.247848&profile=bfs&uri=search=AL~!O'Neill,%20Paul&term=O'Neill,%20Paul&ri=8&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bfs
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I.5. Centro Georges Pompidou: o impacto e as mudanças posteriores 

 

 Segundo Schubert (2009) a história do conceito de museu até à criação do 

Centro Pompidou era linear, e a sua evolução podia ser acompanhada pelo foco numa 

instituição individual que, em tempos diferentes, ocupava a liderança e inspirava as 

instituições mais pequenas, que seguiam o seu modelo expositivo e metodologia de 

trabalho. Com a inauguração, em 1977, do Centre National d'Art et de Culture Georges-

Pompidou, em Paris, as práticas expositivas introduzidas vieram alterar o até então 

estabelecido.  

 Pontus Hultén, o seu primeiro director, desenvolveu práticas curatoriais 

revolucionárias e foi responsável pela organização de exposições que marcaram «a 

paradigma shift in exhibition making»27, concebidas «in a new spirit with a profusion of 

ideas and discovery» (SEROTA:2004). Enfatizando o espírito democrático e 

experimental do museu (SCHUBERT: 2009), Hulten propôs um “museu aberto”: 

  “Not an anti/museum but a place where there is a natural contact between artists and the 

public in developing the most contemporary elements of creativity. Such a museum is not simply a place 

to conserve works which have completely lost their individual, social, religious or public function but a 

place where artists meet their public and where the public themselves become creators”28.   

 Durante os seus primeiros anos de trabalho, Hultén organizou várias exposições 

entre as quais se destacam “Paris-New York”, “Paris-Berlin”, “Paris-Paris” ou “Lés 

Réalismes”, séries de “epoch-making exhibitions” que desafiaram a narrativa linear e 

única proclamada pelo MoMA, revelando a história do modernismo como algo mais 

complexo e inconstante, com uma abordagem que permitiu um diálogo cruzado entre 

vários pontos artísticos e cujo efeito foi absolutamente transformador «not only did it 

allow individual institutions a wider range of readings of their collections, but in the 

end it allowed different concepts of art history to coexist in different museums» 

(SCHUBERT: 2009:) passando a ser permitido às várias instituições libertar-se do 

estabelecido e desenvolver o seu próprio estilo e identidade, construindo as suas 

exposições através de diferentes perspectivas histórico/artísticas e técnicas 

expositivas.  

                                                             
27 HULTÉN em entrevista a O’NEILL (2007) 
28 HULTÉN cit. por SEROTA (2004)  

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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 Um enorme leque de possibilidades na organização expositiva revelava-se, 

legitimando-se as diferenças entre as várias instituições, agora correctas na sua forma 

e conteúdo, o que multiplicou o número de fórmulas existentes, resultando num 

número de práticas surpreendentemente diversas, tornando os desenvolvimentos a 

partir daqui mais difíceis de resumir. Com a abertura de um número cada vez maior de 

museus, muitas vezes com conceitos contraditórios, que variam de acordo com as 

razões pelos quais foram fundados assim como na ênfase dada a cada uma das suas 

múltiplas funções, e a diversidade de abordagens torna-se a grande característica do 

mundo dos museus a partir de então. 

 Coincidentemente foi na década de 80, pouco após à abertura do Centro 

George Pompidou, que se deu a (re)descoberta da audiência nos museus e Pontus 

Hultén, seu primeiro director, afirma numa entrevista mais recente:  

 «A museum director’s first task is to create a public – not just to do great shows, but to create 

an audience that trusts the institution. People don’t come just because it’s Robert Rauschenberg, but 

because wtha’s in the museum is usually interesting»29.  

 No entanto os motivos que levaram a tal foram indiferentes a este novo centro 

de arte e estiveram sim relacionados com mudanças de foro social e político no 

panorama ocidental: a retirada de financiamentos estatais a estas instituições 

conduziu a problemas monetários que obrigaram à descoberta de novas formas de 

angariação de fundos que permitissem o correcto continuar do seu funcionamento. 

Uma das formas residiu no esforço para o aumento das receitas de bilheteira e na 

consequente necessidade de atrair audiência, que passa a ter uma importância 

redobrada, participando como elemento chave para o sucesso das instituições.  

 Como melhor servir o público e reter a sua atenção, tornando-os visitantes 

regulares das suas actividades, tornou-se um dos grandes desafios do museu desde 

então, o que resultou numa mudança da prática institucional, que inevitavelmente se 

vai reflectir nas próprias exposições, cartão-de-visita das instituições e que agora 

passam a ter que lidar com novos problemas «How to increase attendance figures in 

order to justify public expenditure – and attract sponsorship – became the new focus 

of curatorial thinking» (SCHUBERT: 2009). Este começa a ser estudo, compreendido e 

                                                             
29 Pontus Hultén em entrevista a O’NEILL (2007) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga


 34 

apreendido na descoberta de uma multiplicidade de audiências, cuja diversidade 

espelha a sociedade moderna em geral (SCHUBERT: 2009) e que em vez de ser passiva 

e aceitar sem questionar, é esperta, conhecedora e exigente. Tratava-se de uma 

verdadeira revolução em curso na génese do que significava até então ser um museu: 

 «An elite middle-class pastime gradually evolved into a mass activity and museums changed 

from state funded institutions to renevue-generating enterprises, increasingly with marketing and 

fundraising» (SCHUBERT: 2009).  

 Como resultado são múltiplas as mudanças que sobrevêm nas suas 

programações gerais, ocorrendo uma das mais significativas na duração das 

exposições, pois se até ao final dos anos 70 a colecção permanente havia permanecido 

no centro da atenção dos curadores enquanto as exposições temporárias eram 

ocorrências raras, com a viagem da década, a hierarquia reverte-se e quase se 

dissolve: as exposições temporárias tornaram-se a vida dos museus, o que permitiu: 

  «Expanding their range of exhibitable and often controversial themes and experimenting with 

new exhibition techniques and styles of development. Exhibitions are increasingly filled with interactive 

elements, multimedia and networked technologies, catchy and conversational labels, and objects out 

from under the glass» (MCLEAN:1999). 

 As exposições permanentes tornaram-se em certa medida temporárias, em 

constante actualização com rotação permanente das peças das colecções, de forma a 

tornar o museu um lugar vivo, dinâmico e interessante.  

 Durante este processo duas facções surgem: por um lado os museus abriram-se 

para um novo mundo de possibilidades, e tanto a arte como os artistas que não 

haviam sido representados ou eram considerados fora do âmbito institucional passam 

agora a ter lugar, como também a criação e aceitação de novas vozes curatoriais para 

as quais não havido terreno no passado. No entanto, por outro lado, o crescendo do 

peso económico espelhado na necessidade de públicos e na indispensabilidade pela 

sua visita, torna os curadores no que concerne às políticas de exposições, adversos ao 

risco, sendo que, muitas vezes, acabam por trabalhar temáticas e/ou escolher peças 

que, à partida, garantam sucesso (SCHUBERT:2009). 

 Através de tamanhas transformações na sua prática, os museus deixam de se 

ver a eles próprios como locais elitistas, ditadores de padrões que apresentavam ao 

público sem discussão e explicação mais aprofundada e, cada vez mais começam a ver 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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as suas colecções permanentes e exposições temporárias como convites para um 

diálogo aberto entre curador e espectador «In a way, museums during the past two 

decades have actually come much closer to fulfilling Barr’s vision of the institution as a 

laboratory and of the visitor as an active participant» (SCHUBERT: 2009) o que se 

reflecte no próprio processo curatorial e na visibilidade que este passa a ter: 

 «No longer hide the curatorial hand and present only the end product, but make visible the 

entire underlying decision-making process; they say “this is how we see things” instead of “This is”» 

SCHUBERT (2009).  

 

I.6. O Curador e a Curadoria - Anos 90 e entrada no século XXI  

 

 Nos anos 90 deu-se uma reorganização ampla e profunda das esferas pública e 

privada, trazida por uma nova ordem global, que propiciou um entrelaçamento entre 

ambos. O facto de entidades públicas serem tomadas por esferas privadas que passam 

a favorecer os seus próprios interesses ligados, muitas vezes, a uma necessidade de 

capital crescente, num fenómeno que carece de raiz artística, propicia diferentes 

formas de atuação cultural, transformando o campo da arte contemporânea «art has 

increasingly come to function as a dynamic form of symbolic capital» (RAMIREZ: 2001).  

 Também o universo museológico experiencia alterações: o aumento 

significativo das massas assim como o seu crescente interesse em actividades que 

ocupassem os seus tempos livres ligadas à cultura e lazer, acresce a necessidade de 

criação de novos espaços que garantam resposta à procura: aumenta o número de 

museus e outros espaços como centros culturais ou galerias municipais.   

 Tendo o campo artístico e cultural sido alterado, o artista assim como o 

curador, agentes culturais que produzem valor material, neste caso especificado nas 

exposições, parte integrante do universo a que Theodore Adorno e Max Horkhmeimer 

(1944) apelidaram “cultural industries”, para além de absorverem a dinâmica da nova 

ordem económica têm, nos anos 90, a afirmação da alteração do papel de ambos 

dentro da galeria. Já em 1987, Watkin’s no ensaio “The Curator as Artist”30 havia 

defendido que o balanço entre o papel do artista e do curador, dentro da galeria de 

                                                             
30 WATKINS (1987) cit. por O’NEILL (2007) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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exposições se estava a modificar, tendo este último ganho espaço no campo de 

produção, com um papel que permitia cada vez mais criatividade, semelhante a uma 

forma de prática artística, afastando-se então do seu papel ligado a uma função 

administrativa e zeladora. Apesar de polémico na época, a verdade é que os anos 90 a 

prática artística e curatorial convergem, mesclando a clara distinção existente e 

provando a veracidade das afirmações de Watkins. É uma viragem no papel do curador 

que então se afirma, e a partir de então, trabalha numa grande proximidade com o 

artista, numa ampliação daquilo que era o seu centro de trabalho. 

 É a ascendência do gesto curatorial dos anos 1990 (O’NEIL:2007) ou a Era do 

curador afirmada por Brenson na qual «the ambitions, methodologies, and personal 

styles of the curators responsible for major international contemporary art exhibitions 

will be as essential to their content as any artist’s work» (BRENSON: 1998), num 

cimentar do conceito de middleman já enunciado nos anos 1970 pelo crítico Harold 

Rosenberg 

 «At the present time—and this explains the interest shown in (the curators’) work—only the 

middleman has the power to fulfill the dream of union between the creative individual 

and society»31. 

  O “middleman” ou “intermediário” marca uma mudança na prática 

expositiva«At the present time—and this explains the interest shown in (the curators’) 

work—only the middleman has the power to fulfill the dream of union between the 

creative individual and society32. O seu crescimento transporta-os de um trabalho nos 

bastidores para uma visibilidade sem precedentes dentro e fora da galeria, dando-se 

então um interesse redobrado no tema assim como o discurso sobre prática curatorial, 

que até então ocultos, alvo de pouca avaliação histórica e estudo, e que agora retêm 

nova atenção.  

 Aproximadamente 40 anos depois, o papel do curador coincide com o 

middleman do texto de Rosenberg33, absorvendo práticas que iam tendo lugar fora do 

contexto institucional, nomeadamente o trabalho dos curadores independentes, e que 

então eram introduzidas no universo museológico «curators, as we understand them 

                                                             
31 ROSENBERG cit. por ANDREASEN, LARSEN (2010) 
32 ROSENBERG cit. por ANDREASEN, LARSEN (2010) 
33 ROSENBERG cit. por ANDREASEN, LARSEN (2010) 
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today, have been produced by these economic and social circumstances»34. Por outro 

lado, a práctica curatorial teve que acompanhar a velocidade de inovações no campo 

artístico e museológico, e o middleman, neste novo sistema encarna uma evidente 

multiplicidade de papéis coincidente com a diversidade artística das arenas 

performativas que vieram definir a práctica, estando agora o seu trabalho ligado a uma 

forma de troca simbólica e social, com a atribuição de palavras associativas como 

colaborador, mediador cultural, negociador, historiador de arte, educador, 

diplomata,agente cultural, angariador de fundos, sendo a palavra adaptabilidade a que 

melhor espelha esta dinâmica. Hoje, ele está envolvido no desenvolvimento de 

soluções para problemas específicos e instalações espaciais em estreito diálogo com o 

artista, mais como um colaborador, trabalhando na mediação, na produção, na 

prevenção da ocorrência de problemas, funcionando ainda como uma ponte pedonal 

entre o artista e o público através das relações que desenvolve entre objectos, artistas 

e audiências, facilitando o acesso à cultura e a transmissão artística, devendo atenuar 

tensões tanto em nome da arte como em nome do público. Ele não só contribuiu para 

a mutação de museus e estruturas existentes de exposições, como também extrapolou 

os limites de novas estruturas interdisciplinares. 

  Recuando e ainda aos anos 90, compreende-se que o museu não era um local 

neutro, mas sim um espaço onde cada representação espelha ideias e pensamentos 

críticos que, através da exposição ganham voz, o que estabelece a curadoria como um 

potencial local para a crítica e debate. Durante este período, os curadores e artistas 

optaram por estender os parâmetros expositivos para incorporar novas temáticas, 

muitas vezes de cariz mais conceptual nas exposições, esperando-se que também o 

visitante encare o que encontra com um pensamento crítico e uma postura activa.  

 É a ascendência de museum culture, tal como Schubert (2009) afirma, que 

coloca o museu no centro do discurso cultural, com um crescendo no número de 

instituições e mediatização das figuras a ele relacionadas, trazendo ao uso a expressão 

“Curated by” ou em português “curadoria de” sendo que ainda mais recentemente 

apareceu o verbo inglês “To Curate” sem tradução portuguesa, que completou o nome 

“Curator” ou “Curador” já existente.  

                                                             
34 Mari-Carmen Ramirez in “Panel Statements and Dicsussion” in MARINCOLA, STORR (2001) 
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 Ao longo da história, o processo expositivo foi marcado por grande dinâmica e 

adaptabilidade: 

 «En cuanto medio, la exposicion há tenido sempre capacidade para incorporar de forma 

inmediata cualquier novedad y cualquier nuevo enfoque, lo que, al vertiginoso paso de los desarrollos 

tecnológicos, assegura a las exposiciones un futuro dinámico» (BELCHER: 1997). 

 Hoje, na presente cultura pós-moderna, a ideia de um museu universal, 

conceptualmente preso a uma única narrativa é, cada vez mais, uma noção irrealista e 

ultrapassada. Com o aumento da questão da conceptualização e interpretação 

comparativamente à questão material, as limitações dos modelos históricos de 

organização tornaram-se claros, havendo mudanças no seu foro interno, passando do 

estático para o dinâmico, sujeitos a revisão contínua e permanente. Manter uma 

coleção viva deixa de ser apenas uma questão de adicionar peças, mas sim de 

combinar objectos em constante permuta, explorando os seus incontáveis significados. 

O diálogo com a sua audiência torna-se também uma prioridade, confiando mais na 

interpretação e menos em verdades absolutas. Trata-se de um novo museu que 

reflecte a dinâmica e a natureza multicultural da sociedade do final do século XX, com 

a sua abordagem de questionamento e apetite insaciável de novidades. 

 Com o aproximar do novo século as teorias ligadas à pos-modernidade marcam 

uma crise de ideologias e o debate acerca da anti-arte ou do seu fim, criam um clima 

de inédita relatividade museológica «At the center of all curatorial activity now stands 

a desire to continuosly reshuffle and rethink the history of modernism, if not all art 

history. Revisionism (…) is the name of today’s curatorial game» (SCHUBERT: 2009).  

 Segundo Schubert (2009) a prática curatorial divide-se actualmente entre duas 

facções opostas 

  «On one hand there is the purely aesthetic school of thinking, where the work of art stands at 

the center of all discourse. On the other hand one finds contextualizing curatorship which strives to 

place the work within the political, social and economic circumstances under which is created. The 

former strategy is epitomized by the Museum of Modern Art under Barr, and the latter by the Centre 

Pompidou in its heyday» (SCHUBERT:2009). 

 Não existindo um modelo certo universalmente aceite ou padrões limitados do 

possível, optando muitos curadores por escolher uma prática ou incorporar um pouco 

de ambas nas exposições que criam.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDOS DE CASO: INTRODUÇÃO 

 

 

“It was no longer just a question of displaying works of art to their best advantage but of turning art into 

visual spectacle”
35. 

 

A condição de estar em exposição tornou-se fundamental para a afirmação da 

arte enquanto tal na cultura contemporânea e a atenção recebida quer pela 

conceptualização quer pela instalação das peças na galeria, tornou-se algo tão 

problemático quanto o próprio conceito artístico que, conjuntamente com a sua 

exposição se tornou um verdadeiro evento para ser consumido por todos e, nesta era 

dos mass media, a indispensabilidade por espectáculo tornou-o num conceito 

essencial para analisar as suas condições (BARKER:1999). 

Ao isolar os objectos do seu contexto original, o museu deve encarregar-se de 

fornecer um outro contexto que crie uma nova significação dos mesmos, construindo 

uma narrativa materializada através das peças de arte, que se envolvem numa 

implicação adicional por relação, participando numa rede articulada de relações 

materiais complementares, incluídos, como Ferguson defende, num campo semiótico 

de uma «language paradigma» (FERGUSON: 1996) e funcionando como equivalentes a 

textos: 

«Art is treated as a semiotic object with something to say that can be coded, decoded and 

recoded in a syntactical and critical manner by methods like those used in academic literary and cultural 

studies in geneal» (FERGUSON: 1996). 

É esta linguagem que «compuesta de forma artistic se convierte, en sentido 

estricto, en una creacion cultural que actúa no sólo a través de su contenido cientifico, 

sino también de su elocuencia estética»36 num processo complexo, a partir do qual 

emerge um universo concebido através da apresentação de elementos concretos que 

podem ser expostos pela sua própria importância (peças de arte, fotos, relíquias, etc.), 

ou para evocar conceitos ou construções mentais, cuja junção, quando correctamente 

                                                             
35 SCHUBERT (2009) 
36 SWIECIMSKI (1978) cit. BELCHER (1997) 
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elaborada, atesta credibilidade e, simultaneamente torna-se um suporte para o 

reconhecimento face à comunidade museológica em geral e ao público.  

Com a abertura do universo temático da arte contemporânea, que ao libertar-

se da narrativa linear que marcava a organização oficial da história da arte moderna e 

contemporânea, geralmente reconhecida como a ordem natural do museu quando o 

MoMA ditava as normas, este permitiu que o seu campo se expandisse e o número de 

formas em que esta pode ser trabalhada é hoje, num sentido teórico e geral,  ilimitado, 

tornando possível várias diferentes formas de composição numa exposição de arte, 

dependendo o processo de escolha de cada narrativa do inicialmente pretendido.  

Após um primeiro passo de conceptualização, é a posterior materialização que 

vai dizer de que tipo de exposição se trata e, num espaço que vai ser alterado pela 

invasão do objecto, é necessário determinar a melhor forma de expor uma peça assim 

como a melhor forma de diálogo entre as várias partes, criando equilíbrio entre o 

individual e o conjunto que, se espera, coadune o que se pretende alcançar em 

considerações conceptuais e estéticas, coadjuvado por questões de índole mais 

prática. As bases para qualquer instalação assentam num espectro de decisões que 

cabem aos directores e curadores responsáveis pela mostra e pelo museu, garantindo 

que seja conseguida a melhor leitura e interpretação exequível, tirando o melhor 

partido da sua totalidade: 

«The system of an exhibition organizes its representations to best utilize everything, from its 

architecture which is always political, to its wall colorings which are always psychologically meaningful, 

to its labels which are always didactic (even, or specially, in their silence), to its artistic exclusions which 

are always powerfully ideological and structural in their limited admissions, to its lightning which is 

always dramatic (…) to its curatorial premises which are always professionally dogmatic, to its brochures 

and catalogues and videos which are always literacy-specific and pedagogical directional, to its 

aesthetics which are always historically specific to that site of presentation rather than to individual 

artwork’s moments of production. In other words, there is a plan to all exhibitions, a will, or teleological 

hierarchy of significances, which is its dynamic undercurrent» (FERGUSON: 1996).  

Composta por três campos distintos que formam um triângulo de trocas 

simbólicas – artista – curador – público – a forma como este último, participante 

silencioso, vê as obras na galeria, está determinantemente relacionada com o modo 

como o museu as mostra, exercitando e experimentando diversas leituras que estas 
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podem ter, sendo a interpretação feita a partir de cada pormenor apresentado. O 

significado do objecto artístico é modificado pelo próprio museu conforme as opções 

tomadas, devendo este garantir as melhores condições para a sua apresentação, que 

levem o visitante a uma reflecção e a uma relação particular com a peça, em muitos 

casos contestando a sabedoria tradicional ou mudando ideias pré-concebidas.  

De forma a que este seja bem sucedido, longe de aleatório, todo o processo 

deve ser pensado e tratado até ao seu mais ínfimo pormenor «L’exposition ne 

s’improvise pas. Elle se fonde sur les impératifs de la recherche scientifique pour 

engager le long processos de son programme et de son projet» (RIVIÈRE: 1989) em 

várias etapas delineadas entre si e já enunciadas por outros autores como Dean (1996) 

ou Belcher (1997). Barry Lord e Gail Dexter Lord (LORD, LORD:2001) designam-nas 

como sendo três:  

1. Development phase 

 Concept 

 Interpretative planning 

 Research 

 Exhibition brief/programme with preliminary budget and schedule 

 

2. Design phase 

 Schematic design 

 Design development 

 Detailed design and specifications 

 Detailed budget and schedule 

 Detailed content research, sourcing and text 

 

3. Implementation phase 

 Procurement: tendering/bidding and design-build 

 Project management and construction 

 Show/av/multimedia project management and production 

 Quality/cost control and co-ordination 

 Installation 

 Fine-tuning and commissioning 

 Evaluation 



 42 

Parafreaseando Szeemann «if we are to understand the end product better, we 

have to scrutinize the ingredientes better»37 assim como Dean «most of the substance 

lies below the surface, hidden from view» (DEAN:1996), e sendo o foco da presente 

Dissertação a compreensão do actual processo de curadoria, não escrutinando 

exaustivamente todos os tópicos enunciados, mas focando-me em alguns que 

considero mais importantes para a área em estudo e que me permitam compreender 

«le mode de traduction dans l’espace du discourse scientifique  qu’enonce le 

programme, c’est à dire les procedes qui permettent une progressive transformation 

du programme en projet» (RIVIÈRE:1989) pretende-se compreender a ligação entre o 

pensamento e a prática e assim assimilar como este processo tem lugar hoje.  

Assim, para os três casos em análise, baseando-me de forma pouco taxativa no 

modelo enunciado, cujas alíneas não sendo seguidas à risca, serão abordadas e 

entrelaçadas no discurso, começarei por compreender uma primeira fase conceptual, 

focando-me no seu conceito e pesquisa, a assimilação do tema, selecção de objectos e 

a redacção de um guião, seguindo-se a fase de produção com a montagem e instalação 

dos objectos, que integrará um estudo museográfico e uma análise ao circuito, 

expositivo, e por último uma avaliação conclusiva do mesmo. Simultaneamente serão 

abordadas questões interinas ao universo expositivo assim como à complexa actual 

prática curatorial. 

 Sendo actualmente o campo de elaboração de uma exposição de arte tão 

vasto e complexo, tendo que lidar com plataformas artísticas tão distintas e integrando 

protótipos de apresentação tão divergentes e singulares e simultaneamente correctos, 

numa multiplicidade de modelos existentes, afirma Newhouse «There are no rules for 

placing art, but assessment of these elements of display in various museums suggest 

some basic guidelines» (NEWHOUSE: 2005). Hoje, cada exposição acaba por ter o seu 

próprio curso individual, dependendo do museu que a apresentda, do(s) curador(es) e 

em alguns casos  do artista, e os três casos de estudo apresentados, limitativos, é 

certo, não pretendem ser um guia exaustivo e/ou impositivo da forma a proceder, mas 

sim uma apresentação de três formas diferentes entre tantas possíveis, da organização 

de uma exposição de arte contemporânea em contexto museológico no século XXI. 

                                                             
37 SZEEMANN cit. em GREENBER, Reesa, FERGUSON, Bruce W., NAIRNE, Sandy (1996) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=O3R923855272E.217793&profile=ba&uri=search=AL~!Newhouse,%20Victoria&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1B29235S127E7.216308&profile=ba&uri=search=AL~!Greenberg,%20Reesa&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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ESTUDO DE CASO: PARTE II 

 

CASO DE ESTUDO I: “LOCUS SOLUS – Impressões de Raymond Roussel” 

 

Data: 23 de Março 2012 – 01 Julho 2012 

Curadoria: Manuel Borja-Villel, François Piron e João Fernandes 

 

 Admirado por um restrito grupo em vida, Raymond Roussel viveu à procura do 

reconhecimento e glória pública pelo seu trabalho enquanto escritor, algo que nunca 

alcançou ainda vivo. Conseguiu-o posteriormente, numa parcela do meio artístico, 

onde se tornou um mito, influenciando uma série de gerações no domínio da 

literatura, filosofia e artes plásticas, até aos dias de hoje. 

 Desconhecido ao público em geral, um impulso ao reconhecimento chega-lhe 

agora com uma grande exposição, a primeira, elaborada em parceria pelo Museo 

Nacional Cento de Arte Reina Sofia em Madrid e pelo Museu de Arte Contemporânea 

da Fundação de Serralves no Porto, que unidos, trouxeram Raymond Roussel e o seu 

legado ao grande público. 

 

III.1. Raymond Roussel (Paris, 1877 - Palermo, 1933) – Biografia e Obra literária 

 

 Nascido em Paris numa família da alta burguesia, com acesso a uma educação 

refinada e cultura, Raymond Roussel foi criado num ambiente de luxo e dinheiro. A sua 

mãe, detentora de um salon, facultou-lhe acesso privilegiado ao meio cultural da 

época, permitindo que desde jovem Roussel travasse conhecimento com as grandes 

figuras do mundo artístico e literário francês, em vivências distintas e singulares que o 

conduzem a um gosto pessoal onde este favorece um ideal estético convencional, 

indiferente a tudo o que não fosse cultura oficial. 

 As festas e bailes de máscaras que frequenta, assim como o Carnaval de Nice 

que visita em diversas ocasiões, complementam-se com a paixão pelo teatro que 

Roussel demonstra desde criança, cujos vários espectáculos a que assiste eram, aos 
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seus olhos eram como algo extasiante, a mais elevada e perfeita forma de arte, onde 

os as imagens e os objectos ganhavam vida «uma extravagância mágica onde as 

palavras se materializam e a realidade é suspensa»38 numa certeza de que o mundo 

maravilhoso realmente existia «A prática de espectador de Roussel ultrapassa a 

diversão para se tornar a procura do absoluto, chegando a assistir dez ou quinze vezes 

seguidas à mesma peça, como que para lhe esgotar os segredos. E muito naturalmente 

aí procurava reencontrar a exaltação dos espectáculos que o tinham maravilhado na 

infância» (BESNIER: 2012). 

 Para além do teatro, o seu gosto pelas artes em geral espelha-se no interesse 

demonstrado pela literatura, admirando grandes escritores como Wagner, Handel, 

Voltaire e Shakespeare encabeçados por Jules Verne e Victor Hugo. Indo mais longe, 

Roussel acaba por canalizar este gosto pela literatura na sua própria produção escrita, 

forma que encontra para dar vida a universos únicos e criativos, e pelos quais desejava 

obter reconhecimento público e fama, achando inclusivamente que após escrever o 

seu primeiro livro as pessoas iriam reconhecê-lo na rua, cumprimentá-lo como o 

grande escritor que queria ser, algo que nunca chegaria a acontecer e com o qual 

Roussel nunca conseguiu aprender a lidar.   

 Aos 17 anos escreve Mom Âme, um longo poema publicado alguns anos depois 

em Le Gaulois39. Em 1896, havia iniciado a sua edição do longo poema La Doublure 

quando sofre uma crise mental, adiando o trabalho em curso e a publicação, que 

acaba por só ocorrer a 10 de junho de 1897. O insucesso, a falta de uma recepção 

positiva sobre os seus trabalhos aliado a um nulo reconhecimento, leva-o a sofrer 

ciclos de grande depressão, iniciando então consulta com o psiquiatra Pierre Janet.  

 Alguns dos seus trabalhos mais marcantes, entre os quais se encontram 

Impressões de África (1910) e Locus Solus (1914) foram publicados pelo próprio 

Roussel, cuja fortuna herdada após a morte do seu pai lhe permitia uma vida com 

algumas excentricidades, entre as quais a adaptação das suas obras literárias para o 

teatro, sua grande paixão, nas quais gastava fortunas montando luxuosas produções 

com cenários e guarda-roupa encomendados aos melhores da época, contratando os 

mais célebres artistas, actores e encenadores, pagos muito acima das suas 
                                                             
38 Op. Cit. no Folheto editado para a exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond Roussel” 
39 Jornal diário francês 
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remunerações habituais. A primeira, Impressões de África em 1911, não conseguiu 

grande repercussão. Um ano mais tarde e uma nova tentativa, porém, a atenção que 

Roussel consegue já captar é sobretudo de cariz negativo sendo alvo de críticas ferozes 

que o abalavam. Também Locus Solus foi adaptada ao teatro, porém por outro autor.  

 Raymond Roussel acaba por ser um alienado social na maioria da sua vida. Após 

o final da I Grande Guerra, em 1918, afasta-se cada vez mais do seu círculo habitual 

optando por tornar a sua vida uma viagem constante, influenciado também pela sua 

orientação sexual «a sua homossexualidade levou-o a distanciar-se dos meios 

mundanos, dedicando cada vez mais do seu tempo à sua obra literária»40. Viajando 

inicialmente na companhia da sua mãe e, após a sua morte, sozinho, em 1920 chegou 

mesmo a dar a volta ao mundo. Percorreu a Europa vezes incontáveis, foi do Egipto à 

Índia, de Bagdad aos Estados Unidos e à China, realizou quatro viagens exóticas 

seguindo as pisadas de Phileas Fogg ou visitando o Taiti no rasto de Pierre Loti.  

 Dedicando-se sobretudo à escrita em viagem, em 1924, adquire a sua famosa 

caravana motorizada com nove metros de comprimento, evocadora da Casa de Vapor 

de Jules Verne, e que chegaria inclusivamente a impressionar o Papa. 

 A última das suas grandes obras publicada ainda em vida, Nouvelles 

Impressions d’Áfrique, é um poema datado de 1932, complexo e difícil, composto por 

quatro cantos que se desenrolam entre alguns cenários egípcios. Como nota Manuel 

João Gomes na introdução ao livro da edição portuguesa da Fenda de 1988, com 

tradução de Luiza Neto Jorge, o texto é «um poema completamente imaginado, sem 

relações de espécie alguma com realidades africanas (se descontarmos um ou dois 

versos que falam do Nilo e da vegetação que cresce nas suas margens)» num 

«permanente delírio, onde nada daquilo que parece é» tendo sido escrita «no decorrer 

de longas viagens pela Índia, Austrália, China, Japão, Taiti, viagens que geralmente 

fazia fechado no iate, sem praticamente visitar os países por onde passava». O volume 

original do texto incluía ainda cinquenta e nove ilustrações realizadas por Henri-Achille 

Zo a partir de uma nota de encomenda com indicações precisas, enviada pelo escritor 

a uma agência de nome Goron, que as fazia chegar ao ilustrador que nunca se 

encontrou pessoalmente com Roussel. Eram formuladas em curtos textos, sendo que 
                                                             
40 Referência retirada de “A Vida de Rasymond Roussel”, texto de parede presente na mostra “Locus 
Solus: Impressões de Raymond Roussel”. 
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no primeiro se podia ler “São Luís na sua prisão de Damiette”, enquanto no 

quadragésimo se lia “Paisagem nocturna. Céu muito estrelado com um fino crescente 

de lua” (FARIA: 2009). 

 O grande investimento financeiro despendido nas suas produções teatrais 

assim como o seu caro estilo de vida que inclui constantes viagens, guarda-roupa 

(Roussel não utilizava as suas peças de roupa mais do que uma vez) ou as suas 

compras, levam à delapidação da sua fortuna. No final da sua vida, fragilizado pelo 

abuso de barbitúricos, deixa de escrever e acaba por falecer em viagem, na cidade de 

Palermo em 1933, na companhia de Charlotte Dufrène41. 

 De personalidade complexa, a sua obra literária é disso o espelho. Reconhecido 

pela sua singularidade e exuberância narrativa tanto pela complexidade da sua 

metodologia escrita, Roussel compõem obras poéticas, romanescas e teatrais, 

completamente singulares e inovadores na literatura até então. Criador de universos 

visuais complicados e difíceis onde máquinas fantasiosas imperam lado a lado com 

criações nunca antes vistas, é o primado da imaginação sobre o real, numa 

combinação de objectos e cenários totalmente extravagantes. Esta metodologia foi 

baseada na exploração do potencial inventivo de homonímia, palavra e jogo, a partir 

da convicção de que um trabalho artístico / literário não precisa conter algo real, 

podendo ser exclusivamente uma combinação de objetos imaginários, abrindo 

caminho para importantes movimentos artísticos que surgirão alguns anos mais tarde.  

 A sua própria escrita envolve uma complexa metodologia que Roussel foi 

aperfeiçoando e que explicou no texto publicado postumamente Comment j’ai écrit 

certains de mes livres enunciada como «he started out by inventing two phrases that 

were phonetically almost identical but had very different meanings, to later try to 

write a story that could start with one of them and end with the other»42 escrevendo 

por associação fonética e brincando com o som das palavras, muitas vezes sem se 

preocupar em criar significação, num método de escrita mecanizado.  

 

 

                                                             
41 Charlotte Dufrène seria sua companheira paga, a quem por vezes apelidaria de sua governanta.  
42 http://www.museoreinasofia.es 
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III.2. Processo Curatorial Conceptual  

 

 Ralph Rugoff (2010) conta uma breve história na qual ao perguntar a um artista 

o que, na sua opinião, o curador deve ter em conta de forma a organizar uma 

exposição de grupo coerente e estimulativa, o artista lhe responde “All you have to do 

is show some really good works of art together”. Esta resposta em jeito de brincadeira, 

demasiado simplista, não sendo de todo mentira, está também distante da complexa 

veracidade no que concerne à organização de uma exposição de grupo, tipologia 

expositiva que «since the late 1980s (…) has become the primary site for curatorial 

experimentation and, as such, generated a new discursive around artistic practice» 

(SCHUBERT: 2009) funcionando em oposição ao modelo monográfico de apresentação, 

esta experienciou, desde a década de 90, um verdadeiro aumento no número de 

eventos, impulsionado pelas exposições internacionais de larga-escala, tornando-se no 

seu conjunto mais complexa e cuidada, integrando agora no seu território novas 

possibilidades mais arrojadas que envolvem um universo de temáticas inovadoras e 

críticas que pretendem comutar a experiência culturais monótonas e repetitivas, 

apresentando ao invés, exposições de grupo estimulantes que reinventem 

constantemente a maneira de pensar sobre arte e a sua história.  

 Hoje “The Space of curating is an empty space” (JACOB:2010) aberto à 

construção de uma narrativa que o preencha através da agregação de ideias e objectos 

em combinações estimulantes e imprevisíveis, que permitem não só reflectir acerca do 

seu o conteúdo histórico-artístico mas igualmente sobre o que significa expor e narrar 

histórias a partir de objectos, dando-lhes novas perspectivas e permitindo renovadas 

leituras, traçando um grupo de ligações que o curador fomenta o seu público a 

completar: 

 «It immerses us in an experience of shifting yet interlinked viewpoints, and multiple climaxes. It 

juxtaposes works whose overlapping concerns resonate in ways that transform our experience of them. 

And it invites us to explore a seemingly newly discovered territory of art (…). Providing us with a context 

that enhances and abets our ability to appreciate the works on display, it complicates, amplifies, and 

enlivens our encounter with each object while encouraging us to seek out the ways they fit together as 

pieces in larger puzzles. In short it thickens the plot in a fashion that gives us, as viewers, something else 

to do besides simply look and applaud» (RUGOFF: 2010). 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga
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 Assim, examinando o que denominamos como modernidade, e partindo da 

referência a indivíduos ou acontecimentos que nos ajudem a problematizar as noções 

adquiridas ou a alterar as relações estabelecidas, no caso em estudo evoca-se a figura 

e obra de Raymond Roussel, passando o pressuposto por demonstrar como as 

exuberantes e ambíguas experiências literárias do escritor francês o tornaram numa 

fonte de inspiração para inúmeros artistas plásticos bem como para autores oriundos 

de outros campos do conhecimento e disciplinas que passam pela filosofia, literatura, 

música ou investigação etnográfica desde o início do século XX até aos nossos dias, 

numa curiosidade constantemente reescrita, que permite efectuar uma leitura oblíqua 

e transversal da arte do século XX e XXI, apresentando uma nova forma de ver a 

modernidade, que possibilita a reflexão acerca do passado e do presente, 

reescrevendo a história a partir de um novo propósito. Através da criação de uma 

complexa teia de relações pretende-se descobrir o que acendeu tantos desejos, 

partindo de autores e dos seus ojectos artísticos que descobriam: 

 «as impressões das impressões das impressões de um autor que aparece escrito para além de 

tudo quanto conhecemos no seu tempo, de antes do seu tempo, assim como hoje ou no futuro» 

(FERNANDES: 2012). 

  

III.3. As motivações para a realização da exposição e seus objectivos 

 

 Das várias histórias que povoam a história da arte, a de Marcel Duchamp que 

juntamente com Guillaume Apollinaire, Francis Picabia e a mulher deste, assistem à 

representação teatral de Impressions d’Áfrique a partir da obra homónima de Roussel, 

produzida pelo escritor no Théatre Antoine em 1912, e partir de então Duchamp tem a 

ideia para a sua peça La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (1915-23) 

(presente na exposição) é uma das várias que demonstram como Raymond Roussel 

influenciou artistas na criação dos seus trabalhos, e que foram despertando a 

curiosidade a João Fernandes que começou a pensar nesta exposição precisamente a 

partir dos artistas que ia conhecendo, com quem ia conversando e com os quais se 

começa a aperceber de uma constelação de nomes que se interessavam pelo autor e 

de alguma forma se sentiam influenciados pela sua escrita. 
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 A primeira obra que João Fernandes lê de Roussel é Impressions d'Afrique, onde 

descobre os seus universos e referências, as suas máquinas textuais, num livro que se 

revelou uma espécie de terramoto “Muitas vezes não percebemos nada do que se 

passa, mas as situações atraem-nos, prendem-nos. E depois ele explica-as. Há sempre 

um encanto, uma estranheza pelo que não entendemos"43 diz João Fernandes que 

começa depois a ler a sua restante obra e a investigar sobre o autor. 

 Simultaneamente no seu quotidiano ia conhecendo novos artistas que também 

fascinados com a obra de Roussel trabalhavam sobre o seu legado, e João Fernades, 

então ainda em funções no Museu de Serralves, começa a pensar nesta exposição 

desenvolvendo mentalmente a ideia, no entanto, como algo impossível, sem pensar na 

sua concretização. Era um projecto imaginário pessoal que não tinha que apresentar 

no museu, funcionando como uma espécie de catalisador pois permitia-lhe 

desenvolver as ideias que acabava por dirigir para outros projectos então a 

desenvolver "Projectar exposições improváveis permite-nos descobrir coisas para além 

do que habitualmente fazemos” afirma44. 

 Foi com Guy Schraenen, que constituiu um precioso acervo rousseliano na 

Biblioteca da Fundação de Serralves, que João Fernandes se percebeu que haveriam 

outras pessoas tão interessadas como ele na materialização de um projecto desta 

natureza. Partilhando esta ideia em conversa com director do Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofia, Manuel J. Borja-Villel, João Fernandes recebe um incentivo à 

concretização do projecto, tornando-se a primeira exposição do protocolo que junta o 

museu madrileno ao portuense assim como a primeira sobre a influência de Roussel.   

 A realização desta exposição concretiza também alguns dos objectivos maiores 

dos dois museus nela envolvidos: o reconhecimento da necessidade de investigar e 

adicionar novas histórias a uma história da arte que deve encontrar no museu um 

lugar de reescrita permanente, assim como a convicção de que não há temas “difíceis” 

que um museu não possa apresentar, e escapando assim a essa ditadura das 

audiências auferidas por padrões televisivos que caracterizam tanto certo espetáculo 

museológico contemporâneo (FERNANDES:2012).  

                                                             
43 João Fernandes em entrevista a PRADO COELHO (2012)  
44 João Fernandes em entrevista a PRADO COELHO (2012) 
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 No entanto o facto de João Fernandes ser um rousseliano amador colocava 

alguns entraves ao desenvolvimento do projecto, e muito dificilmente sozinho poderia 

trabalhar esta obra. Era necessário um especialista em Roussel, pelo que entram em 

contacto com François Piron, perito em textos do autor, juntando-se assim duas 

intenções que corriam em separado e que acabam por se encontrar. François Piron em 

Paris coordenou e sistematizou toda a actividade investigativa e curatorial. 

 Em termos de públicos, os que visitaram esta exposição sentiram-se sobretudo 

convidados pela celebridade e peças dos artistas que o admiravam e não tanto pela 

obra do escritor.  

 

III. 4. O trabalho de investigação que a antecedeu 

 

 Consagrar uma exposição a Raymond Roussel ter-se-à afigurado durante muito 

tempo uma empresa paradoxal, pois trata-se de um escritor que deixou pouco rasto 

em vida, apenas algumas cartas e fragmentos de manuscritos conservados por Michel 

Leiris, algumas fotografias colecionadas por John Ashbery na década de 50 em Paris 

que, juntamente com escassos documentos, constituíam a sua única memória. Só em 

1953 aparece um primeiro Étude sur Raymond Roussel, do escritor Jean Ferry e em 

1972 é editada uma biografia da autoria de François Caradec.  

 Uma parte da sua obra só viria a ser conhecida a partir de 1989 quando a 

companhia que guardava os móveis da família Roussel, encontra e deposita na 

Biblioteca Nacional de França nove caixas de cartão que Roussel deixara antes da sua 

última viagem, no início da década de 1930, com manuscritos inéditos, provas de 

impressão, centenas de fotografias de família e de viagens, cadernos registando as 

dedicatórias feitas por Roussel aos destinatários dos seus livros, notas sobre obras que 

leu na Biblioteca Nacional, o diário da sua mãe ou o diário da viagem ao Egipto e ainda 

um conjunto de cartas recebidas entre outros por André Breton e Michel Leiris. 

 Com sensivelmente dois anos de trabalho antes da inauguração, foi necessário 

inicialmente fazer uma pesquisa profunda em torno da figura de forma a compreender 

quem era o escritor e qual o seu contexto histórico. Para isso os dois museus contaram 
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com a ajuda da Biblioteca Nacional de França, que tem na sua colecção os materiais 

encontrados nas caixas acima enunciadas, o que permitiu reunir um vasto espólio 

documental e visual onde se encontram várias fotografias, documentos, textos que 

permitem conhecer diversas histórias do próprio Roussel, a sua forma de vida, os 

vínculos familiares, as suas viagens, hábitos excêntricos, os gostos e relações pessoais, 

correspondência trocada ou ainda os autores que admirava como Júlio Verne, Victor 

Hugo, Pierre Loti, Victorien Sardou ou o gosto pela ciência e respeito pelo astrónomo 

Camille Frammarion. 

 Também uma pesquisa bibliográfica era necessária, investigando sobre as 

várias edições dos seus livros, incluindo edições de diferentes datas e em diferentes 

idiomas mas também investigando a bibliografia dedicada ao autor que inclui, livros, 

artigos e estudos que permitem cartografar a evolução do interesse que lhe foi sendo 

dedicado.   

 Paralelamente era necessária uma pesquisa na arte do século XX e XXI que 

permitisse encontrar autores que se sentissem influenciados pela sua obra, 

começando pelos artistas seus contemporâneos, com grande ênfase na recepção dos 

surrealistas, e posteriormente seguindo os interesses pontuais, individuais ou 

colectivos, que iam surgindo, os seus seguidores posteriores e já mais tardios, 

formando uma teia de relações invisíveis, composta por histórias já conhecidas ou 

ganhando corpo através de novas pesquisas, conversas ou entrevistas, entre as quais 

se destaca a realizada por François Piron a John Asbery.  

 

III.5. O processo de articulação entre os diferentes Museus  

 

 O Museu da Fundação de Serralves não teria sozinho, condições para realizar 

uma exposição histórica, pois a sua colecção compreende apenas peças do início dos 

anos 60, sendo por isso a colaboração com o museu madrileno fundamental para a 

viabilização do projecto, detendo este uma colecção histórica, modernista, de grande 

qualidade e muito abrangente. Para além disso, só assim foram possíveis os 

empréstimos por outros museus de obras da primeira metade do século XX.  
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 Reunir peças de tipologias tão diferentes como manuscritos, periódicos, 

desenhos, programas teatrais, livros, fotografias, pintura, escultura, instalação, áudio e 

ainda filmes e de artistas tão diferentes em termos de trabalho artística como de 

período de actuação, implica a criação de uma complexa rede de museus. 

 Como tal existem obras de mais de quarenta diferentes proveniências que 

incluem a fundamental Col. Biblioteque National de France – Paris cujo espólio 

documental foi, neste caso, partilhado com o Centro de Arte Reina Sofia, pois a 

Biblioteca Nacional de Paris não empresta espólio por mais de 3 meses sendo que 

algumas das fotografias presentes no museu do Porto tratavam-se de cópias, sendo as 

originais não apresentadas nas duas exposições e sim divididas; e ainda o Museu 

Colecção Berardo – Lisboa, Museu Centro de Arte Reina Sofia - Madrid, Colecção 

Centro Pompidou - Paris, Colecção Moderna Musset – Estocolmo, Musée de 

l’Orangerie – Paris, Colecção Fundação Alberto et Annette Giacometti – Paris, The 

Israel Museum – Jerusalém, Tate London – Londres, Fundação Gala – Salvador Dali – 

Figueres, Ronald Fieldman Fine Arts, Nova Iorque, Col. Lecreux Freres – Paris, Col. M. 

et Mme Claude de Fleurs – Paris, Col. Musée Jules Vernes - Ville de Nates, Col. Maison 

de Vitor Hugo, Museu Nacional de Etnologia – Lisboa, Col. Generali Fundation – 

Vienna, Prodimag – Intermédio – Barcelona, Musée d’Art Contemporaine de Lyon, 

Museu Tinguely – Basileia, Col. Frac. Haute Normandie, Colecção Luísa Muñoz Iglesias 

– Madrid, MACBA – Fundacion Musée d’Art Contemporani Barcelona, Fundacion 

Cartier pour l’art contemporain – Paris, Galerie Buchhoolz – Berlin/ Cologne, Galerie 

Air de Paris, Col. Suzanne Walther, Col. Giorgina Walther, Col. Van Lierde – Bruxelas, 

Col. EState of Guy de Cointent, Col. Hermann e Margrit Rupf – Stifzung, Kanstmuseum 

– Bern e ainda várias colecções de artista. 

 

III.6. A selecção das obras e a dimensão do imaginário de Roussel  

 

 Qualquer objecto ao ser alvo de um processo de musealização e integrar o 

conteúdo científico de uma mostra experiencia um procedimento de transferência: 

 «O objecto é retirado do espaço operacional que lhe era próprio e para o qual fora criado, e é-

lhe conferida uma nova funcionalidade, essencialmente visual ou estética, a que se anexa uma intenção 

pedagógica» (ROQUE: 2010). 
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 Tal indicia um processo fundamental de selecção onde as várias peças 

escolhidas devem convergir de forma a criar um todo coerente (RUGOFF: 2010).  

 Numa mostra desta tipologia, dos vários possíveis rumos expositivos, os 

responsáveis enveredaram por dois que se complementam: em primeiro apresentar 

Raymond Roussel através das suas filiações, derivando também daí o título escolhido. 

Este compreende os seus interesses, gostos, relações pessoais, os ídolos, tendo sido 

escolhida uma extensa documentação que incluiu fotografias, manuscritos, cartazes, 

folhetos ou outros documentos impressos e ainda desenhos, aguarelas, gravuras, 

litografias e outras ilustrações, áudio, memorabilia e ainda uma vasta bibliografia que 

compreende livros e periódicos sobre o autor assim como do próprio.  

 Em termos de documentação fotográfica encontramos fotografias de Raymond 

Roussel em criança, adolescência e depois já adulto, algumas fotografias mascarado, 

retratos de Charlotte Dufrène só ou na companhia do escritor, retratos da família com 

Raymond Roussel e Marguerite Roussel, sua irmã, retratos de representações das suas 

peças teatrais, retratos de viagens que incluem Roussel em Carlsbad, fotografias 

tiradas a paisagens ou habitantes de lugares distantes pelo próprio como fotografias 

do taitiano em pose, fotografias da sua Roulotte. 

 Roussel exprimia a sua admiração por aqueles que considerava génios literários 

e inspirações artísticas, e que representam para ele uma forma de transcendência 

partilhada pelos génios polivalentes da sua criação, todos portadores de estrela na 

testa, a marca física do génio, e como tal foram também escolhidas fotografias, auto-

retratos, pinturas ou cartazes relacionados a essas personalidades, como uma 

fotografia da actriz Sarah Bernhardt, de Jules Verne ou Camille Flammarion ou ainda 

cartaz promotor da Volta ao Mundo em 80 dias, Cartaz para a ópera de Victorien 

Sardou e Giacomo Puccini ou ainda libretos de ópera. 

 Os manuscritos incluem cartas de Robert Desnos a Roussel, fac-similes de 

primeiras páginas de manuscritos do escritor, folhetos do carnaval de Nice e do hotel 

onde este falece, cartazes promotores das adaptações teatrais de Locus Solus e 

Impressions d’Áfrique.    

 Dentro deste espólio encontram-se ainda algumas curiosidades como uma 

caixa de vidro com cadeado que segundo a história, contém um biscoito em forma de 
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estrela - A Estrela Cósmica - dado a Roussel por Camille Flammarion durante um 

almoço em 1923, e que Roussel coloca nesta caixa para guardar e proteger. Depois da 

sua morte, Georges Bataille encontrou-a numa feira da ladra e comprou-a. O objecto 

inspirou-lhe um texto dedicado a André Masson “Os Comedores de estrelas” 1940, no 

qual invoca o fetichismo infantil de Roussel para quem esse objecto simbolizava “o seu 

desejo de comer uma estrela do céu”. 

 Em termos de material impresso foram recolhidas várias edições dos seus 

livros, não fosse através deles que vários dos artistas ou estudiosos mergulharam na 

obra de Roussel e nas suas fantasiosas histórias, como também manuscritos de Locus 

Solus e de Impressions d'Afrique pertencentes a Roussel, rasurados, com anotações nas 

margens. Foram ainda escolhidos outro tipo de materiais: livros ou artigos de autores 

que Roussel admirava, artigos dedicados especificamente ao escritor ou a algo a ele 

relacionado, como um artigo de uma revista La Revue du Touring club de France acerca 

desta sua “casa andante”, um livro de Pierre Janet, psiquiatra de Roussel e que lhe 

dedica um capítulo nesta obra sobre doenças do foro psicológico, edições dos livros de 

Michael Foucault sobre o autor ou livros de Philippe G. Kerbellec. 

 O segundo rumo expositivo consiste em apresentar as peças que resultam da 

influência exercida sobre os autores. Entre as características dos textos de Roussel 

encontramos a representação da máquina / mecanismo, a proliferação de um 

imaginário surpreendente ou o exotismo desse imaginário como contributo 

involuntário para a abordagem crítica de um mundo colonial em extinção 

(FERNANDES:2012) e, em termos artísticos, as obras escolhidas têm em comum a 

simetria entre a imagem e o texto e o mito moderno do mundo como representação 

(FERNANDES:2012), encontrando autores que se apropriam do seu trabalho 

recorrendo a diferenciadas temáticas como o primado da imaginação sobre o real, 

África e as suas variadas impressões, os mecanismos sem utilidade ou a ilustração de 

um motivo textual, em mais de 300 obras de 49 artistas diferentes entre escritores, 

fotógrafos, pintores ou escultores: 

 «Quando não são os próprios artistas que aparecem, são as suas realizações, cada uma mais 

surpreendente do que a anterior, pois todas procuram representar o irrepresentável, fazendo da 

representação o enigma por excelência» (LE BRUN: 2012). 
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 Michel Leiris - A 11 de Maio de 1912 os pais de Michel Leiris, amigos da família 

de Roussel, levaram-no ao Théâtre Antoine para assistir a Impressions d’Afrique, onde 

este é pela primeira vez confrontado com esta ideia de África que Roussel veiculava. 

Começando a descobrir os escritos do francês que lhe despertam uma grande 

admiração, Leiris sonhava com países longínquos e novas descobertas, ficando 

marcado para toda a sua vida por estas impressões de uma África que procura 

conhecer independentemente do que dela era conhecido, encontrando nela o 

fantástico de uma magia ou de uma poesia que se afastava dos estereótipos coloniais. 

 O desejo de ser etnógrafo surge na altura em que participava nas actividades 

dos surrealistas dos anos 20 e, como amigo próximo e admirador assumido do escritor, 

é a ele que Leiris pede apoio financeiro para a expedição a África que organiza entre 

1931 e 1934, que ficará conhecida como Missão Dakar-Djibouti, originando uma 

reportagem publicada na revista Minotaure nº2 e uma célebre obra L’Afrique Fantôme, 

importantes pontos de partida para a etnografia contemporânea.  

 A sua admiração leva-o a escrever artigos nos quais refere a influência do 

imaginário de Roussel, alguns deles presentes na exposição, que incluíu ainda 

correspondência trocada e revistas dedicadas a Leiris e ao seu trabalho: caderno 

Raymond Roussel – caderno de notas; carta a Jean Ferry, cartas a Raymond Roussel, 

carta a Robert André, carta a John Ashbery e ainda a revista Minotaure nº2.  

 

 Marcel Duchamp - Em numerosas ocasiões Duchamp reconheceu publicamente 

a importância de Roussel para a sua obra, em particular como influência das suas 

investigações em torno de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (1912-23) 

ou “O Grande Vidro”, cujas ideias se desencadeiam após visualizar a representação 

teatral de Impressions d’Afrique45, que o impressiona pela «loucura do insólito»46 

criada através do encadeamento de estranhos eventos ou máquinas mirabolantes, 

numa África onde o imaginário absoluto abre um caminho diferente de tudo quanto 

conhecia. Tal coincide com a época em que Duchamp se afastava da pintura e 

questionava a sua natureza retiniana, voltando-se para técnicas e temas mecânicos, e 

                                                             
45 Ver p.48 
46 DUCHAMP (1967) cit. por FERNANDES (2012) 
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o interesse de Roussel por substitutos mecânicos da mão do artista ou o papel do 

acaso no processo criativo, revelar-se-iam cruciais, concedendo-lhe algo que ele nunca 

tinha visto e funcionando como parte importante das referências que procurava.  

 A concepção da sua obra La Mariée mise à su par ses célibataires, même (1915-

23) inicia uma história da representação e construção de máquinas e mecanismos sem 

finalidade nem funcionalidade na arte do século XX. A acção e o movimento surgem 

como novos desafios à condição estática da pintura, e com o aparecimento da 

cronofotografia e do cinema assim como de outros aparelhos de índole caseira, novas 

hipóteses artísticas se colocam. Esta obra: 

 «Uma alegoria tecnocientífica da demanda sexual executada entre 1915 e 1923 sobre duas 

placas de vidro, com recurso a uma variedade de materiais não tradicionais, incluindo pó, fio de 

chumbo, folha de chumbo e parta de espelho. Com quase três metros de altura, o “Grande Vidro” faz 

parte de um projecto de texto e imagem para o qual o artista começou a preparar centenas de notas em 

1912, que considerava tão importantes como o próprio vidro e que viria a publicar em várias “caixas” 

posteriores» (HENDERSON:2012). 

 Para esta mostra foram ainda recolhidas algumas das notas, num total de dez, 

essenciais para acompanhar a exposição do “Grande Vidro”. Não sendo esta a única 

evidência de Roussel na obra do artista, foram ainda escolhidas as peça Moulin à café, 

1911 e Trêbuchet, 1917-64. A estrela na cabeça que Roussel sempre identificou como 

marca da genialidade surge no famoso retrato fotográfico de Duchamp com uma 

estrela recortada no seu cabelo. 

 

 Os Surrealistas - Sensivelmente uma década mais tarde, os ecos do trabalho de 

Duchamp acerca de Roussel serão amplificados pelos surrealistas parisienses que se 

encontram entre os primeiros a estabelecer um diálogo com a obra do escritor, num 

entusiasmo unânime como atesta uma carta colectiva dirigida ao autor em 

testemunho de admiração, assinada por Robert Desnos, Louis Aragon, Roger Vitrac, 

Mathew Josephson, Benjamin Péret, Paul Éluard, Max Morise e André Breton que lhe 

dedica também um artigo em 1940 integrado na sua Anthologie de l’humour noir, 

sendo-lhe ainda dedicados vários escritos por outros autores, entre os quais Salvador 

Dalí ou Phillipe Soupault.  
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 Desde muito cedo sensíveis à associação entre inventividade desmedida e 

estruturação rigorosa, os surrealistas encontraram nos escritos de Roussel uma obra 

identificativa pela diferença radical que esta proporciona, vendo nos seus sistemas 

algo sem semelhante na arte atá ao momento. Apesar de Roussel não compreender a 

admiração destes jovens, havendo sempre uma distância entre estes dois universos, 

foi-lhes precisamente a eles que confiou a publicação póstuma da sua obra Comment 

j’ai écrit certains de mes livres, 1935, que vem possibilitar a divulgação do seu método 

de escrita, exercendo uma considerável influência sobre asua interpretação, na qual os 

surrealistas vão encontrar uma das mais importantes referências para essa subversão 

da realidade pela imaginação e uma versão mecanicista da escrita automática. 

 Deste grupo de admiradores seus contemporâneos, foram escolhidas quinze 

peças: Alberto Giacometti, Projet pour les Pieds dans le plat de René Crevel, 1932-33, 

André Masson, Goethe and the Metamorphosis of Plants, 1940, Francis PIcabia, 

Balance, 1919-20, Joseph Cornell, Celestial Navigation by birds, 1948-49, Joseph 

Cornell, Untitled (Small slipcase object), 1939, Joseph Cornell, Untitled (To Marguerite 

Blachas), 1940, Joseph Cornell, Bookstalls, fime de 1960, Man Ray, Lettre “R”, 1908, 

Man Ray, Tonsure (Marcel Duchamp),1919, Max Ernest, Objet mobile recommandé aus 

families, 1936-70, Max Ernest, Eislandschaften, Eiszapfen und Gesteinsarten des 

weiblichen Korpers, 1920. 

 

 Salvador Dalí - A partir do contexto surrealista, Salvador Dalí encontra em 

Roussel uma referência fundamental para a construção e desenvolvimento da sua obra 

dando, ao longo de toda a vida, provas de um fervoroso apego ao escritor, como leitor, 

possuindo na sua biblioteca a maioria das suas obras47; como escritor, dedicando-lhe, 

desde o final dos anos 20, vários textos entre os quais uma recensão publicada na 

revista Le Surrealisme au Service de la Revolution sobre Locus Solus e Nouvelles 

Impressions d’Áfrique ou ainda menções honrosas em escritos autobiográficos pós-

surrealistas; e como criador, representado uma inesgotável fonte de inspiração, 

                                                             
47 Dalí afirma que se tivesse de salvar um livro escolheria Locus Solus sendo que aquando da sua morte 
tinha na mesa-de-cabeceira um exemplar de Impressions d’Afrique. 
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encontrando na sua figura e obra um modelo da “rigorosa lógica da fantasia”48 que 

exalta e reformula durante toda a sua vida.  

 Detectável logo em 1927, a sua influência vai-se tornando mais explícita, 

passando as evidências por visões híper-realistas e alusões explícitas que cruzam o 

conhecimento das obras do escritor com o método paranóico-crítico que Dali inventa 

para a construção da sua própria obra (FERNANDES:2012). 

 As peças de Dalí seleccionadas para esta mostra são Forgotten Horizon (1936), 

pintura onde aparece uma praia, motivo que Dalí colhe em Roussel e que surge numa 

série de quadros de 1934-36, sendo que neste caso estamos perante imagens duplas, 

como o barco em destroços que recorda o esqueleto de um animal. Ao longo dos 

tempos, as produções instauradas sob o signo de Roussel multiplicam-se: desde a 

pintura Impressions d’Afrique (1938), a escultura Lilith y la doble Victoria de 

Samotracia: Homenaje a Raymond Roussel (1966), cujo final foi acrescentado em 1983, 

pois a inventividade temática de Roussel permite ainda a Dalí interpretar a posteriori 

obras concebidas segundo outro imaginário, o filme Impressions de Haute Mongolie – 

Hommage à Raymond Roussel (1975), elaborado com José Montes-Baquer, sua grande 

obra psicadélica em relação com aparecimento das drogas nos anos 70, onde narram a 

crónica bizarra de uma expedição à Alta Mongólia em busca de um poderoso 

cogumelo alucinogénio, utilizando em parte as vistas sobre um microscópio, 

lembrando a situação descrita no poema de Roussel La Vue49.  

 Foi ainda separado um retrato em água-forte feito por Dalí de Júlio Verne em 

1966, escolhido pela admiração que Roussel tinha do escritor.  

  

 A partir da década de 1950, o estudo da obra de Roussel começa a ser 

desenvolvido por diferentes estudiosos, e o colégio da Patafísica, criado em Paris 

depois da II Guerra Mundial, composto por escritores e artistas e com a intenção de 

celebrar a “Ciência das soluções imaginárias” de Alfred Jarr, demonstra interesse nos 

escritos do francês, irradiando a partir daí um renovado interesse pela sua obra e 

contribuindo para a sua difusão.   

                                                             
48 Expressão retirada de uma carta de 1926 de Salvador Dalí para Luis Buñuel, cit. por RUFFA (2012) 
49 Op. Cit. no Folheto editado para a exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond Roussel” 
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 Entre este grupo de escritores, Jean Ferry, que frequentava os meios 

surrealistas antes de se associar ao Colégio da Patafísica, foi o primeiro, entre 1953 a 

1967, a editar estudos decisivos que contribuíram para um novo tipo de recepção dos 

livros de Roussel, dedicando-lhe textos quando a sua obra era ainda largamente 

ignorada. Incluindo mapas e representações gráficas de lugares e aparelhos descritos 

em Impressions d’Áfrique, os estudos patafísicos de Ferry foram um convite a uma 

leitura próxima e literal da obra de Roussel, sem qualquer pretensão de a interpretar50. 

 Para esta exposição foram escolhidos alguns livros, manuscritos e desenhos 

seus acerca do escritor francês: La Chaine de “La Poussiere de soleil” de 1967; Formule 

développée com manuscritos e desenhos originais para L’Áfrique des Impressions, obra 

que se apresenta simultaneamente como um manual de Leitura e um guia de viagens, 

que deliberadamente toma Impressions d’Afrique à letra e produz cartas topográficas e 

representações gráficas dos locais e da maquinaria descritos no romance (PIRON: 

2012). E ainda os livros Une étude sur Raymond Roussel de 1953 e Une autre étude sur 

Raymond Roussel de 1964, publicadas pelo colégio da Patafisica, obras que são de 

algum modo máquinas de ler Roussel (FERNANDES: 2012).  

 Jean Ferry foi ainda o responsável por supervisionar, desde 1963, a reedição 

das suas obras completas a realizar pelo editor Jean-Jacques Pauvert, que renova o 

contexto editorial francês a partir da publicação de textos marginais, perseguidos e 

censurados que, até ele os editar, apenas circulavam em condições semi-clandestinas. 

Com a reedição destas obras, Pauvert inscreve Roussel nos circuitos de uma contra-

cultura que, na década de 1960, redefine também Paris.  

 Em 1964, a publicação de um número duplo da revista Bizarre dedicado a 

Roussel será um exemplo dos estudos e reflexão desenvolvidos sobre o seu trabalho, 

foi também escolhida para esta exposição. 

 O poeta John Ashbery que virá a ser um dos grandes divulgadores da obra de 

Roussel nos Estados Unidos, responsável pela edição da revista Locus Solus em Nova 

Iorque que juntamente com a revista View, serão essenciais para o reconhecimento de 

Roussel junto do contexto artístico e literário nova-iorquino, ambas expostas em 

Serralves, tendo a primeira várias edições presentes.  

                                                             
50 Op. Cit. no Folheto editado para a exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond Roussel” 



 60 

 Também na América do Sul, nomeadamente na Argentina, a recepção de 

Roussel é visível nas obras de escritores como Juan Esteban Fassio, fundador do 

Instituto de Estudos Patafísicos de Buenos Aires, e Julio Cortázar, também pertencente 

ao grupo, tendo ambos publicações em periódicos ou manuscritos da sua autoria 

sobre o autor presentes na exposição. Fassio chega a conceber uma máquina para ler 

Nouvelles Impressions d’Afrique intitulada MLR (Machine à lire Roussel ou Machine à 

lire “Nouvelles Impressions d’Áfrique” de Raymond Roussel em 1953-54 também 

presente em Serralves, peça que assume a forma de uma caixa de fichas rotativa, onde 

o texto é distribuído por fichas providas de ranhuras e cujas cores variadas indicam em 

que parte do texto o leitor se encontra, inspirada no modelo de Jacques B. Brunius, 

exposto na Exposição Surrealista de 1937 e infelizmente perdido na II Grande Guerra. 

 As magníficas invenções de Roussel inspiraram muitos artistas que quiseram 

transpô-las para a realidade, confirmando a sua teatralidade. Em 1973 a artista 

americana Ree Morton criou uma instalação intitulada Sister Perpetua’s Lie (uma 

expressão extraída de Impressions d’Áfrique, reconstituindo a cena de Gala dos 

Incomparáveis) na qual aguarelas aparentemente abstractas são esquemas e 

diagramas dos lugares e cenas do romance, que repercutem os esquemas de Ferry. 

São ainda apresentadas outras duas peças da artista The Sargeant Major’s Jealousy de 

1972 e The Incomparables dub de 1972. 

 Entre as décadas de 1950-70 foram vários os surrealistas que se continuaram a 

inspirar nas obras de Roussel e extraíram delas influências para as suas peças, 

denotando-se diversificadas conexões com o universo rousseliano: do pintor chileno 

Roberto Matta foi escolhida a pintura Cat for piano, 1951; Franz Erhard Walther que 

redefine a relação entre as artes visuais e a palavra, tem onze obras em exibição: Abc 

de 1957, Afrika de 1957, Ambon e Dekalo de 1958, Atom de 1958, “G” de 1958, Kairo 

de 1958, Roma de 1958, Theater de 1958, Venetia de 1958, Villa Nice/A de 1958 e Zeit 

de 1958; do artista Oyvind Fahlstrom foi escolhida a pintura Babies for Africa de 1963; 

do fotógrafo e artista francês Raymond Hains foram escolhidas três peças: Hommage 

au Marquis de Bièvre. Bievriana, 1986, Hommage au Marquis de Bièvre. Freud et 

Vercingéntorixe de 1986, Hommage au Marquis de Bièvre. Vercingéntorixe avec pot 

rouge et pot vert, 1986.  
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 As máquinas e os mecanismos sem finalidade inspiram autores como Tinguely e 

as suas máquinas de desenhar, sendo apresentadas na mostra: Méta-matic, nº14 de 

1959 e Méta-matic, nº6 de 1959. 

 A obra de Roussel e as produções feitas a partir dela inspiram também 

curadores como é o caso de Harald Szeemann que, partindo do livro de Michel 

Carrouges Les Machines Célibataires (1954) organiza a exposição 

“Junggesellemanmaschinen/ Les Machines Célibataires” que percorrerá várias cidades 

europeias entre 1975 e 1977. Nessa mostra Szeemann convoca o imaginário de 

Roussel juntando novas referências às referências de Jarry, Kafka e Duchamp para uma 

exposição incidente sobre as máquinas e esses mecanismos sem sentido nem utilidade 

que irrompem na arte do último século. Para além disso, convida ainda um artista do 

colégio da Patafísica, Jacques Carelmann, a representar alguns dos dispositivos que 

Roussel descreve em Locus Solus: o diamante repleto de aqua micans, dentro do qual 

se torna possível respirar o Maço – Le Diamant de 1975 - e ainda o tapete feito a partir 

de dentes humanos, - La Demoiselle ou la Hie de 1975 - ambos restaurados para esta 

exposição, não sendo a última apresentada desde os anos 70, criando assim algumas 

das mais impressionantes imagens que ilustram o universo rousseliano, escolhas 

inevitáveis para integrar a mostra. 

 Em 1977, o francês Jean-Christophe Averty adapta Impressions d’ Afrique em 

formato de filme para a televisão, obra também em mostra.   

 Já Guy de Cointent contribuirá para a divulgação da obra de Roussel junto de 

numerosos artistas da Costa Oeste dos Estados Unidos, nomeadamente na Califórnia. 

O teatro de Cointent é então uma das mais singulares construções conceptuais na arte 

desse tempo, assim como uma das mais belas homenagens e consequências dos 

labirínticos jogos de palavras rousselianas (FERNANDES: 2012). Deste criador são 

apresentadas nesta exposição várias folhas manuscritas ou cadernos com colagens e 

notas para o espectáculo “Raymond Roussel”, programas de espectáculos da mesma 

peça: Dossiê Raymond Roussel, 1980; Dossie La Doublure – Corset – Statue Impressions 

d’Áfrique, s.d.; Sem título, 1971; In his last sleep, 1971; Caderno Guy de Cointent, 1976, 

Caderno manuscrito com colagens e notas para o espectáculo “Raymond Roussel” no 

theatre Recamier, Programa do espectáculo “Raymond Roussel” no théatre Récamier, 
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Paris, 9 de Fevereiro de 1976, A New Life, 1981, As the shadoes of night…, 1982, As the 

shadows of night approached in Africa, 1982, Pythagoras, 1983, The young girls, 1983, 

The very first time you experience this beauty fluid, 1983.  

 Os textos de Roussel contaminam neste período alguns artistas conceptuais, 

como Vito Acconci cuja obra presente na exposição é Halley II research station: first 

impressions e the beginnings of a conceptual approach, Antartica, 2004 e Allen 

Ruppersberg com duas peças Raymond Roussel falls to the floor (discovering art): a 

biography (with additional notes), 1979 e A good drawing of a book at sunrise), 1973. 

 Da francesa Niki de Saint Pralie foi escolhida a obra Africa de 1970 enquanto do 

artista John Smith foi escolhido o filme Associations de 1975. De Marcel Broodthaers 

foram escolhidas quatro peças Bateau-Tableau, 1973, XIX siècle images d’Épinal, 1974, 

ABC-ABC, 1974 e Ombres Chinoises, 1975.  

 De Jean Rouch influenciado por Roussel mas também por Michel Leiris foram 

duas as obras apresentadas na mostra: Les Maitres Fous (1954) e Petit à Petit (1971) 

que de certo modo dá continuidade à primeira obra. Se em Les Maîtres Fous são 

apresentadas as cerimónias de transe em que africanos são possuídos pelos espíritos 

dos senhores coloniais, Le Petit à Petit dá lugar à curiosidade turística e etnográfica 

com que um grupo de nigerianos se passeia por Paris, com a finalidade de estudar os 

hábitos de vida dos franceses, numa inversão dos papéis comuns: 

 «O cinema de Rouch constitui uma das mais interessantes leituras de Roussel do nosso tempo, 

pelo seu papel percursor nos jogos de espelhos que marcam as contaminações culturais que se poderão 

encontrar numa relação colonial» (FERNANDES: 2012). 

 Os inéditos descobertos em 1989 concederam aos criadores novas fontes de 

inspiração, incrementando o aparecimento de peças ligadas ao escritor que ainda hoje 

continua a atrair a curiosidade e o interesse de numerosos artistas visuais que 

encontram na revisitação do seu trabalho o desafio para uma constante redefinição 

das possibilidades da arte. São dispositivos e mecanismos, interseccionados com 

textos, imagens e acções em peças de Markus Raetz, Cristina Iglesias, Morgan Fisher, 

Terry Fox, Rodney Graham, Nestor Sanmiguel Diest ou Francisco Tropa.  

 O artista canadiano Rodney Graham inspirou-se na Machine à Lire de Fassio 

para conceber numerosos estojos para livros e encaixes: a sua Reading Machine for 
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Lenz (1993) propõe uma leitura infinita de uma página de texto, introduzida numa 

vitrina rotativa, assemelhando-se a um exemplar de uma obra de divulgação cientifica. 

Para além desta peça foram ainda expostas outras duas do artista Les dernieres 

marveilles de la science de 1990 e Camera obscura mobile, 1996.  

 Já mais recentes, são as obras do cineasta Terry Fox que transpõe para o real 

algumas das invenções de Roussel como Stake and Egg, 2007, Moebius Strip, 2007, 

Résurrectine, 2007, The wind – clock in the land of cockaigne de 2007.  Da espanhola 

Cristina Iglesias é escolhida a peça Impressions d’Áfrique de 2002 enquanto de Rebeca 

Horn é apresentada a peça Leonardos Brautwerburg, 2006. O português Francisco 

Tropa apresenta Diana e Actéon de 2011 enquanto Pedro Morais expôs várias plantas 

intituladas “Solus Solus e ainda um projecto já materializado.  

 Para além destas, foram ainda escolhidas obras ligadas ao universo biográfico e 

artístico de Roussel, que, para além de o ilustrarem, complementam a exposição em 

termos visuais. A pintura de Henri Rousseau, Le navire dans la têmpete, 189951, apesar 

de extemporânea à obra do escritor, serve como ilustrativa do navio que naufraga em 

Impressions d’Áfrique; o filme de Jean Vigo, À Propos de Nice, 1930, alude ao Carnaval 

de Nice ao qual Roussel assiste várias vezes; e o filme de Georges Meliès, Le Voyage à 

travers l’impossible, 1907, ilustra o meio artístico onde Roussel nasceu e no qual 

aspirava a ser admirado, não havendo no entanto certezas de que Roussel o tenha 

visto. Da autoria de Henri-Achille Zo são ainda apresentadas as cinquenta e nove 

ilustrações52 para Nouvelles Impressions d’Afrique de 1932. Sendo o imaginário de 

África aqui evocado, os curadores optaram também por apresentar objectos originais 

oriundos desse continente. Pertencentes à colecção do Museu Nacional de Etnologia, 

foram apresentados dois tipos de peças: representações do colono, quer como 

general, quer como simples habitante, e ainda duas máscaras africanas que serão 

contemporâneas de Roussel, representativas do interesse que lhes era dedicado por 

artistas ocidentais para a criação das suas obras, como o caso de Pablo Picasso. Já do 

Museu da Presidência da República foi escolhido um Dente de elefante, nunca 

mostrado em público.  

                                                             
51

 Inicialmente a obra pensada seria outra, porém o valor do seu empréstimo era muito alto, 
aproximando-se a metade do valor total disponível para a exposição, o que se revelou difícil de 
remunerar. 
52 Ver p. 45 
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 Das obras e artistas apresentados, o grande artista ausente é Mike Kellye que 

afirmou que não era artista antes de conhecer Raymond Roussel. Este iria participar na 

exposição e realizar uma conferência mas falece em Fevereiro do ano passado.  

 

III.7. A malha de relações que se estabelece entre os autores e as obras apresentadas 

 

 A elaboração de uma exposição envolve uma construção narrativa que, neste 

caso, se desenvolve a partir de uma teia de relações imagéticas que partem da escrita 

Rousseliana e variam depois no tipo de apropriação que cada autor faz das mesmas 

palavras e representações. A sua obra suscita uma história secreta da arte do século XX 

e XXI a partir de um pequeno desvio da perspectiva habitual, associando 

inesperadamente artistas e obras de vários contextos até então inconcebíveis: 

 «Abordar Roussel através de uma exposição consiste, pois, a um tempo cartografar essa 

posterioridade ao longo de todo o século XX e em compreender como essa obra e a muitos títulos o seu 

autor estão suspensos entre dois mundos, entre “a perversão clássica e a invenção moderna”» 

(PIRON:2012). 

 Cabe assim aos curadores tornar visível a malha de relações existente, 

revelando correspondências, salientando pontos de união mas simultaneamente não 

suprimindo as diferenças em peças que, ao serem reunidas, vão estabelecer relações 

que não existiam na mente destes criadores, devendo-se assegurar a criação de 

correspondências a emergir na mente do espectador. Caso contrário a arte pode ser 

reduzida a servir “apenas” como ilustração para o tema em questão, não existindo 

lugar para a individualidade. Para construir uma teia bem produzida é necessário 

estabelecer uma ponte temática comum que una a vasta gama de diferenças no que 

concerne aos artistas influenciados por Raymond Roussel e, neste caso as peças foram 

divididas por temáticas e reunidas assim sobre o elo de seis grandes núcleos que se 

focam na recepção do seu trabalho no contexto do modernismo, seguindo esse rasto 

até aos artistas de hoje: 

 I Núcleo – Raymond Roussel 
               Sub-núcleos: A Vida de Raymond Roussel 

o Os Ídolos 
o Viagens reais e imaginárias 
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o O teatro 
o De Roussel 
o Michel Leiris 

 II Núcleo: Os Admiradores  

 III Núcleo: África  

 IV Núcleo: Colégio da Patafísica de Ree Morton  

 V Núcleo – Máquinas de Pintar/ Máquinas de Ler  

 VI núcleo – Pintar Palavras 

  

 I Núcleo – Raymond Roussel: Passando um dos objectivos da exposição por 

apresentar Roussel através das suas filiações, este primeiro núcleo reconstitui uma 

parte importante do seu contexto, sem o qual ele é incompreensível, apresentado 

informação que permite ao visitante entrar no seu universo, onde encontraram 

inúmeros pormenores bizarros e histórias deliciosas.  

 Para tal, este foi dividido em vários sub - núcleos onde se apresentam várias 

facetas importantes da vida do escritor através da mostra de uma extensa 

documentação resultado na investigação já enunciada53: 

  «Estes arquivos permitem em particular reconstruir um contexto social e cultural, sem o qual 

não seria possível compreender Roussel. O partido desta exposição consiste em primeiro lugar em situar 

Roussel na sua época, na viragem do seculo XX, e em definir a sua singularidade tendo em conta o que 

na sua cultura, revela do gosto de uma época e de um meio social» (PIRON: 2012)  

 É ainda de salientar que em termos de apresentação, os núcleos funcionam 

como guias direccionais nas várias histórias do escritor francês, no entanto a 

apresentação das peças correspondentes aos temas não é necessariamente impositiva, 

existindo lugar para liberdade expositiva.  

 No primeiro sub-núcleo foram agrupadas imagens ligadas ao seu universo 

biográfico; o segundo sub-núcleo é dedicado aos temas “Os Ídolos” e “Viagens Reais e 

Imaginárias” onde são apresentados os objectos (A Estrela Cósmica Camille 

Flammarion) fotografias e cartazes relacionados com aqueles que mais admirava e que 

exerceram sobre ele alguma influência e ainda alguns dos seus livros. Foi ainda aqui 

agrupado o vídeo da autoria de Jean Vigo, À Propos de Nice; no terceiro sub-núcleo 

encontramos os temas “O teatro” paixão de Roussel e forma através da qual vários 

jovens artistas tiveram contacto com as suas obras, e “De Roussel” onde são 

                                                             
53 Ver p.50 



 66 

agrupadas outras edições dos seus livros; a relação particular entre Michel Leiris e 

Roussel é o tema do último sub-núcleo onde se integra as mostras da relação entre os 

dois54. É ainda apresentado o vídeo de Jean Rouch Petit à Petit (1971), autor por sua 

vez influenciado por Leiris no seu trabalho.  

 

 II Núcleo - Os admiradores:  «Se a obra chegou até nós, tal ficou a dever-se ao 

entusiasmo dos surrealistas, seus ardentes defensores» (PIRON: 2012) cuja exaltação 

unânime na recepção e desempenho na defesa e divulgação dos escritos de Roussel, 

permitiu a sua posterior circulação e transmissão.    

 No segundo núcleo são reunidas as peças dos autores chave directamente 

responsáveis pela sua difusão, a sua maioria pertencente ao grupo surrealista: Max 

Ernst, Man Ray, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Joseph Cornell, André Masson, 

Alberto Giacometti e ainda a pintura de Henri Rousseau, aqui integrada, pela 

proximidade cronológica com os restantes artistas. Complementarmente, foram 

reunidas fontes documentais que atestam vários exemplos da relação dos surrealistas 

com Roussel: fotografias da autoria de Denise Bellon que documentam homenagens a 

Roussel realizadas nas exposições de grupo entre as quais a colocação de um exemplar 

de Locus Solus no meio dos manequins realizados pelos artistas em 1938 ou o altar 

realizado por Roberto Matta em homenagem ao francês em 1947, assim como livros 

pertencentes a artistas surrealistas entre os quais o Livro Impressions d’Afrique de Dalí.  

 

 III Núcleo - África: Raymond Roussel era um verdadeiro viajante, no entanto as 

suas viagens não inspiram directamente os seus livros55 e a sua ideia de África não 

corresponde a conhecimentos concretos, advindo sim de um imaginário onde aparece 

um continente estranho e quente, com hábitos peculiares e onde reinos poderosos 

detêm invenções nunca antes vistas, criando um fantástico muito próprio que, de certa 

forma, antecipa uma caricatura do colonialismo europeu (FERNANDES: 2012). A sua 

inspiração em África leva-o a empregar o nome do continente no título de duas das 

suas principais obras, e o imaginário africano por ele descrito inspira vários artistas. 

                                                             
54 Ver p.55 
55 Ver p. 46  
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 Neste núcleo são reunidas algumas das peças que o reflectem, num total de 

dezoito trabalhos: Oyvind Fahistrom, Roberto Matta, Salvador Dali, Niki de Saint Pralie, 

Jean Christophe Averty, Jean Rouch, Salvador Dali e José Montes-Baquer. 

 Figura mediática do universo surrealista, também Salvador Dalí era um 

acérrimo admirador da obra do autor francês, no entanto, aquando da divisão 

temática os responsáveis optaram por inserir as suas obras neste núcleo, evitando 

assim a exaustação do espaço no núcleo anterior e garantindo a instalação na galeria 

segundo os cânones que se tornaram usuais no universo expositivo contemporâneo56, 

combinando as três pinturas de Salvador Dali assim como o vídeo que realiza com José 

Montes-Baquer Impressions de la Haute Mongolie, com as restantes peças.  

 Também os cinco objectos Africanos oriundos da colecção do Museu Nacional 

de Etnologia assim como o dente de elefante do Museu da Presidência da República 

foram aqui colocados.  

 

 IV Núcleo - Colégio da Patafísica e Ree Morton: Sob este tema foram reunidas 

maioritariamente peças de tipologia escrita que incluem documentos, livros, revistas 

ou textos que os filósofos e escritores do Colégio da Patafísica dedicam a Roussel. As 

obras da americana Ree Morton são também destacadas, sendo salientada certa 

similitude com os esquemas de Ferry57.  

 

 V Núcleo – Máquinas de Pintar/ Máquinas de Ler: Nos escritos de Roussel reina 

a precisão transparente das suas descrições, originando numerosas produções que 

ofereceram uma realidade física à pletora de maquinismos e inveções mirabolantes 

que constituem uma parte essencial dos seus romances. A ideia do procedimento que 

levará à ideia de mecanismo/máquina sem funcionalidade, posteriormente 

celebrizadas por Michel Carrouges na sua obra Les Máchines Célibataires, vai ser 

extremamente importante para um grupo de artistas que a partir dela constroem as 

suas peças. Também de grande interesse são as máquinas de ler livros ou dispositivos 

elaboradas de forma a permitir uma leitura combinada entre as ilustrações e os textos.  

                                                             
56 Por universo expositivo contemporâneo refiro-me a algumas práticas que se tornaram usuais nas 
mostras de arte, seguindo os cânones descritos por Brian O’Doherty em Inside The White Cube (1999). 
57 Expressão retirada do texto de parede na Exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond Roussel”. 
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 Assim são reunidas vinte e cinco peças de Terry Fox, Francisco Tropa, Marcel 

Broodthaers, Vito Acconci, Rebeca Horn, Jean Tinguely, Rodney Graham, Raymond 

Hains, Jacques Carelman, Néstor Sanmiguel Fisher e ainda documentação sobre uma 

máquina desaparecida. 

 Também as ilustrações feitas para Nouvelles Impressions d’Áfrique da autoria 

de Henri-A ZO, foram inseridas neste grupo, o que permite ver lado a lado as 

ilustrações originais com máquinas construídas a partir dessa obra.  

  

  VI Núcleo: Pintar Palavras: Traduções dos escritos de Roussel começam a ser 

publicadas nos E.U.A. nos anos 60. Graças ao escritor John Ashbery e à sua revista 

Locus Solus, Roussel tornou-se uma referência para os poetas da Escola de Nova 

Iorque nesse período. No entanto permaneceu como autor cuja circulação se fazia de 

boca a boca, transmitido de artista a artista.  

 Aqui são apresentadas vinte e quatro peças dos responsáveis pela divulgação 

do seu trabalho na era do pós guerra no continente americano e que se apropriam dos 

textos de Roussel e das suas palavras para dar corpo às suas criações, entre as quais se 

incluem dois filmes da autoria de Morgan Fisher e John Smith e peças da autoria de 

Guy de Cointent, Franz Erhard Walther, Allan Ruppersberg e Markus Raet.  

 

III.8. A Exposição 

 

 O princípio de interpretação expositivo no qual se coligam obras de diferentes 

artistas, permitindo leituras selectivas, tanto da arte como da sua história, é um dos 

fundamentos que garantiu a prática curatorial desde meados do século XIX 

(SEROTA:2004), porém tanto em termos conceptuais como em termos de 

materialização, este ocorre hoje em princípios já muito distantes desse contexto 

cronológico, não existindo exposição sem construção e consequentemente tornando-

se a criação de uma relação museológica uma demanda de cariz quase obrigatório: 

 «While a lineup of stellar works will no doubt provide an audience with a series of rewarding 

experiences, it will not necessarily make for a memorable exhibition. A show featuring an unrelated 
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succession of artworks, no matter how good they are, is always going to be a bit like listening to top 40 

radio: it gives you nothing else to do, in the end, but stand there and admire how marvelous it all is» 

(RUGOFF:2010). 

 Fe facto, a entrada das obras na galeria e a sua instalação no espaço expositivo, 

esfera onde se dá o processo de musealização, tem hoje uma importância inegável 

exaltada por inúmeros autores «el arte lo hace en realidade el público, en esa relacion 

del objecto com el espácio, por medio de la exposicion, lo que le dá verdadero sentido 

plástico»58 afirma Marcel Duchamp, referindo-se este sentido plástico a uma 

totalidade de sentidos derivados dos vários eixos de relações que se estabelecem 

quando um grupo de peças entra numa galeria – objecto - espaço/ espaço - objecto, 

objecto – objecto, e objecto – visitante/ visitante – objecto: 

  «The 'context' of the exhibition confers upon them a 'meaning beyond any significance they 

may already possess as cultural artefacts or objects of aesthetic contemplation. Through being 

incorporated into an exhibition, they become not merely works of art or tokens of a certain culture or 

society, but elements of a narrative, forming part of a thread of discourse which is itself one element in 

a more complex web of meanings» (VERGO: 2000).  

 O sentido plástico de Duchamp e a rede de significados que Vergo enuncia, vão 

ao encontro da componente comunicacional que forma a meta-obra a que Maria 

Roque se refere «uma meta-informação que suplanta a simples justaposição dos 

objectos e dos dados que lhes estão anexos» (ROQUE:2010). A transposição da teia 

criada para a galeria passa por superar o âmbito da peça individual enquanto objecto 

isolado, construindo uma organização expositiva que pode seguir critérios como autor, 

data, tamanho ou suporte, e que garantem a criação de um discurso particular e 

coerente que evidencie o diálogo artístico, parte integrante da história que se está a 

contar e crucial na forma como esta chega ao visitante: 

  «O facto de que a exposição seja uma disposição de “coisas” tem como consequência uma 

tensão sempre presente entre disposição formal e estratégia de comunicação. De um lado, a disposição 

dos objectos e a relação do visitante com esses objectos podem encontrar a finalidade nelas mesmas. 

De outro, como esta disposição é feita para um público e visa, portanto, produzir um efeito sobre ele (…) 

a busca de uma produção com significação, a execução de uma estratégia de comunicação abrem a 

possibilidade de fazê-la “dizer” alguma coisa. A exposição possui assim as vantagens e os limites desta 

tensão entre uma tecnologia de presença e uma tecnologia de concepção» (DAVALLON: 2010). 

                                                             
58 DUCHAMP cit. por RICO (2006) 
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 Neste caso em particular os objectivos passavam por oferecer uma perspectiva 

adicional que revelasse a importância de Roussel dentro de um sistema antropológico 

mundial, demonstrando como a sua obra circulou entre os movimentos e 

comunidades de artistas, partindo da base de que nunca teve reconhecimento 

académico e foi ignorada pelos circuitos dominantes de aclamação. Através da sua 

forma os responsáveis pretendiam que fosse compreendida a sua passagem de artista 

para artista, numa teia de relações que nasce através do comentário individual, do 

“boca-a-boca”, essencial para se compreender o “efeito Roussel” que se constrói assim 

a partir de um princípio acumulador qualitativo (FERNANDES: 2012). Ser admirado por 

um grupo restrito será o essencial para a mitologização futura do escritor francês, 

dada a relevância desses quantos na história da arte e da literatura do século XX e XXI, 

que tornaram a recepção do seu trabalho como um dos casos mais fascinantes desse 

moto contínuo que leva artistas a reinventarem-se confrontando as possibilidades da 

imaginação, da obra de arte e da condição humana (FERNANDES: 2012). 

 A disposição formal, criada para dar resposta particular a cada caso expositivo, 

é ainda auxiliada pelos dispositivos museográficos e expografia criada , que engloba 

práticas e técnicas como iluminação, coloração das salas, ou ritmo entre outros 

aspectos subtis do diálogo entre objecto e a infraestrutura, na criação de um produto 

final que se pretende seja visualmente apelativo mas simultaneamente coerente, 

lógico, educativo e estético, e que permita as obras fluírem mas simultaneamente 

elucidarem e compreenderem o tema adjacente à exposição. 

 Neste caso, à excepção da primeira sala que se apresenta com uma cor mais 

sóbria, um castanho muito claro, a restante exposição apresenta-se segundo a 

tipologia do “white cube”, com as paredes brancas, a iluminação combinada entre luz 

exterior e artificial interna, e a galeria sem qualquer interferência à correcta 

visualização das obras, isolando o trabalho de tudo o que se apresente prejuducial. 

Esta é serena e limpa, num espaço dedicado à tecnologia da estética 

(O’DOHERTY:1999) onde as obras são colocadas espaçadamente, dispostas numa linha 

única que vai alternando entre a parede ou o espaço circundante, consoante as 

tipologias apresentadas. Tendo em conta a sua multiplicidade, as necessidades de 

adaptação e instalação no espaço são acrescidas, sendo necessária a utilização de 

suportes adicionais como vitrinas para a mostra de algumas peças de escala inferior 
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como revistas, livros, artigos ou fotografias, passando a sua finalidade por «sostener 

los objetos y mantenerlos en una posición en la que puedan ser vistos de la forma más 

conveniente» (BELCHER: 1997) ou ainda plintos para peças de escultura ou outras 

tipologias de dimensão igualmente inferior, como as suas peças de Jean Tinguely.  

 Assim, “Locus Solus: Impressões de Raymond Roussel” ocupa as três salas da 

ala esquerda do piso 3 e as salas expositivas do piso 1 do Museu de Arte 

Contemporânea da Fundação de Serralves, estando as peças inseridas na teia de 

relações a que correspondem os seis núcleos temáticos já enunciados59 e cuja 

transposição para a galeria de exposições implica a existência de um circuito que guia 

o visitante e que parte de uma leitura sequencial pensada pelos curadores, garantindo 

a orientação dentro do espaço e da narrativa. É assim necessário criar uma ideia de 

progressão das obras em exposição, de modo a que cada novo objeto de arte que 

encontramos informe a nossa compreensão do que acabamos de ver, bem como do 

que veremos a seguir: 

 «Para que una exposición se desarrolle de forma efectiva y los visitantes respondan como se 

espera a los estímulos que se les ofrecen habrá de estar muy bien organizado el entorno de la 

exposición. Fundamentales para la organización del espacio resultan dos elementos estrechamente 

relacionados: los objetos expuestos y las rutas de circulación hacia ellos y en torno a ellos» (BELCHER: 

1997). 

 O circuito da exposição é marcado pela arquitectura, factor essencial que 

marca a ordem sequencial a seguir e, neste caso, apesar de alguma imposição 

arquitéctonica, é lhe permitido circular livremente dentro do espaço, quer no circuito 

maior, de núcleo para núcleo, quer no circuito mais pequeno, dentro de cada núcleo: 

 

 I Núcleo – Raymond Roussel 
              Sub-núcleos:  
o A Vida de Raymond Roussel 
o Os Ídolos 
o Viagens reais e imaginárias 
o O teatro 
o De Roussel 
o Michel Leiris 

                                                             
59 Ver p. 64 
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 II Núcleo: Os Admiradores  

 III Núcleo: África  

 IV Núcleo: O Colégio da Patafísica de Ree Morton  

 V Núcleo – Máquinas de Pintar/ Máquinas de ler  

 VI Núcleo – Pintar Palavras 
 

 A rota da exposição segue a ordem sequencial dos núcleos acima enunciados e 

como elemento divisório do espaço e simultaneamente explicativo são utilizados ao 

longo de toda a exposição textos de parede, cruciais quer para a integração dos 

objectos na narrativa, quer para guiar o visitante na história em causa «habrá de 

informarse al espectador sin ambiguedad sobre el aspecto en cuestión y las 

aociasiones y relaciones explicitas, apoyandose sobre explicaciones escritas» 

(BELCHER: 1997) sendo que estes funcionam como essenciais no cumprimento dos 

objectivos da mostra, relacionando e interligando tanto os autores como os objectos 

dos vários núcleos entre si, demonstrando uma verdadeira corrente de influências.  

 O primeiro texto foi colocado imediatamente à entrada da galeria expositiva, 

sendo assim apresentada a mostra ao visitante e logo de seguida, a primeira peça com 

a qual o público contacta, colocada igualmente após a entrada, num ponto expositivo 

mais elevado, é o filme de Georges Meliès, La voyage à travers l’impossible, 1904, peça 

marcada pelo contexto oitocentista onde se ilustram as perspectivas da época acerca 

do que poderia ser o futuro, e que colocado neste ponto expositivo, pretende 

introduzir o visitante no pensamento e produção da época à qual pertencia Roussel.  

 Partindo desso ponto, o visitante pode entrar na primeira sala à sua esquerda 

onde está o primeiro núcleo e consequentes sub-núcleos dedicado ao escritor60, e aqui 

a sobriedade informativa é dada pela utilização de um castanho claro na coloração das 

paredes, que distingue assim este primeiro espaço expositivo dos restantes, 

enfatizando a diferença deste particular universo cronológico e temático. Pretendendo 

garantir que o autor é compreendido, foram utilizados dispositivos museológicos como 

um mapa gráfico, em cima do qual está colocado o símbolo de Roussel61 que orienta e 

elucida o visitante na sua história de vida, enfatizando pontos marcantes e fulcrais. São 

                                                             
60 Ver Apêndice 2 com planta e imagens da galeria.  
61 Símbolo de Raymond Roussel era composto por duas letras “R” desenhadas, viradas em espelho e 
cruzadas entre si. 
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ainda apresentadas as várias fotografias, postais, folhetos ou livros62 que dependendo 

do tamanho ou tipologia encontram-se colocadas à parede ou dentro de vitrinas.  

  Saindo dessa sala e acedendo ao corredor, o visitante via na parede à sua 

esquerda uma foto de Raymond Roussel ao lado de textos de parede intitulados “O 

Procedimento” e “Deixem Raymond Roussel mostrar-nos o que não aconteceu” 

expressão dita por Élaurd que prossegue ainda dizendo “A alguns de nós apenas essa 

realidade importa” e que elucida e exemplifica aquilo que a obra do escritor significava 

para alguns autores desta época, introduzindo o visitante para a sala que se encontra 

atrás dessa parede. 

 De facto, desse corredor o visitante tem oportunidade de entrar numa primeira 

sala63 onde está exposta a obra da espanhola Cristina Iglesias, Impressions d’Afrique, 

2002, que colocada neste ponto expositivo se torna a primeira peça inspirada em 

Roussel com a qual o visitante contacta, exemplificativa do que este vai poder 

encontrar ao longo do percurso. Acompanhada por três textos de parede onde são 

colocados excertos da obra que dá titulo à peça, apresentadas em português, inglês e 

francês, a língua original do autor, estes por sua vez apresentam a sua escrita, 

permitindo contacto directo com o seu trabalho.  

 Com duas entradas laterais que permitem ao visitante aceder ao II Núcleo – Os 

Admiradores64 – ao qual pertence Paul Élaurd, autor da frase enunciada no parágrafo 

anterior. No espaço as peças de pintura são colocadas de forma tradicional, à parede, 

enquanto para as peças de escultura ou outros formatos como as de Joseph Cornell, 

Untitled, 1939, Francis PIcabia, Balance, 1919-20, Marcel Duchamp, Moulin à café, 

1911 e ainda Marcel Duchamp, Trêbuchet, 1917-64 foram utilizados plintos e vitrinas 

também colocados próximos à parede. Tal propícia o destaque dado à peça de Marcel 

Duchamp, La Mariée mise à nu par ses celibataires, même, 1915-23, única colocada ao 

centro da galeria, o que para além de permitir que seja vista em todo o seu esplendor, 

lhe outorga um lugar de destaque, salientando simultaneamente, o papel de Duchamp 

na divulgação do autor e a peça como uma das primeiras executada sob a influência 

directa de Roussel, para além da sua importância para a própria história da arte.  

                                                             
62 Ver p. 53 
63 Ver Apêndice 3 com planta e imagens da galeria. 
64 Ver p. 55/56 
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 Há saída desta sala o visitante encontrava no corredor, local de passagem 

também utilizado como espaço expositivo, o filme de Joseph Cornell, Bookstalls, 1960, 

opção necessária pela falta de espaço dentro da sala anterior que permitisse a sua 

exposição com qualidade. Pela sua tipologia artística esta opção expositiva permitiu 

que o filme desfrutasse do espaço e tempo expositivo próprio. 

 Seguindo o corredor, o visitante descia até espaço que recebia o III e IV 

núcleos65 -  “África” e o “Colégio da Patafisica e Ree Morton” – apresentados através 

de dois textos de parede. Devido aos vários suportes artísticos presentes, esta sala 

revela-se bastante diversificada e adaptável, respondendo às necessidades individuais 

de cada peça de forma a que estes continuem a ter o seu próprio espaço, conjugando 

vídeo, pintura, escultura e instalação com peças impressas como livros ou revistas. A 

instalação tornando-o um espaço visualmente apelativo e com um ritmo muito próprio 

marcado pelos diferentes tamanhos, tipologias, materiais, autores e cores, ou ainda 

suportes expositivos como projectores para filmes e correspondentes cadeiras ou as 

vitrinas. O facto de cada um ter o seu espaço próprio é enfatizado pela criação de 

pequenos núcleos bem demarcados dentro do espaço, algo permitido pela amplitude 

da galeria, garantindo assim a individualidade e fluidez das obras. Agrupadas por 

autor, a grande maioria das peças tem na parede o apoio expositivo, sendo o espaço 

central ocupado por duas vitrinas, colocadas próximas mas com espaço que permita a 

circulação à sua volta, e que recebem respectivamente as obras escritas dos autores 

do Colégio da Patafísica e as cinco peças do Museu Nacional de Etnologia sobre o tema 

África. 

 Já à saída da sala, num pequeno espaço de passagem para o andar inferior mas 

que funciona também como espaço expositivo, foi apresentado o vídeo de Salvador 

Dalí e José Montes Baquer, Impressions de la Haute Mongolie,1975, acompanhado por 

um texto de parede explicativo. Esta opção permite garantir a individualidade na 

apresentação da peça, não sobrecarregando a sala anterior e simultaneamente 

preenchendo o espaço, evitando a existência de períodos expositivos desisteressantes.   

                                                             
65 Ver Apêndice 4 com planta e imagens da galeria. 
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 Descendo as escadas o visitante acedia aos dois núcleos finais. O V núcleo66, um 

dos maiores da mostra em número de peças expostas - vinte e cinco – contava ainda 

com três vitrinas que reuniam desenhos, plantas e projectos com representações 

específicas criadas a partir das máquinas/maquinismos da autoria de Roussel, e ainda 

documentação sobre uma máquina desaparecida. Também aqui tal como no núcleo 

anterior, as diferentes tipologias e suportes, assim como tamanho e estilo de criação 

próprio de cada autor, tornam-no um núcleo mesclado, e o facto da maioria das peças 

ser a três dimensões, dá a esta sala uma imagem muito própria. As peças foram 

instaladas no espaço ocupando-o quase na sua totalidade, estando a atenção 

expositiva, na grande maioria dos casos, fora da parede, em peças que nos permitem 

circular à sua volta, e cuja exposição necessita de respostas adequadas, ditando, em 

alguns casos, a necessidade de utilização de suportes como plintos ou vitrinas. 

 Agrupadas por autor, imediatamente após a entrada no espaço, num pequeno 

corredor após as escadas, foram instaladas as peças de Terry Fox, Stake and Egg, 2007, 

Terry Fox, Moebius Strip, 2007, Terry Fox, Résurrectine, 2007, Terry Fox, The wind – 

clock in the land of cockaigne, 2007, de dimensões pequenas, foram distribuídas pelas 

paredes em diferentes pontos não necessariamente à altura do olhar. 

 A instalação das obras é ainda marcada pela introdução de três paredes 

auxiliares na exposição da peça de Francisco Tropa, Diana e Acteon, 2011, que lhe 

outorgam assim um espaço próprio, atrás da qual estão as duas peças da autoria de 

Nestor Sanmiguel Fisher El blanco es siete afirma el cazador. El segundo numbre de las 

cosas, 2009-2010 e Cuando se quedan solos y un poco de lluvia. El segundo nombre de 

las cosas, 2009-2010 assim como duas vitrinas. 

 Num pequeno espaço adjacente é ainda utlizado para a peça áudio de Vito 

Acconci, Halley II research station: first impressions e the beginnings of a conceptual 

approach, Antartica, 2004. 

 As restantes peças de Marcel Broodthaers, que consistem na projecção de 

imagens na parede, de Rebeca Horn, Jean Tinguely, Rodney Graham, e ainda Henri-A 

                                                             
66 Ver Apêndice 5 com planta e imagens da galeria.  
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ZO, também projectada numa parede, dispõem-se pelo restante espaço maior da 

galeria, apresentado uma verdadeira pletora de maquinismos apelativa ao visual. 

 Numa sala contígua67 de tamanho mais pequeno além de três cartazes da 

autoria de Raymond Hains colocados dois numa parede e um terceiro na parede em 

frente, foi apresentada a primeira das peças de Jacques Carelman La Demoiselle ou la 

Hie, 1973. Os textos de parede introduzem a Harald Szeemann e à exposição por si 

criada a partir de Michel Carrouges e da sua obra. Daí acedemos a uma outra sala onde 

à entrada estava a segunda peça de Carelman, Le Diamant, 1975, peça magistral que 

colocado isolado no espaço, sem qualquer peça próxima, dá ao visitante a percepção 

do seu domínio.  

  Partindo do Le Diamant colocado em local central, podemos seguir pelo lado 

esquerdo ou direito, estando em cada um exposto um filme, à esquerda encontrava-se 

o filme de John Smith, Associations, 1975, enquanto à direita estava o filme de Morgan 

Fisher, (), 2003.  

 Seguindo pela esquerda, acedemos ao VI e último núcleo, “Pintar Palavras” 

onde são expostas vinte e quatro peças e ainda uma vitrina. O texto de parede 

imediatamente à entrada explicita o núcleo e, de frente para si, estava uma vitrina 

com notas e imagens das peças de Guy de Cointent elaboradas a partir dos escritos de 

Roussel. Com excepção da instalação de Guy de Cointent, A New Life, 1980, as 

restantes peças são pinturas ou desenhos da autoria de Guy de Cointent, Allan 

Ruppersberg, e Markus Raetz, e como tal colocadas à parede. O facto de também a 

instalação se encontrar colocada próxima da parede concentra nesse campo a atenção 

visual, ao contrário do que acontecia no núcleo anterior, estando o centro da galeria 

aberto apenas à circulação do visitante.  

 

III.9. Pedro Morais e Francisco Tropa: Portugal e Raymond Roussel 

 

 Pedro Morais - confrontou-se com a obra de Roussel durante a sua estadia em 

Paris nas décadas de 1960 e de 70 quando esta se encontrava a ser reeditada como 

                                                             
67 Ver Apêndice 6 com planta e imagens da galeria. 
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contra – cultura. As fortes e marcantes impressões levaram-no a conceber, a partir de 

1987, uma serie de projectos que adoptam como referência o romance Locus Solus.  

 João Fernandes tem pela primeira vez contacto com Pedro Morais através de 

um ciclo de exposições independentes realizadas quinzenalmente num armazém 

abandonado no Boqueirão da Praia da Galé em Lisboa. Na época jovem curador 

independente, Fernades nem sempre se podia dirigir a lisboa para assistir a estas 

iniciativas, porém, assim que tem possibilidade marca um encontro em Lisboa com o 

grupo, entre os quais se encontrava Pedro Morais, que lhe revela que poderia 

encontrar um projecto seu em Serralves, lá deixado havia anos. Após uma procura 

incessante, foi apenas passado dois anos, perdida por entre folhas, documentos e 

livros que João Fernandes encontra uma caixa de madeira fechada e com fivelas de 

couro onde se encontrava o projecto de Locus Solus II. No entanto o tempo para 

realizar aquele projecto já havia passado e Pedro afirma então que gostaria de realizar 

algo novo, Locus Solus III, que apresenta a João Fernandes e sensivelmente quatro 

anos depois materializa juntamente com Dokusan, e que parte de um exercício de 

compreensão do lugar (FERNANDES: 2006) sendo o terceiro momento na obra do 

autor dedicado a Roussel, único a ser executado, em que esta parte de uma referência 

ao livro do francês, transportando para a peça apenas o título e a memória.  

 Nesta exposição são apresentadas várias plantas elaboradas pelo autor 

dedicadas a Locus Solus e ainda o resultado da materialização de um desses projectos, 

colocada ante a entrada do museu, no átrio principal que adaptada ao espaço, dialoga 

com a arquitectura de Siza Vieira. 

 

 Francisco Tropa - Aluno de Pedro Morais, tem vindo a trabalhar Roussel há já 

algum tempo, dando continuidade a uma linhagem activada, em Portugal 

precisamente por Morais. A partir do texto de Nouvelles Impressions d’Áfrique e dos 

cenários egípcios aí enunciados, o artista trabalha uma série de peças sob influência de 

Roussel, que já havia exposto na mostra "Tesouros Submersos do Antigo Egipto"68: 

                                                             
68 Exposição com Curadoria de Ricardo Nicolau e patente no Chiado 8 entre 28 de Novembro de 2009 e 
30 de Janeiro de 2010. 
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 «Particularmente enigmática, onde desde o título à sucessão das peças tudo podia ser lido num 

duplo sentido, como se a cada imagem, a cada obra, correspondesse uma outra, situada num lugar 

exterior ou ali mesmo. Tudo se passa debaixo de água, o espectador é colocado dentro de um fluxo, 

contudo, aquilo que vê são momentos estáticos, cristalizações, de objectos cinéticos. A primeira peça 

era formada por uma coluna com uma base, ambas em mármore, e um frasco em vidro transparente, 

no interior do qual se encontra areia, uma pedra, a réplica desta em ouro, e água, que submerge esta 

micro-paisagem - e são várias aquelas que surgem durante o percurso proposto, uma única frase, na 

qual cada trabalho ecoa o anterior»69. 

 Na peça Diana e Actéon (2011), o artista apresenta duas lanternas colocadas 

sobre cavaletes de madeira que assim projectam movimento lento duas imagens cuja 

configuração é determinada pelo gotejar de água. O desenho associa-se ao cinema, 

como acontecia com as primeiras lanternas mágicas. A história mitológica de Diana e 

de Actéon, recorrentes em diferentes momentos da história da arte a partir de 

narrativas originais de Hesíodo e de Ovídeo, surge como referência de representação 

sexual dos géneros feminino e masculino: surpreendida num banho com as suas 

ninfas, por Actéon, um caçador, Diana, deusa da caça irada, transforma-o num servo 

que será devorado pelos seus próprios cães de caça.  

 

III.10. Conclusão 

  

 De entre o público museológico, uma grande parte da sua totalidade, vai aos 

museus à espera de ver aquilo que já conhecem, a história da arte tradicional com os 

seus grandes nomes e as peças emblemáticas que povoam o seu imaginário. Uma das 

funções dos museus de hoje, como enunciou João Fernandes70, reside precisamente 

nesse ponto, apresentar novas perspectivas da arte, novas histórias dentro da história, 

convidando os visitantes a ver aquilo que não conhecem através do que julgam 

conhecer.  

 Esta exposição parte precisamente da premissa acima enunciada, e tal como já 

afirmando nas páginas anteriores, responde a muitas das demandas da actual práctica 

curatorial, propondo novas percepções onde se conhecer dá lugar um novo mundo de 
                                                             
69 FARIA (2009) 
70 Palavras enunciadas por João Fernandes por ocasião da visita guiada à exposição “Locus Solus: 
Impressões de Raymond Roussel” 
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possibilidades, que passam por repensar a relação com aquilo que é a história da arte 

e com as suas várias histórias ainda por construir e contar, não se devendo o museu 

resignar a uma história repetitiva e sim a desenvolver novas ideias:  

 «In the sense that being modern, or postmodern, and also being a museum, depends on 

constantly rethinking and recontextualizing the work that people come to see so that it stays fresh. It is 

not the work that grows stale in museums of modern art—or, at any rate, not the great work—but the 

way in which it is presented, the view that one has of it in relation to others’ works, and the range of 

connections established by curators who may see the same work from very different angles. It is, 

doubtless, comforting for people to come back and find their favorite objects in the same place over and 

over again, but it stirs their imaginations more to discover what they know in a setting they do not 

expect, and thus discover previously ignored aspects of that work» (STORR: 2001). 

 Nas primeiras décadas do seculo XX em França, em Nova Iorque nos anos 60 ou 

em Portugal nos dias de hoje, existe uma diáspora de leitores de Roussel, um grupo 

muito heterogéneo que rescreve uma história secreta da arte do seculo XX. Através de 

alguns artistas e peças mostra-se como se pode repensar a relação com aquilo que é a 

história da arte, retornando e revendo ideias antigas, fazendo-a retrospectivamente a 

partir do presente, revisitando e repensando certas épocas, movimentos, ou artistas 

que aparecem como relevantes de forma não antes pensada.  

 Através deste reaproximar de artistas, épocas ou histórias e da sua inclusão 

num mesmo contexto expositivo, reflecte-se sobre a própria exposição, aquilo que 

esta significa, os seus objectivos, a sua função nos dias de hoje  e até onde podem elas 

levar os seus visitantes, repensando acerca do que significa contar histórias com 

imagens e encontrando novas formas para o fazer, reinventando novos métodos de 

olhar sobre arte e a sua exposição enquanto conjunto «exhibitions need to ask 

interesting questions, even unanswerable questions, instead of handing us tidy 

answers (RUGOFF: 2010). 
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Caso de estudo II: Mathieu Kleyebe Abonnenc – “To Whom who keeps a 

Record” 

 

Data: 13 de Abril de 2012 - 8 de Julho de 2012 

Curadoria: Ricardo Nicolau. 

 

IV.1. Contextualização 

 

Debruçando-se o seu trabalho sobre temas específicos relacionados a um passado 

colonial Africano, nomeadamente os movimentos de libertação de ex-colónias 

portuguesas – Cabo Verde e Guiné Bissau – e à análise da produção de imagens, entre 

ilustração para manuais educativos, reportagens fotográficas e filmes de propaganda, 

que nos anos 1960-70 traduziam ideais de revolução e militância, Mathieu foca-se na 

sua obra na relação entre libertação e pedagogia, militância e alfabetização, revolução 

e educação, educação e cinema, repensando as ideias de propaganda, de imagem 

revolucionária e seus decorrentes fetichismos. 

Na Manifesta de 2010-2011, Mathieu Abonnenc apresenta uma instalação 

composta por fotografias, alguns exemplares da revista Tricontinental, cartazes e um 

filme - Monangambé71 - de Sarah Maldoror, apresentado depois de restaurado com 

parte da verba apresentada pela bienal, acompanhado por um cartaz que anunciava 

Des Fusils pour Banta, outra curta-metragem da mesma autora. 

Era já então patente a sua ligação a estas temáticas assim como à vontade de 

resgatar do esquecimento Sarah Maldoror, que o artista considera particularmente 

injustiçada, e de quem a determinada altura se torna muito próximo, decidindo, há 

cerca de três/quatro anos, começar a trabalhar directamente com o seu legado. 

Realizadora francesa de origem guadalupenha, Sarah Maldoror esteve envolvida 

nos movimentos de libertação de diversas ex-colónias europeias em África como 

Guiné-Bissau, Cabo-Verde e Angola. Beneficiou do apoio do governo argelino para, 

entre finais dos anos 60 e inícios da década seguinte, realizar filmes que pretendiam 

                                                             
71 Primeira curta-metragem de 17,5mm da realizadora Sarah Maldoror, elaborada graças ao 
financiamento da Argélia, vencedor do prémio para curtas-metragens do Festival de Tous, tendo sido 
apontado pela imprensa francesa como um dos melhores exemplos do cinema africano moderno. 
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sublinhar o papel do P.A.I.G.C. (Partido Africano para a Independência de Angola) e do 

M.P.L.A. (Movimento Popular de Libertação de Angola) no desenvolvimento de uma 

África libertada do jugo comercial. Foi Sarah também a autora do filme Des Fusils pour 

Banta presumivelmente rodado em 1970 numa ilha pertencente ao arquipélago de 

Bijagós, ao largo da Guiné. Porém, terminadas as filmagens, a autora ter-se-á 

incompatibilizado com os financiadores (membros da FLN) que alegadamente 

descontentes com a mensagem feminista (sublinhava o papel da mulher na guerra) 

pretenderam retirar-lhe o controlo sobre a sua montagem. A história é nublosa e até 

hoje ninguém sabe se as bobinas do filme ainda existirão. Maldoror sai então do país 

descontente com as intromissões na sua liberdade criativa. 

  Ricardo Nicolau, o curador desta mostra, tem o primeiro contacto com a obra 

de Mathieu Abonnenc precisamente na Manifesta de 2010-201172, onde o seu 

trabalho o levou a reflectir acerca do nosso passado colonial e da relacção que com ele 

estabelecemos, tendo-o impressionado a: 

 «Premeditada diluição autoral, a vontade de resgatar do esquecimento uma realizadora que, 

de uma forma que o artista considera particularmente injusta não faz parte da história do chamado 

“cinema revolucionário”» (NICOLAU: 2012). 

 A partir de então Ricardo dedica-se a seguir o trabalho do artista, e visita as 

suas exposições seguintes organizadas em Londres (Gasworks), Vitória 

(Montehermoso) e Paris (Musée d’art Modern de la Ville de Paris, Le Plateau e La 

Ferme Buisson). Estas, além de apresentarem peças do artista em que determinadas 

figuras são resgatadas do esquecimento como Sarah Maldoror ou o compositor norte-

americano Julius Eastman «contribuem para repensar de forma crítica o fascínio por 

uma época histórica (os anos de 1960-70), por um determinado imaginário 

(iconográfico, gráfico)» (NICOLAU: 2012). 

 

IV.2. “To Whom Who Keeps a Record” 

 

 O nascimento do The New Museum em Nova Iorque começa com uma ideia na 

mente de Marcia Tucker, que viria a ser sua fundadora e directora. Como curadora do 

Whitney Museum of American Art, de 1967 a 1976, Tucker observou em primeira mão 

                                                             
72 Bienal Europeia de Arte Contemporânea, que na sua oitava edição em 2010-2011 colocou a região de 
Murcia (Espanha) em diálogo com o Norte de África.   
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que novos trabalhos de artistas em ascensão não eram facilmente assimilado na 

estrutura expositiva convencional nem na coleção dos museus de arte 

contemporânea, que continuavam a destinar maior cuidado e atenção a artistas 

reconhecidos e consagrados, não alargando o seu espectro. Interessada em mesclar 

práticas acadêmicas das instituições mais antigas com os artistas mais jovens, Tucker 

imaginou uma instituição dedicada a apresentar, estudar e interpretar a arte 

contemporânea, posicionando-se entre um museu tradicional e um espaço alternativo. 

A sua missão passava por apresentar o trabalho de artistas vivos que ainda não tinham 

vasta exposição pública ou a aceitação de um público mais amplo, em obras elaborada 

dentro de um período de aproximadamente dez anos até ao presente. Fundado a 1 de 

janeiro de 1977, era o primeiro museu dedicado à arte contemporânea estabelecida na 

cidade de Nova Iorque desde a Segunda Guerra Mundial.  

 Hoje, a mostra do trabalho de jovens artistas em ascensão, à procura de espaço 

e reconhecimento, assim como a sua integração nas colecções, tornou-se prática em 

vários museus que demonstram uma preocupação em cumprir essa meta. O Museu da 

Fundação de Serralves salienta no seu Plano de Actividades de 2012, ao abordar a 

Criação Artística, a mostra de trabalhos de jovens artistas, maioritariamente 

portugueses, mas não deixando de lado o contexto internacional, abrangendo 

exposições monográficas de artistas emergentes e enfatizando outras áreas para além 

de pintura e escultura, como obras de cinema, televisão, vídeo, fotografia e 

performance como uma parte regular do programa de exposições, permitindo 

apresenta-los ao público português e trabalhando numa meditação sobre a função do 

museu e da construção da história cultural, integrando-se a mostra do Mathieu K. 

Abonnenc precisamente nesse objectivo. 

Na sua primeira exposição em Portugal, este continua a pesquisa e o trabalho 

que vinha a realizar e que já havia apresentado, nomeadamente na Manifesta de 

2010-211, seguindo os mesmos temas históricos, encadeando-os e, de certa forma 

complementando-os numa oportunidade para repensar e discutir o passado colonial 

português, tão pouco presente na arte contemporânea produzida e apresentada no 

nosso país.   

Para a preparação desta exposição, o artista tem uma estadia no Porto entre 

janeiro e abril de 2012, durante a qual trabalha com a equipa de Serralves.  
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 Inicialmente, a obra de Mathieu seria exposta numa exposição conjunta com 

Ricardo Valentim, artista português que, embora de forma diferente, trabalha também 

o cinema militante e propagandístico, no entanto Ricardo Nicolau optou por 

apresentar estes trabalhos de forma individual, dando a cada um o seu espaço. 

 

IV.3. Processo Curatorial Conceptual 

 

 Ricardo e Mathieu trabalharam em grande proximidade e o convite para 

elaborar uma exposição desta tipologia, à qual o artista é chamado a colaborar 

directamente com o curador na elaboração de um projecto, é herdeiro de práticas que 

se iniciaram nos anos 60 mas que tinham lugar sobretudo fora do contexto 

institucional, mas que hoje se tornaram usuais no universo museológico 

contemporâneo. Sendo o seu trabalho produzido para um tempo e sítio específicos, a 

exposição deixa e ser baseada numa selecção de obras pré-existentes que seriam 

posteriormente instaladas, passando a ser os próprios artistas os selecionados e a(s) 

peças(s) elaborado em colaboração com o curador. Essa mudança acarreta 

consequências sobre todo o processo que leva à sua instalação, gerando uma 

necessária cooperação entre dois pólos - artistas e curadores - indo o envolvimento 

deste último além de uma função operacional: 

 «From the project submitted by the artists for his/her contribution to the finding of the 

materials necessary for its completion and maintenance, throughtout the show’s duration as well as in 

the objects and situations in evolution, the curator is a present and involved party, and here begins to 

play a fundamental role in he actualization of the artistic work» (CALDERONI: 2007). 

 Este modelo de trabalho é hoje mais colaborativo, numa rejeição de uma figura 

singular de autor que permitiu criar um espaço democrático dentro do espaço 

expositivo contemporâneo, enfatizando-se assim o diálogo e troca de ideias e abrindo 

a galeria a duas ou mais vozes, tendo agora as preocupações de ambos significado. A 

colaboração entre estes dois pólos permite confrontar diferentes pontos de vista e 

realizar projectos que de outra forma não aconteceriam, abrindo a possibilidade à 

inovação e experimentação. Privilegia-se assim um espaço democrático onde o artista 

e o curador trabalham juntos com objetivos comuns dentro do quadro institucional da 

galeria contemporânea, num fenómeno crescente dentro das artes visuais.  
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 No entanto, a existência destas duas vozes dentro da galeria colocam, entre 

outras, questões de autoria, identidade e limites do próprio processo curatorial «Real 

curatorial trouble spot: what role does the curator have as a creative person within the 

exhibition making process?»73 levantam-se ainda outras questões pois ao colaborarem 

num projecto museológico, este vai ser sempre definido e interpretado pelas 

ideologias e crenças do curador como representante de uma instituição particular, 

existindo uma estrutura de poder ao qual este tem que responder. Tal indicia ainda 

que os curadores exercem também um papel de mediador entre o artista e instituição, 

funcionando como um elo de ligação entre as várias partes envolvidas (CALDERONI: 2007), 

entre as quais se encontra também o público. Este seu papel é um dos pontos 

fundamentais na distinção de identidades do curador e do artista. 

Durante a sua estadia em Portugal, Mathieu visita também Lisboa onde explora 

diversos arquivos e museus portugueses, tendo-se o seu interesse pelo cinema 

enquanto ferramenta educacional traduzido no tipo de pesquisa que este leva a cabo, 

procurando sobretudo manuais educativos, produzidos nas ex-colónias portuguesas: o 

Museu Nacional de Etnologia, a Fundação Mário Soares, que lhe permite, por exemplo, 

reanalisar o trabalho de Sarah Maldoror ou o CIDAC – Centro de Informação e 

Documentação Amílcar Cabral. Este encontra algumas surpresas como o caderno onde 

um aluno aplicado e metódico escreveu todas as lições sobre luta de guerrilha 

aprendidas na década de 1960 durante uma viagem à China, ou as relações entre 

pedagogia e libertação, que se manifestavam na vontade de Amílcar Cabral em 

sacrificar a presença de soldados nas frentes de batalha por insistir em que saíssem do 

país para estudar, mas também na relação privilegiada entre educação e teatro nas 

lutas pela libertação dos oprimidos. 

 

IV.4. As Obras em exposição 

 

 Para esta exposição, para além de apresentada a peça Préface pour des fusils 

pour Banta [Prefácio de Espingardas para Banta], foram preparadas três obras inéditas 

do artista, pensados especificamente para as salas do Museu de Serralves.  

 

                                                             
73 Andrew Renton in The Producers: contemporary curators in conversation (2002) 
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 Préface pour des fusils pour Banta [Prefácio de Espingardas para Banta] - Desde 

que conheceu Sarah Maldoror, Mathieu vive obcecado com Des Fusils pour Banta, o 

filme perdido da realizadora, objecto de contornos quase mítico. Entre querer 

encontrá-lo na Argélia ou na Guiné, até pretender realizar uma versão de Des Fusiles 

pour Banta a partir do guião original que seria rodado exactamente nos mesmos locais, 

foram várias as ideias não levadas à prática pelo artista. As dúvidas suscitadas pelo 

filme, que incluem, por exemplo, as verdadeiras condições de rodagem ou os motivos 

que conduziram à sua censura, alimentaram a sua imaginação. 

O contacto privilegiado com Sarah Maldoror permitiu-lhe o acesso a materiais 

sobre este, desde fotografias de rodagem, textos que contavam a história assim como 

as histórias por detrás das filmagens e depoimentos da realizadora, ele queria reunir o 

maior número de informação possível. 

Partindo do filme perdido de Sarah Maldoror o artista desenvolveu o projecto 

agora apresentado em Serralves: a partir do guião e demais textos encontrados na 

casa da realizadora sobre Des Fusiles pour Banta, fotografias de rodagem e imagens 

captadas durante viagens de repórteres e fotojornalistas internacionais à Guiné-Bissau, 

assim como um texto resultante de várias entrevistas concedidas por Sarah Maldoror a 

Mathieu Abonnenc, este compôs as componentes visuais e sonora de Préface pour des 

Fusils pour Banta, um diaporama do artista com versões narradas em Inglês e Francês 

e que agora em Serralves, narrado em Português com legendas em Inglês. 

Durante as visitas a museus e instituições, Mathieu encontra ainda imenso 

material, e se no CIDAC ficou surpreendido com a quantidade de material pedagógico 

aí conservado, na Fundação Mário Soares encontra documentos e textos “Deux 

semanines dans le maquis de la Guinée Bissao”, “Écoles de Brousse et raids aériens. 

Deux semaines dans le maquis de la Guinée Bissao (II)”, “Éveiller les consciences et 

rassembler les énergies. Deux semaines dans les maquis de Guinée Bissao (III)” e 

“Cinéma chez les Balantes” todos assinados por Suzanne Lipinska e que colocariam em 

causa as suas certezas sobre o filme, nomeadamente as suas condições de rodagem: 

«Este último descreve em pormenor a rodagem de Des Fusiles pour Banta, desde a chegada da 

equipa constituída pela realizadora e técnicos argelinos, até às formas encontradas para recrutar e 

trabalhar com os actores-amadores e figurantes – todos, a acreditar no artigo, e ao contrário daquilo em 

que Abonnenc acreditava, guineenses refugiados ou auto-exilados na ilha onde se realizou grande parte 

da média metragem, afinal situada na Guiné-Conacri e não na Guiné-Bissau. Este texto explica, entre 
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outras coisas, que a equipa não foi recebida com entusiasmo, o quão difícil terá sido galvanizar a 

população da ilha, as relações tensas com a “actriz” principal» (NICOLAU: 2012). 

Logo após a leitura do documento, Mathieu K. Abonnenc demonstra algumas 

dúvidas acercas da continuidade do projecto, pensando na mudança do mesmo de 

forma a repor a verdade histórica mas incentivado por Ricardo que alega com a 

datação da obra em questão, que a sua alteração seria reconhecer que o seu interesse 

artístico seria nulo enquanto na realidade assentava na vertigem do desconhecido, que 

não deve ser alterado por uma suposta verdade. 

 

ÇA VA, ÇA VA. ON CONTINUE - Além da peça supracitada, o artista apresenta também 

em Serralves uma série de novas peças produzidas especificamente para esta 

exposição, realizadas na cidade do Porto, nomeadamente uma média-metragem 

pensada especialmente para as salas do Museu de Serralves. Esta peça é um dos 

projectos mais ambiciosos do artista até à data, pelo envolvimento de meios 

necessários a uma produção de cinema, que entre pesquisa, escrita do guião, 

reconhecimento de locais de filmagem, selecção e ensaio de actores profissionais e 

amadores e rodagem, a preparação prolongou-se durante cinco meses, dois deles 

passados na cidade do Porto, onde foram filmadas a maioria das cenas. Através deste 

filme, Mathieu pretendia repensar o cinema militante, tratando-se de «um filme sobre 

um filme, um filme sobre a possibilidade de produção de imagens militantes que 

sobrevivam a imediatricidades propangandisticas» (NICOLAU: 2012). 

Com várias referências a ex-colónias portuguesas, a responsabilidade era agora 

acrescida para Mathieu que estava pela primeira vez a apresentar o seu trabalho num 

dos países protagonistas das histórias que vem pesquisando nos últimos anos, 

aumentando a preocupação em não cometer erros históricos grosseiros. 

Para o seu filme, Mathieu K. Abonnenc decide usar uma parte da peça de 

teatro A Corda, de 1976, do escrito Angolano Pepetela, texto claramente pensado 

enquanto ferramenta pedagógica, explicando a forma como determinados países 

olhavam para uma África recém-libertada enquanto terreno propício a duvidosas 

jogadas políticas e de influência, bem como a autênticas pilhagens. Defende, portanto, 

que a única forma de impedir esta nova forma de colonização será a tomada de 

consciência, por parte dos Africanos, de que devem controlar o seu próprio destino. As 
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personagens da peça, líderes de vários países africanos, são desempenhadas por 

crianças, o que, para além de sublinhar o lado infantil das jogadas políticas e 

diplomáticas descritas, acrescenta alguma saudável autocrítica à peça (NICOLAU: 2012).  

Rodado no auditório de Serralves e filmado como um ensaio, já muito ensaiado 

para a ocasião, e o vídeo mostra a rodagem do filme enquanto parte constituinte do 

próprio filme, com a equipa de rodagem a registar não só os pequenos actores durante 

o ensaio, mas também os técnicos de luz e som que viabilizaram o projecto.  

Na segunda parte deste peça, a média metragem já enunciada, Mathieu 

introduz a figura do investigador branco que lhe serve enquanto espécie de alter-ego 

que lhe permite rever-se e pôr-se em causa, e a figura da ex-militante, negra, filmada 

numa casa moderadamente luxuosa e elegantemente vestida. O seu objectivo é 

através dela confrontar-nos com a actualidade de olhar para trás e perceber porque 

determinadas formas de libertação se terão afinal traduzido no aparente falhanço 

político, económico e social que caracteriza hoje a maioria dos países africanos. Esta 

ex-militante é protagonizada no filme de Abonnenc por Bia Gomes, actriz guineense 

que entrou em vários filmes de Flora Gomes74, sendo que tê-la como protagonista foi 

uma oportunidade para tornar quase indistinguíveis as diferenças entre documentário, 

filme militante e ficção. 

O filme de Abonnenc apresenta ainda imagens de uma discussão entre o 

investigador e um grupo de estudantes no auditório da Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto. O objectivo passava por introduzir uma personagem que 

assista e/ ou protagonize uma momento de charneira na consciencialização acerca do 

tema de vários indivíduos, até ai apolitizados. 

 O seu interesse pela revista Tricontinental, espelha a crescente atenção que 

dedica à relação entre teorias revolucionárias e a produção de imagens, questionando 

a existência de design militante, ou seja, formas de compor uma página, de selecionar 

uma letra, de hierarquizar informação que denuncie o carácter revolucionário dos 

textos. Com estas questões em mente, Mathieu produz um filme de animação em que 

eliminados os textos das páginas da versão cubana da revista Tricontinental, vemos 

                                                             
74  Aclamado realizador que depois de nos anos de 1970 ter estudado cinema em Cuba e no Senegal, e 
ter sido assistente de Chris Marker, se tornou símbolo do cinema guineense, do cinema militante e da 
etno-ficção africana. 
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desfilar opções gráficas, formas que acompanhavam os textos, estratégias para 

hierarquizar informação, desfilar e metamorfosear imagens.  

 

IV.5. A Exposição  

 

 A exposição de Mathieu ocupa as três salas do fundo da ala direita do piso 3, 

sendo uma exposição de tamanho reduzido quer pelo espaço que ocupa quer pelo 

número de peças em exposição75.  

 À entrada, para além do texto de parede onde consta o título e um texto 

introdutório acerca da exposição, assim como a data em que esta estaria patente e 

ainda o curador responsável, foi colocada uma vitrina no centro da galeria onde foi 

exibido o resultado das incursões de Mathieu nos arquivos nacionais que visitou, e 

onde os visitantes podem ver vários manuais educativos, produzidos nas ex-colónias 

portuguesas, assim como livros e fotografias amavelmente cedidos pelo CIDAC assim 

como pela Fundação Mário Soares, onde Mathieu encontrou ainda outros 

testemunhos desta ex militância, nomeadamente imagens captadas por Bruna 

Polimeni, fotojornalista italiana que em 1970 entrou nas zonas libertadas da Guiné 

para retratar com a sua câmara a luta de libertação da Guiné e Cabo-Verde sob a 

carismática liderança de Amílcar Cabral – sendo dela a célebre imagem do líder numa 

canoa, de 1971. De entre estas imagens foi exposta uma na parede da galeria nesta 

mesma sala introdutória, onde vemos Mariam Saldanha responsável do PIAGC, a 

ensinar um grupo de mulheres a manusear uma arma, no interior da Guiné. 

 As restantes obras de arte apresentadas na galeria são filmes ou vídeos, e 

apesar da presença desta tipologia nas galerias ser hoje algo já frequente, como o 

atesta o caso de estudo anterior dedicado à exposição “Locus Solus: Impressões de 

Raymond Roussel”, esta exposição tem a particularidade da totalidade das obras da 

autoria do artista apresentadas serem dessa índole, introduzindo a temática da 

curadoria de vídeo ou filme, imagem em movimento, na galeria de um Museu.  

 O cinema e os filmes são uma inegável força nas nossas vidas quotidianas, e o 

crescente interesse que lhes foi dedicado pela indústria do entretenimento ou da 

informação nas últimas décadas, tornou-os indispensáveis no dia-a-dia de milhões de 

                                                             
75 Ver Apêndice 7 com imagens da galeria.. 
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pessoas por todo o mundo. Este interesse transportou-se igualmente para o meio 

cultural e artístico, e a diversidade que se começa a instalar nas galerias nos anos 50, 

tem vindo a experienciar, nas últimas décadas, uma verdadeira explosão, com uma 

crescente presença de cinema, vídeo ou filme espaços museológicos, transformando 

galerias inteiras em «virtual multiplexes» (SCHUBERT:2009) numa prova da capacidade 

que o Museu de Arte Contemporânea tem em ser audaz e apto a incorporar o 

continuum de inovações que povoam e enriquecem o meio artístico, garantindo-lhes 

um lugar para a sua exibição, já deveras distanciados dos lugares fechados e 

poeirentos contra os quais durante décadas tantas vozes se insurgiram, os cemitérios 

de arte que Marinetti outrora reprovara76 e, no radicalismo que lhe era próprio, 

apelava ao incêndio. Hoje, não só a galeria do museu se tornou no espaço apto à 

exposição de arte emergente, como integra a visão do artista contemporâneo: 

 «The best example is the way the tradidtional “white cube” modernist gallery space has been 

complemented by the “black box” space of video viewing. But the question of how audio art, moving 

pictures, and real-time performances, for examples, should be integrated into the display of the 

museum without creating new hierarchies has yet be fully answered» (NITTVE: 2004). 

 Porém, a introdução destes suportes na galeria não deixa de ser feita sem a 

colocação de algumas questões pois implicam apresentar num cenário de mostra de 

arte suportes audiovisuais que requerem cuidados expositivos próprios. Num museu, 

muitas vezes, a mostra de filmes ou vídeos dá lugar a salas contínuas que podem 

apresentar vários projectos diferentes, cuja autoria pode não ser a mesma, em 

espaços cuja dimensão é variável, inclusivamente muitas vezes pensados e construídos 

dentro do museu especificamente em função da peça em mostra, e o próprio áudio e 

banda sonora (quando existente) pode causar conflitos com as outras obras em 

exibição nos espaços adjacentes, havendo ainda cuidados técnicos necessários como a 

iluminação e a própria calibração dos écrans. Para além disso é necessário captar a 

atenção do espectador pois o tempo necessário para ver peças multimédia excede em 

muito a duração média de uma visita a uma exposição assim como o tempo 

despendido em média em frente a uma obra de arte. Aqui, os filmes são exibidos 

continuamente, sem paragens, independentemehte de existir público a assistir e este 

quando chega, pode encontrar a obra em exibição a meio ou no final.  

                                                             
76 Manifesto Futurista escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, e publicado no jornal 
francês Le Figaro a 20 de fevereiro de 1909. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1909
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 O teórico de média Christian Metz77 associa este aumento dado ao espaço de 

projeção, com a atual ordem económica:  

 “It has often rightly been claimed that cinema is a technique of the imagination. On the other 

hand, this technique is characteristic of a historical epoch (that of capitalism) and the state of a society, 

the so-called industrial society”78. 

 No artigo de Peyer (2010) são ainda dadas algumas razões para este intenso 

interesse que se denota hoje, nomeadamente a escopofilia ou o gosto em olhar e 

voyeurismo, profundamente inscrita na nossa sociedade. Naturalmente, filmes ou 

outros suportes audiovisuais compartilham o mesmo campo experiencial, como meios 

que usam e produzem cultura visual através de imagens em movimento, violando, no 

entanto, as convenções do cinema mainstream. 

 A primeira das obras audiovisuais colocada na galeria é Préface pour des fusils 

pour Banta, 2012, peça pré-existente à exposição, mais antiga, e como tal apresentada 

em primeiro, numa sala de dimensão inferior que lhe dá a individualidade no espaço 

expositivo. Saindo desta sala, um texto de parade apresentava ÇA VA, ÇA VA. ON 

CONTINUE e introduzia assim as peças mais recentes. Em primeiro é apresentada a 

encenação da Corda de Pepetela, projectada numa parede e cujos sons ecoavam pela 

galeria e em local próximo desfilavam as imagens retiradas da revista Tricontinetal, 

talbém projectadas numa parede. Por último foi apresentado o projecto final, dividido 

em dois écrans colocados separados no espaço, sendo que o ecrã onde era transmitida 

a parte inicial do filme foi colocado no final da galeria enquanto o ecrã onde era 

transmitida a parte inicial foi colocado primeiramente no espaço, numa inversão da 

lógica habitual, que obrigava ainda o público a movimentar-se durante a apresentação.  

 A exibição destas obras feitas especificamente para um local é recorrente em 

muitas exposições de arte contemporânea. Apesar de curadores se envolver em longas 

e detalhadas discussões com os artistas sobre o meio e a natureza do trabalho e 

participarem activamente nas escolhas, estes não podem saber o resultado final com 

antecedência, não sabendo o que vão enfrentar no seu primeiro encontro com a obra 

concluída. Assim, por vezes, apesar de pré-definida a instalação, esta só pode ser 

cristalizada quando o curador dispõe da totalidade das peças acabadas. É uma questão 

                                                             
77 Cit. por PEYER (2010) 
78 Cit. por PEYER (2010) 
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de fazer a história da arte à medida que esta acontece, introduzindo o público na arte 

de seu tempo. 

 

IV.10. Conclusão 

 

 Hoje é outorgado ao jovem artista um espaço crescemte no âmbito 

institucional, e esta exposição do francês Mathieu Abonnenc no Museu da Fundação 

de Serralves exemplifica a multiplicidade artística e curatorial que se podem cruzar 

num único projecto, introduzindo variadas temáticas pertinentes para a reflexão 

acerca do que é uma exposição no século XXI. Através de um campo educativo 

expandido, introduzem-se temas como o curador-artista e o artista como investigador, 

o papel que uma exposição de arte pode e deve ter enquanto forma de transmissão de 

conhecimento, neste caso histórico, de uma parte tão próxima mas tão ignorada da 

nossa história enquanto um país colonial, ou ainda a educação enquanto tema e a 

própria pedagogia, que se assumem como palavras-chave fundamentais para se 

entender uma parte muito importante da exposição de Mathieu K. Abonnenc. 

 Este modelo criativo no qual a obra é feita em colaboração próxima com o 

curador para um meio institucional, não pré-existindo a exposição, torna a galeria do 

museu num lugar para experiências, aproximando-se do modelo de “Laboratorium” 

que Alfred Barr defendia79. Em 1999 Hans Ulrich Obrist e Barbara Vanderlinden, 

organizaram a exposição “Laboratorium” em Antuérpia, onde tomando como premissa 

a associação frequente entre estúdio do artista e laboratório científico, como locais de 

experimentação, repensaram algumas suposições subjacentes às várias disciplinas 

especializadas que integram este território, agora compartilhado e movendo-se em 

direção a novas experiências (DIAZ: 2007). Hoje, tal como demonstra o Mathieu, os 

artistas podem repensar o modelo de prática artística ligando-o a actividades que 

ocorrem em disciplinas paralelas, encontrando- se metodologias comuns que se 

transpõem depois para a galeria: 

 «The exhibition space, be it museum or laboratory, can no longer be understood as neutral, 

natural, or universal but rather as thoroughly by the psychodynamics of politics, economics, geography, 

and subjectivity» (BLAXWICK: 2010).  

                                                             
79 BARR  cit. por SCHUBERT (2009) 

http://www.biblartepac.gulbenkian.pt/ipac20/ipac.jsp?session=133T7525107BD.2802548&profile=ba&uri=search=AL~!Schubert,%20Karsten&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!fcgbga


 92 

 Actualmente tanto o “educational turn”80 na curadoria assim como a 

indistinção entre artista e curador são dois temas muito discutidos neste universo e 

esta exposição contribui para uma reflexão acerca dos dois tópicos, não apenas porque 

adopta a educação enquanto tema, estando presente em várias das peças 

apresentadas, como também sublinha a actividade curatorial enquanto um campo 

educativo expandido. A transmissão de conhecimento deixa de ter um papel 

secundário em relação à exposição e torna-se parte integrante, senão fundamental da 

mesma, onde o artista se assume como um investigador, sendo a galeria o seu espaço 

de registo das suas incursões em museus, arquivos, centros de documentação, 

bibliotecas ou cinematecas de formas que excedem a produção de obras, 

aproximando-se de modelos, formatos, métodos, programas e processos 

eminentemente educativos, como a projecção de slides, a programação de cinema, a 

tradução e divulgação de textos, a organização de conversas. O trabalho deste artista 

não se limita a replicar modelos pedagógicos, ou a caricaturar a estética e a retórica de 

comunidades científicas, ele encara os centros de arte  como espaços onde ainda se 

pode fugir à ideia autoritária de conhecimento académico, de especialização 

questionando constantemente o que é que ainda podemos aprender com o museu 

(NICOLAU: 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80  O’NEILL, Paul, WILSON, Mick (2010) Curating and the Educational Turn, Amsterdam, The Appel arts 
centre, 2010 cit. por NICOLAU (2012) 
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CASO DE ESTUDO III: Julião Sarmento – “Noites Brancas” 

 

 Data: 24 de Novembro de 2012 - 03 de Março de 2013 

Curadoria: João Fernandes e James Lingwood 

 

V.1. Julião Sarmento: Biografia 

 

 Julião Sarmento nasce em Lisboa a 4 de novembro de 1948. Depois de uma 

estadia em Londres (1964-1965), regressa a Portugal onde estuda pintura e arquitetura 

na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL), entre 1967 e 1974, não chegando 

a terminar, coincidindo também este interregno com uma mudança no curso do seu 

percurso artístico, geralmente organizado em fases distintas e cujo diálogo com as 

várias correntes tem acontecido sem o prejuízo da sua singularidade81. 

 Inicialmente, nos anos 1970, o artista enceta pela exploração da pintura mas, 

aquando da revolução de Abril, e assim como outros artistas que vêm nessa abertura 

uma oportunidade para a investigação de novas técnicas e temáticas, Julião agarra a 

experimentação permitada por suportes como a fotografia ou vídeo, onde a imagem é 

reprodutível e as relações de significado entre texto e imagem aparecem como 

prioritárias, sendo a gestação de temas proporcionada pela literatura e cinema, quase 

sempre presentes nas suas obras através de citações, montagens e manipulações 

processuais. Com interesses fortemente influenciados pela cultura anglo-saxónica, é 

num ambiente configurado pelas heranças pós-minimais, pós-pop e pós-conceptuais 

que «desencadeia uma pura rede de tensões físicas que se confirmam logo no início 

das rupturas entre os materiais convocados e também no desmanchado da 

composição» (MELO, PINHARANDA: 1986) evoluindo, aos poucos, para a formação de 

um discurso sobre o desejo, a partir de dispositivos pictóricos associados a um 

regresso à pintura, característico dos anos 80, para o qual convoca texturas e 

contrastes acentuados pela matéria do suporte, onde a representação da figura 

humana no âmbito de um território ambíguo, geralmente associado ao desejo, à 

                                                             
81 Op. Cit. no Folheto editado para a exposição “Noites Brancas”.  
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violência, à compulsividade e à sexualidade, que já figurava em alguns trabalhos 

anteriores, se torna agora mais explicita.  

 Nos anos 90 vemos o aumento da dimensão da tela assim como a sua 

simplificação, começando a aparecer os temas e os motivos que se tornarão 

posteriormente recorrentes nas suas grandes telas brancas. A depuração dos 

elementos de composição irá definir a evolução da obra, onde o traço de inscreve 

sobre o fundo branco, num enigmático jogo entre sedução e violação, diluindo e 

fragmentando aos poucos a imagem obtida82. Ramificam-se os beijos, o toque e a 

perfuração da carne, as facas que ameaçam o corte, as mesas, os vestidos, as mãos e 

os pés, as luvas, a arquitectura, o espaço interior e exterior, as marcas de uma 

presença, os indícios da transgressão, numa pintura absolutamente íntima:  

 «Utilização da figura humana a partir de circunstâncias puramente físicas, exteriores à pintura, 

mas só nela materializáveis - violência de uma qualquer evidência interior, de onde se desprendem, 

também, sem autonomia significante, animais, arquétipos, símbolos só formalmente históricos, gostos e 

cores de consequências puramente pictóricas» (MELO, PINHARANDA: 1986). 

 Hoje, encontramos no seu trabalho superfícies compostas de diferentes 

materiais e com diferentes suportes, numa combinação entre filme, vídeo, som, 

pintura, escultura, instalação e multimídia e ainda vários projetos site-specific. 

 Julião Sarmento já participou em várias exposições individuais e de grupo, 

estando também a sua obra representada em vários museus e coleções particulares. 

Realiza a sua primeira exposição individual em 1976, na Galeria de Arte Moderna da 

Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), e em 1983 é um dos artistas participantes 

na exposição colectiva “Depois do Modernismo” também na SNBA. Em 1997 

representa Portugal na 47ª Bienal de Veneza, tendo mostrado a sua obra em 

importantes instituições nacionais e internacionais: Fundação Calouste Gulbenkian, 

Fundação de Serralves, Museo de Bellas Artes de Málaga, Fundação Luís Cernuda em 

Sevilha, IVAM em Valencía, Guggenheim em Nova Iorque, e Van Abbemusem, Witte de 

With e Stedelijk Museum na Holanda, sendo ainda de destacar ainda a participação em 

grandes eventos da arte contemporânea: a Documenta 7 de 1982 e 1987, a XI Bienal 

de Paris de 1980, a 49ª Bienal de Veneza em 2001, a 25ª Bienal de S. Paulo em 2002. 

                                                             
82 Julião Sarmento -  http://www.cam.gulbenkian.pt 

http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=63191&ngs=1&visual=2&langId=1
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Igualmente importantes são as colaborações com Atom Egoyan na 48ª Bienal de 

Veneza em 2001, e com John Baldessari e Lawrence Weiner num filme realizado em 

2004, entre outros projectos que lhe outorgaram grande visibilidade internacional, 

tornando-o um dos artistas portugueses com maior projecção fora de portas, o que 

despoletou um interesse crescente amplamente reflectido pela crítica dos últimos 

trinta anos – Germano Celant, Alexandre Melo, Nancy Spector, Delfim Sardo, Hubertus 

Gabner, James Lingwood, Adrian Searle, Louise Neri, entre outros.  

 

V.2. Exposições monográficas  

 

 No universo expositivo da arte moderna e contemporânea, as exposições 

monográficas, mostras dedicadas à arte de um só indivíduo, tornaram-se num dos 

formatos expositivos mais recorrentes «today it has become the prefered way of 

showing museum’s collections, replacing previous curatorial concepts based on 

chronology, nationality, school, style or typology» (SCHUBERT: 2009) numa preferência 

que acabou por influenciar as próprias políticas de aquisição dos museus: 

 «Instead of acquiring single works by the widest possible range of artists, museums now often 

attempt to assemble extensive groups of works by a limited number of artists. The monographic model 

has also had an impact on what kind of exhibition are seen» (SCHUBERT: 2009). 

 De entre os vários formatos e dimensões aplicáveis à construção de uma 

mostra desta tipologia, encontram-se as exposições de jovens artistas, apresentação 

de novos trabalhos, mostras de final de carreira, retrospectivas, retrospectivas 

póstumas ou reaxaminações da obra baseadas num tema ou tempo específico ou 

ainda o projecto comissariado, encomendado para um espaço específico e que se 

tornou usual nos museus contemporâneos, centros culturais, espaços alternativos e 

ainda nos grandes eventos internacionais de arte como Bienais e Trienais, tendo cada 

um destes subgéneros os seus aspectos positivos negativos próprios (STORR: 2010). 

Storr (2010) compara ainda cada um destes formatos com aquele que considera ser o 

seu equivalente: geralmente as maiores exposições tratam de um período ou estilo de 

um artista, e as de dimensão mais pequena reportam e apresentam os novos artistas 

assim como novos desenvolvimentos no campo artístico.  



 96 

 Hoje, o modelo monográfico «has gained much wider currency, to the point 

where monographic installations are now the norm in most museums» (SCHUBERT: 

2009) tendência que se tem vindo a instalar e confirmar nos últimos anos, tendo a 

popularidade e interesse que este formato expositivo vem demonstrando junto do 

público sido igualmente significativo e reconhecido, como o comprovam dados 

recolhidos e enunciados pelo periódico The Art Newspaper, onde podemos ver que no 

ano de 2011 foi uma exposição precisamente deste formato, monográfica 

retrospectiva a mais visitada do ano com cerca de 9,677 573,691 de visitas “The 

Magical World of Escher”, patente no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rido de 

Janeiro entre 18 de Janeiro e 27 de Março, a mostra era dedicada à arte de Maurits 

Cornelis Escher (Leeuwarden, 17 de Junho de 1898 — Hilversum, 27 de 

Março de 1972), um artista gráfico holandês. Ainda na lista em questão, de entre as 

trinta exposições mais vistas em 2011, dez são de cariz monográfico.  

 Já em relação a apresentações de arte contemporânea, das dez exposições 

mais visitadas do ano em causa, sete são dedicadas à arte de um único artista, tendo a 

mais visitada sido igualmente no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil 

com 6,991 538,328 visitantes e entrada gratuita, foi dedicada a Mariko Mori com o 

título “Oneness” e esteve patente entre 17 de Abril e 17 de Julho.  

 Também no ano anterior, em 2010, a exposição mais vista foi igualmente 

monográfica, neste caso dedicada à arte de Hasegawa Tohaku um pintor japonês que 

viveu entre o século XVI e XVII com uma diária de 12,116 e um total de 292,526 

visitantes, esteve patente entre 23 de Fevereiro e 22 de Março no Tokyo National 

Museum em Tokyo. De entre as trinta exposições mais visitadas, catorze eram mostras 

monográficas.  

 Em relação à arte contemporânea, das dez exposições mais vistas, seis eram 

monográficas, tendo a performance de Marina Abramovic “The Artist is Present” no 

Museum of Modern Art em Nova Iorque sido a mais visitada. 

 Na Tate Modern em Londres, a segunda exposição mais vista de sempre foi 

monográfica dedicada a obra do britânico Damien Hirst patente entre 4 de Abril e 9 de 

Setembro de 2012 com 463,087 visitantes, quase 3000 diariamente, enquanto a 

mostra da primeira mulher a expor no Palácio de Versailles, em Paris, a portuguesa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1898
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hilversum
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
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Joana Vasconcelos, foi a mais visitada nos últimos 50 anos, recebendo cerca de 1,6 

milhões de visitantes, encabeçando assim a lista das cinco mais visitadas desde 1960 e 

a mais visitada de 2012 em França. 

 

 V.3. Processo Curatorial Conceptual 

 

Em 2002 com “Something is Missing” onde foi exposto, entre outros, o projecto 

Close (2000-2001) elaborado em conjunto pelo realizado Atom Egoyan e Julião 

Sarmento para a Bienal de Veneza, iniciava-se uma ausência de sensivelmente dez 

anos do artista português do Museu de Serralves. Em termos de apresentação 

monográfica já se haviam passado mais de 20 anos desde que Julião havia exposto em 

Serralves, ainda o actual museu não existia. Desde então muito mudou quer no museu 

quer na obra do próprio Julião e “Noites Brancas”, uma retrospectiva apresentada pelo 

museu com a maior até então realizada da obra deste artista, serve de pretexto para o 

seu regresso, consentindo um renovado encontro entre o museu e a sua obra, num 

projecto que partindo do pressuposto acima enunciado se adivinha imponente.  

Apresentar a obra de artistas plásticos portugueses em exposição monográficas 

é algo recorrente no museu do Porto, sendo enfatizado no Projecto Museológico, na 

Missão, que salienta a sensibilização do público para a arte contemporânea, através do 

Museu como centro pluridisciplinar, onde, entre outros, se intenta uma programação 

de exposições que defenda um diálogo sempre renovado entre a produção 

internacional e a produção portuguesa; no eixo da Criação Artística é igualmente 

assinalado um ambicioso programa de exposições de artistas portugueses; e como 

Objectivo Estratégico para o ano 2012 é apontada a necessidade de cumprimento da 

Missão naquilo que concerne à apresentação em condições de produção excecionais 

de alguns dos artistas portugueses mais relevantes, sendo a exposição de Julião 

Sarmento o cumprir desse objectivo, e estando na senda de exposições retrospectivas 

dedicadas entre outros a Eduardo Batarda (2011-2012) Júlio Pomar, António Dacosta 

(2006), Júlia Ventura (2004), António Sena (2003), Vitor Pomar (2003), Albuquerque 

Mendes (2001-2002) ou Fernando Lenhas (2001).  



 98 

 A ampla circulação internacional da obra de Julião nas últimas quatro décadas, 

fazendo do seu autor um dos mais reconhecidos artistas portugueses 

contemporâneos, tornava imperativo um projecto em larga escala, uma ampla 

exposição em território nacional para o público português.  

 

V.4. A Selecção das obras  

 

 A mostra individual retrospectiva consiste na apresentação de trabalhos de um 

único artista, abrangendo um período cronológico considerável, exibindo suportes, 

materiais, técnicas e temáticas que permitam uma visão alargada da sua obra, 

sintetizando o seu trabalho e apresentando a evolução no seu percurso artístico «the 

totality created by an exhibition can be subordinated to the infinite possibilities of the 

personal language of a single producer» (CELANT: 1996).  

 Assim, a exposição tem nesta tipologia um cosmos uníssono onde os trabalhos 

de um só artista, neste caso Julião Sarmento, formam uma narrativa, devendo o 

curador, que identifica, produz e protege os espaços do trabalho artístico, articular o 

diálogo entre as várias obras formando conjunto coerente que permita uma 

compreensão lata mas simultaneamente completa, inteira e elucidativa do trabalho 

realizado em mostra, vagueando na sua história enquanto produtor de artes plásticas, 

sendo esta desafiadora para a avaliação e compreensão da sua produção e recepção:

 «Walking (through) a museum appears to resemble walking through history: we move in and 

among a succession of objects, pantomiming not only the passage of time but also appearing to 

exemplify evolutionary changes» (PREZIOSI: 2006).  

 A história do Julião tem muito para contar e parafraseando Haskell (2000), 

apesar da subsequente expressão se referir à exposição dos grandes mestres de arte 

antiga «The bringing together, from public and private collections scattered across 

much of the world, of many of the pictures painted by a single artist over the course of 

his career allows us to scrutinize his development» tendo neste caso, a escolha das 

obras ficado inteiramente a cargo dos dois curadores, admirando-se Julião com 

algumas das opções.  Assim, foi necessário mergulhar na sua obra e de entre as várias 

possibilidades, escolher uma síntese demonstrativa do trabalho de Julião, encontrando 
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um ponto de partida temático representativo da sua produção e que abrangesse o 

suficiente para funcionar como elo de ligação entre os objectos escolhidos: 

 «Los objetos son aquello de lo que tratan los museos (…) Deberían ser seleccionados com 

cuidade para su exposición, com una finalidad específica en lo que se refiere a la comunicación com el 

espectador. Las razones más probables para que se seleccione un objeto para un exposición son el 

hecho de que, en opinión del conservador, el objeto tiene interés intrínseco o se consiera que el 

espectador puede tener interés en conseguir informácion sobre él, o que el objeto tiene algo que 

aportar en una historia más general que se va a contar al espectador» (BELCHER: 1997). 

 Em “Noites Brancas”o mote para a escolha passou, em grande parte, pela 

relação que as peças apresentam com a representação da casa e as referências 

arquitectónicas no trabalho do artista. Apesar de não ser do conhecimento geral, 

Sarmento estudou arquitectura, e na sua obra existem múltiplas evidências da casa 

que opera como território desse íntimo teatro do mundo que a sua obra nos oferece, 

povoada por imagens de apartamentos, prédios, moradias, salas ou quartos que se 

acabam por tornar uma presença recorrente, sobrevindo em dissemelhantes 

evidências como plantas e projetos de algumas residências onde o artista já viveu, ou a 

transição para a dimensão pictórica e a apresentação de fotos dos quartos ou salas 

que fizeram parte da vida de Julião Sarmento: 

 «Muitos dos seus quadros, desenhos, fotografias e filmes são como janelas para um universo 

contido dentro de portas, a partir de uma particular teatralização da imagem do corpo feminino»83. 

 É dentro da casa «que encontramos o abrigo, o quarto, o corpo, a mesa, as 

cadeiras presentes em tantas obras do artista»84 como diz João Fernandes «a casa e a 

arquitetura são, para Julião Sarmento, uma forma de assumir o que possa acontecer 

dentro desse espaço. É aí que se sente a erotização do corpo feminino»85 outros dos 

temas recorrentes em Sarmento. A escolha destas obras, peças de um puzzle maior, 

formam um verdadeiro trabalho de edição onde a informação visual se afirma como 

maioritária, tendo sido ainda apresentadas outras peças que não se integrando 

totalmente neste território são importantes para a compreensão da obra de Julião e 

fundamentais no seu percurso enquanto artista.  

                                                             
83

 Op. Cit. no Folheto editado para a exposição “Noites Brancas”. 
84 Op. Cit. no Folheto editado para a exposição “Noites Brancas”. 
85 João Fernandes em entrevista a CRESPO (2012)  
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 Dos anos 1970, entre 1972 e 1979, sendo a maioria de meados da década, 

foram escolhidas dezassete peças, entre as quais, algumas das suas primeiras pinturas 

oficiais, trazidas pela primeira vez a público, onde encontramos Julião Sarmento à 

procura das suas referências. As pinturas escolhidas, seis no total, sendo que existiam 

mais dessa época mas perderam-se num incêndio, foram Setembro, 1974, Helena, 

1974, Retrato de Helena, 1974, Oh, My turkish delight!, 1974, Quarto de cama nº12, 

1974 e Um quarto de leoa nº31, 1972. Aqui começa já a aparecer a figura feminina, 

ainda marcada pela ideia de voyeur pois, através das sombras apenas conseguimos ver 

a sua silhueta, enfatizando a ideia do privado e da esfera doméstica, onde uma grelha 

modernista marcada por tons muito datados da década de 1970, nos mostram Julião 

ainda muito agarrado a uma rede pictórica da época.  

 As restantes oito peças escolhidas desta época enunciam já a ruptura e o início 

de uma nova fase na produção de Julião, na qual a presença da mulher é já muito mais 

afirmada, aparecendo na sua totalidade e num erotismo que deixa de lado o belo e 

aparece sob o ponto de vista pornográfico, ao contrário do que era até então costume, 

como é visível nas peças Sem título, 1974, Sem título, 1974, Les objects du desir?, 1977, 

La chambre, 1979, Alice, 1977 ou Sem título, 1975, peça onde vemos apenas o corpo 

de modelos nuas vestindo apenas casacos de peles. 

 Nestas peças Sem título (Bataille), 1976 ou Jaula de 1975-76 são já visíveis as 

relações entre imagem e palavra. Esta última, um trabalho do-pós 25 de Abril, foi 

realizada no Jardim Zoológico de Lisboa, onde Sarmento se enclausurou dentro da 

jaula dos tigres, imitando os seus movimentos, e tirando igualmente fotografias que 

nos permitirão ver o que um tigre vê a partir da sua jaula. Ao mesmo tempo, instalou 

outra camara fotográfica no exterior que foi capturando imagens, mais ou menos 

arbitrárias do interior da jaula, a cada dois minutos, gravando ainda os comentários 

dos visitantes. É a renúncia de Julião Sarmento à pintura para agarrar experiencialismo 

da fotografia e vídeo, onde interagem espaço/movimento/palavra, sendo que muitas 

das palavras usadas nesta obra se vão repetir em algumas das suas peças até hoje, 

mesmo que não escritas, pintadas, desenhadas, filmadas, incorporadas nos seus 

temas. Também a instalação, tipologia que nasce na sua obra com esta peça, onde se 

denota já a dimensão performativa do seu trabalho, se vai repetir em múltiplos 

momentos ao longo do seu trabalho: das acções por ele filmadas desde a década de 70 
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aos gestos que se encontram em numerosas das suas pinturas e trabalhos em papel. 

Do eclipse dos rostos e dos corpos nos seus primeiros filmes oficiais, Faces e Sombra 

(ambos de 1976), também escolhidos para esta mostra, até aos quadros situação ou às 

esculturas que lhes dão corpo mas não rosto.  

 Já a peça 1974 de 1978, composta por onze elementos sendo cinco deles 

fotografias a pretos a branco montadas em PVC e cinco telas monocromáticas azuis e 

um ainda objecto rectangular composto por placa de betão e madeira de carvalho, 

anuncia o regresso à pintura que se irá dar nos anos 80.   Nesta peça, que tem como 

título a data de nascimento do artista, são apresentadas fotografias de casas 

relacionadas com os locais da sua infância como a casas dos pais ou da sua tia, espaços 

da sua intimidade, onde a soleira da porta, local de passagem que marca a entrada ou 

saída, e como tal nem é privado nem publico, o “in between”, exemplifica como é a 

sua relação com o espectador, ao qual apenas deixa entreaver um pouco destes seus 

espaços. Através destas imagens, entrarmos em quartos dentro de quartos, com as 

fotografias a transferirem para o espaço da exposição as paredes do quarto 

fotografado, encontrando os seus duplos nas telas pintadas a tintra plástica azul, cada 

um com a dimensão da fotografia correspondente. Estas peças contrastam como o 

objecto onde estão enunciadas as palavras “Ma Memoire appartient” que ao enunciar 

algo lapidar joga com o título da obra, 1947. 

 Dos anos 80 foram escolhidas treze peças elaboradas entre 1982 e 1989: Places 

behind the eye, 1989, The swiftness of the skin, 1989, Como dobrar uma língua, 1989, 

Marginal, 1987, Descem por ela as mãos da noite, 1987, A memória secreta dos 

sentidos, 1989, Mehr licht, 1985, Salto, 1986, Le plaisir, 1989, Estratégias de 

sobrevivência, 1984, Noites brancas, 1982, Alvos (1), 1989 e Alvos (2), 1989. Nestas 

obras (com execpção das peças Alvos (1) e Alvos (2)) encontramos algumas 

características comuns como a dimensão média das telas, a utilização do desenho, a 

teatralidade em muitas das composições, a similitude de motivos ou a sobreposição de 

camadas e representações.  

 Dos anos 90 foram já seleccionadas um maior número de peças, quarenta e 

cinco no total: Sem título, 1990, Sem título, 1990, Some Attributes of anxiety, 1999, An 

involved story, 1998, Emma (1), 1991, Dias de escuro e de luz - II (jorro), 1990, Being 
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forced to something else, 1991, I don’t want to go to sleep, 1991, Laura and Alice (5), 

1994, Dez anos, 1996, Febre (5), 1994, Laura and Alice (14), 1994, Febre (1), 1994-95, 

Touching, 1995, Coming, licking and holding, 1995-96, Touching and Bruising, 1995, 

Touching and Missing, 1995, Something Obscene, 1995, Ataque (1), 1994, Ataque (2), 

1994, Laura and Alice (13), 1994, Plateau, 1992, Competition rather than an 

interruption, 1996, Numb (II), 1992, My pleasure, 1991, The house with the upstairs in 

it, 1996, Cicatriz, 1997, Febre (2), 1994-95, The house with the upstairs in it (19), 1997, 

Febre (22), 1993, Beja (11), 1994, Dying, 1995, A seemingly innocuous dialogue, 1998, 

Sofrimento, desespero e Ascese, 1997, Gent 1, 1994, Num estilo conforme à etiqueta, 

1997, Consentimento evocativo de ternuras, 1997, Negócios galantes e pilhagens, 

1997, A human form in a deathly mould, 1999, Doing something midly shameful, 1999, 

Glad for the privacy, 1999, Sympathy for the human weakness, 1999, O único sentido 

do amor, 1997, Licking the milk of her finger, 1998, The primordial condition of 

inanimation, 1999. 

 Nesta multiplicidade de peças, algumas expostas pela primeira vez como a 

pintura Dez anos (1996), numa aposta dos curadores em apresentar peças inéditas e 

assim apresentar ao visitante novos pontos na produção de Julião, encontravam-se 

ainda peças que fazem parte de séries, algumas com mais de trinta obras como Febre, 

não estando aqui todas presentes. Em telas como Dias de escuro e de luz - II (jorro), 

1990, Emma (1), 1991, Being forced to something else, 1991, Febre (1), 1994-95 ou 

Febre (2), 1994-95 são visíveis o aparecimento de motivos que são depois recorrentes 

em algumas das suas telas posteriores já final da década como Gent 1, 1994, 

Sofrimento, desespero e Ascese, 1997, Num estilo conforme à etiqueta, 1997, 

Consentimento evocativo de ternuras, 1997, Negócios galantes e pilhagens, 1997 e A 

seemingly innocuous dialogue, 1998: são as telas brancas onde o fundo rugoso, 

resultante da junção do pigmento com cola em telas por tratar, se tornará frequente 

assim como a representação inacabada da mulher cuja ausência de rosto permite que 

todos os rostos podem ser possíveis, dando ao espectador liberdade para lhe atribuir a 

imagem preferencial, e é essa mesma mulher que aparece com um vestido negro 

acompanhada por variadas peças como os copos ou o leite ou a realizar gestos que se 

repetem, e que não diferem muito das palavras que vimos em Jaula, 1975/76. 
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  A partir de 1998 surgirão regularmente várias figuras femininas sem rosto, 

realizadas em resina e fibra de vidro, vestidas com o habitual vestido preto, em 

situações que encontram equivalência em quadros e desenhos. O arquétipo feminino 

conjuga-se aqui uma vez mais com a referência ao espaço doméstico através da 

relação destas figuras com certas peças da casa como a cadeira, o tapete, a mesa, os 

copos ou o leite. Por vezes estas figuras convocam a parede do espaço, virando-se para 

ela ou apoiando nelas as suas mãos, sugerindo uma acção congelada no tempo na qual 

nós a encontramos e para a qual parece ser transferido o espaço da casa, como nas 

peças Licking the milk of her finger, 1998 ou A human form in a deathly mould, 1999.  

 Já do século XXI foram apresentadas cinquenta e três peças peças, tendo 

algumas sido pensadas e elaboradas propositadamente para esta exposição como é o 

caso de R.O.C. (40 plus one), um vídeo de 2011, considerado especificamente para o 

auditório onde foi exposto e no qual um excerto do texto de Wittgenstein sobre a 

psicologia da cor, Remarks on Colour, é lido por uma mulher jovem e bela que 

simultaneamente se vai despindo enquanto o faz ou ainda a instalação Fado composta 

por som, luz e veludo e elaborada em conjunto com Carminho que dá lhe dá voz. 

 Para além deste vídeo temos ainda What makes a writer great (morning so), 

2001, What makes a writer great (a little), 2001, What makes a writer great (last 

night), 2000, What makes a writer great (flying to), 2001, What makes a writer great 

(beat the bond), 2001, What makes a writer great (in her), 2000, What makes a writer 

great (the patio door), 2000, what makes a writer great, 2001, Duplo (16), 2001, Duplo 

(1), 2001, Duplo (2), 2001, Duplo (3), 2001, Duplo (15), 2001, Duplo (4), 2001, Being 

cooked at by another, 2002, Structure plays a secondary role (pornstar), 2002, 

Establishing a code for issues of taste, 2002, Feminity as a multipurpose signifier 

(pornstar), 2002, Dislocation between word and image (pornstar), 2005, Internal 

finality and external causality (pornstar), 2005, A subjective dialectic of prohibition, 

2004, Intellectual lullaby, 2004, Seven houses and six flats, 2006, Forget me (with 

bucket), 2006, Love triangle, 2006, I live for you, 2006, Please don’t ever leave me, 

2006, Ataque, 2006, Woman, house, black and cream, 2009, Woman, house, black and 

white, 2008-09, Woman, house, black and chamomile, 2011, Woman, plant, stone grey 

and white, 2009, Woman, houses, black and white, 2008-09, Leporello, 2010 (video), 

Bulb with squares, 2011, Une femme seule dans sa Biblioteque, 2011, Neutral blue 
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lilies, 2011, Will you be quiet please, 2011, Hollywood, 2011, Betaille: a critical reader, 

2011, Historia universal de la infamia, 2011, Ma mere, 2011, Seven pillars of wisdom, 

2011, The information, 2011, Sexuality e space, 2011, Ulysses, 2011, Seconds of 

pleasure, 2011, The architecture of Ludwig Wittgenstein, 2011, Un cabinet d’amateur, 

2011, Femmes, 2011, White Exit, 2010, Columbia, 2012, Snow Dancing, 2012 (vídeo). 

 Foi ainda recuperada a performance para dois dançarino Cometa, data de 2009 

e elaborada com Paulo Furtado ou Ligendary Tigerman. 

 Em algumas destas peças encontramos os motivos já enunciados ao longo do 

caso de estudo e que remetem para os seus espaços privados dos quais são colocadas 

as plantas desenhadas de memória e em medidas desproporcionais como Seven 

houses and six flats, 2006 onde Julião desenha sete casas e seis apartamentos 

relacionados com a sua vida, ou em Love triangle, 2006, I live for you, 2006, Please 

don’t ever leave me, 2006 ou Columbia, 2012 onde as referências a casas e a plantas de 

espaços perseveram, ou repetidamente as mesmas mulheres inacabadas nos seus 

vestidos pretos em Forget me (with bucket), 2006 ou A subjective dialectic of 

prohibition, 2004, motivos que aparecem independentemente do suporte, enfatizando 

numa teia de relações entre as próprias linguagens artísticas nas quais estes quadros, 

desenhos ou filmes funcionam como janelas para um universo contido dentro de 

portas, a partir de uma particular teatralização da imagem do corpo feminino. É dentro 

da casa que encontramos o abrigo, o quarto, o corpo, a mesa, as cadeiras presentes 

em tantas obras do artista, numa contínua encenação da intimidade. 

 Nestas peças «reunidos todos y puestos alli en beneficio del investigador, del 

colecionista y del público» (BELCHER:1997) o artista evoca ainda um conjunto vasto de 

referências a narrativas culturais que têm por origem a literatura ou filosofia como Will 

you be quiet please, 2011, Hollywood, 2011, Betaille: a critical reader, 2011, Historia 

universal de la infamia, 2011, Ma mere, 2011, Seven pillars of wisdom, 2011, The 

information, 2011, Sexuality e space, 2011, Ulysses, 2011, Seconds of pleasure, 2011, 

The architecture of Ludwig Wittgenstein, 2011, Un cabinet d’amateur, 2011, Femmes, 

2011, ou ainda a arquitectura, a música ou o cinema, enquanto mitologias de uma 

época da qual ele nos oferecera uma singular visão. A casa prolonga-se também na 

metonímia das várias bibliotecas que a obra de Sarmento revela.  
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 As possibilidades que a arte do seu tempo lhe oferece, desde a pintura, o 

desenho, a escrita, a fotografia, o cinema, o vídeo ou a escultura, são diversificados 

exemplos que coincidem numa extraordinária concentração temática e conceptual.  

 

V.6. A Exposição 

 

 Ao inserir uma obra de arte num ambiente controlado como o de um museu, 

estamos a integra-la numa história específica passando esta, em contexto com outros 

objetos igualmente escolhidos, a ser apropriada como ilustração para uma narrativa. 

Transfigurando-se e deixando de existir apenas enquanto algo individual, mas sim 

enquanto um conjunto que agora integra, o valor deixa de estar contigo apenas em si e 

passa a ser-lhe extrínseco, estando anexado ao discurso que, neste caso em estudo, 

pretende contar as várias histórias de Julião, que desfilam através da sua arte com 

início na década de 70 do século XX. Contar estas mesmas histórias numa galeria 

implica direcionar o espectador dentro da narrativa como afirma Boris Groys «Every 

exhibition tells a story, by directing the viewer through itself in a particular order» 

(GROYS:2006).  

 A galeria do museu, arena de representação per se, é o suporte material que 

serve de moldura para a disposição formal, sendo nesse espaço que o conjunto se 

estabelece enquanto narrativa expositiva, permitindo ao colectivo de visitantes: 

 «Aceder simbolicamente a outro mundo: o objectivo é que o visitante encontre esses objectos 

para se relacionar com o que eles carregam em si, pelo que eles representam. Que a exposição os faça 

aceder, assim, a um universo onde são representantes. (…) No caso de uma exposição de arte, a escolha 

da disposição das obras poderá relacionar o visitante ao mundo do artista» (DAVALLON: 2010). 

  Relacionar o visitante com o mundo artístico de Julião em “Noites Brancas” 

passava por criar uma apresentação onde toda a atenção fosse para as suas peças, 

merecedoras de destaque na história a contar. Assim, de entre as várias linguagens 

expositivas que compõem uma mostra de arte, para além do discurso expositivo 

propriamente dito, a interpretação interna foi um dos pontos-chave a considerar. Esta 

supõe a associação de elementos de status semiótico suficientemente diferentes para 

que um dos dois elementos possa contribuir para a interpretação de outro. 
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Geralmente, a integração destes elementos que garantem suporte semiótico e ainda o 

fornecimento de um contexto de interpretação, participando na criação de um novo 

conjunto significativo, são essenciais e usuais na maioria das exposições de arte, 

fazendo parte da apresentação. No entanto, para esta exposição a ideia inicial passava 

por defender a experiência estética, centrada no objecto que predomina e constitui o 

elemento básico, em detrimento de qualquer meio interpretativo, outorgoando-se 

independência às peças e concebendo uma espécie de «intensified aestheticization» 

(BARKER:1999). Belcher (1997) relaciona esta forma de exposição com a teoria da 

percepção da beleza: 

 «Hace la selección de objetos, confrontando su decisión com los ideales de beleza académicos y 

filosóficos y se plantea presentarlos de una forma adecuada para convertir la exposicion en algo 

estético, de forma que queinnes visiten la exposicion reaccionen ante los objetos y perciban la beleza. 

Desde el punto de vista del diseno, en una exposicion estética, los objetos habrán de ser presentados 

com una especial sensibilidade de forma que sus especiales cualidades visuales pueden ser plenamente 

apreciadas» (BELCHER: 1997). 

 As obras de arte, objectos extraordinários que contam histórias, várias 

histórias, desde a que representam directamente, passando pela história da arte até à 

história do próprio artista, são testemunhos importantíssimos de memória e 

conhecimento colectivos, conjugando valor «simultaneously real and emblematic» 

(GURIAN: 1991). E hoje, existe uma diversidade de tendências que intervalam entre a 

sua independência ou pelo contrário a sua dependência face a meios informativos, 

contendo informação adicional que permita ao visitante uma compreensão mais lata 

acerca da mesma. Pierre Bordieu na obra Distiction: A Social critique of the Judgment 

of Taste considera que apenas o público preparado e especialista compreende a arte 

em apresentação, indiciando a necessidade de complementos informativos que 

permitam a sua compreensão para a comunidade em geral: 

 «A work of art has meaning and interest only for someone who possesses the cultural 

competence, that is, the code, into which it is encoded… a beholder who lacks the specific code feels 

lost in a chaos of sounds and rythms, colours and lines, without rhyme or reason…»86. 

 Já Craddock, mais recentemente afirma «we don’t have enough confidence in 

visual language still and we surrond it with talk» no entanto contrapoem dizendo «but 

                                                             
86 Pierre Bourdieu (1984) Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste  cit. por GURIAN (1991) 
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usually it’s just about looking not doubt a construction that runs paralell to it»87 

indicando a falta de confiança numa linguagem puramente visual mas enfatizando 

depois o olhar e a sua importância num universo como este, aludindo à vivência do 

puramente estético, que tem ainda, em muitos casos, grandes entraves. Estas palavras 

vão ao encontro das palavras de Anne d’Harnoncourt, antiga directora do Philadelphia 

Museum of Art quando fala da importância do olhar para a compreensão de uma peça 

«To look and look and look, and then to look again, because nothing replaces looking 

(…) can art be experienced directly in a society that has produced so much discourse 

and built so many structures to guide the spectator?»88 questiona ainda, contrariando 

a opinião de Bordieu. 

 Boris (2006) anuindo com a importância da contemplação arística isolada, 

menciona ainda uma tradição em que a arte deve falar por si «According to tradition of 

modern art, an image must speak for itself; must immediately convince the spectator 

standing in silence contemplation for its own values» devendo para tal o projeto de 

apresentação com todos os seus componentes, ao recria uma experiencia estética, 

garantir que existe uma interferência visual mínima de gráficos, textos, esquemas ou 

outras matérias interpretativas, assegurando assim a independência dos objectos e 

permitindo-lhes ser os meios comunicativos por excelência. 

 Tal como enunciado na página anterior, em “Noites Brancas” os curadores 

quiseram enfatizar precisamente uma linguagem estética numa exposição marcada 

pela fruição das obras de Sarmento cuja linguagem artística per se se assume como a 

principal. De forma a materializar este projecto, a exposição foi instalada num 

verdadeiro “white cube” de paredes brancas, cor que se crê não interferir com os 

valores das obras e que ilumina o espaço, uma vez que absorve a radioção ultravioleta 

(BELCHER:1997), essencial para a atmosfera pretendida, acompanhada por chão de 

madeira de carvalho clara, sendo a claridade das galerias ainda enfatizada por uma 

iluminação límpida e geral, não incidindo especificamente em nenhuma obra e 

assegurando a ausência de qualquer interferência ou dramaturgia visual que 

prejudicasse a sua correcta visualização, e garantindo uma luminosidade qualitativa 

colectiva, para a qual é utilizada uma combinação de iluminação artificial advinda do 

                                                             
87 Sacha Craddock in The Producers: contemporary curators in conversation (2002) 
88 Anne d’Harnoncourt em entrevista a OBRIST (2008) 
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tecto com luz natural advinda igualmente do tecto ou das janelas laterais, dependendo 

das salas. As obras foram instaladas nas salas devidamente espaçadas entre si, 

ocupando cada uma o seu espaço próprio numa linha expositiva visual única, e tendo 

como única interferência exterior a própria paisagem do parque de Serralves e do 

Museu, que se vislumbrava em algumas janelas, aliando-se à temática da arquitectura 

que, das próprias peças, se transpõe para o espaço com o qual cria uma relação 

cuidada e muito marcada, com a construção de espaços dentro de espaços, casas 

dentro da casa maior - o Museu, onde se instalam as peças na galeria, enfatizando-se a 

importância e a relação directa que esta teve na construção espacial da exposição. 

Aliás, é esta relação com a arquitectura do museu e com as suas salas o grande mote 

organizacional que vai criar os vários núcleos expositivos, para além disso, apenas 

marcados pela própria estética das obras, pelas suas temáticas ou cronologias, não 

existindo assim qualquer interferência visual, salvo uma excepção de um texto de 

parede colocado à entrada da exposição que a apresenta e explica. 

 Não obstante o poder comunicacional dos objectos e, paralelamente ao texto 

de parede acima referido, são ainda utilizadas como elemento interpretativo as 

legendas, complemento informativo universal que assegura a identificação mínima 

acerca de cada peça, esclarecendo o visitante e garantindo que qualquer elemento do 

público, independentemente do seu grau de cultura, conhecimento ou formação na 

área artística, tenha acesso a informação básica sobre a peça que está a visualizar, 

incluindo autor, título ou data da realização: 

 «La identidad del objecto trata de satisfacer dos necessidades: en primer lugar, hacer al objeto 

tan visible como sea possible y, en segundo lugar, ofrecer la suficiente información que permita al 

espectador identificar al objeto y dar respuesta a la pregunta básica de: qué es esto?» (BELCHER: 1997). 

 Hoje a sua utilização é uma forma quase obrigatória de transmitir informação 

acerca dos objectos que em nada atrapalha a áurea estética pretendida neste caso. 

Complementarmente é ainda de salientar a entrega à entrada da exposição de um 

folheto sobre a obra de Julião, complementando a informação dada ao visitante, 

prática aliás efectuada em quase todas as mostras de Serralves.  

 Em termos de organização especial e instalação das peças no espaço expositivo:  
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 «In one man show’s they tend to follow a biographical narrative line, or a teleological formal 

one; first he or she made this then that; or first the medium was developed in this way, and then in that 

way. In most such cases, the story told telegraphs a foregone conclusion or climax, the triumph of the 

artist, or the triumph of a governing aesthetic idea» (STORR: 2010). 

 Neste caso, seguindo na sua maioria um modelo cronológico-temático de 

apresentação, a mostra está muito longe de ser fundamentalista, existindo liberdade 

que permite uma flexibilidade na organização e colocação das obras no espaço. A 

exposição organiza-se assim em dois grandes núcleos divididos pelos dois braços do 

museu, num percurso pensado pelo artista que deve ser iniciado pelo braço esquerdo 

seguindo depois pelo braço direito. Para além das galerias, a exposição estende-se 

ainda a várias artérias da Fundação de Serralves como o quarto piso onde estava a 

peça elaborada em colaboração com Legendary Tigerman, o páteo exterior à entrada 

do Museu ou ainda a Capela próxima à Casa de Serralves.  

 Julião Sarmento, para além de ter concebido o percurso, em termos de 

instalação e montagem foi extremamente activo, preocupando-se com cada pormenor 

e cada decisão, que sabe fundamental para o resultado final: a altura das pinturas nas 

paredes, a calibração dos monitores dos vídeos, a afinação dos vídeos, a escolha das 

pessoas para as performances. Para ele a montagem das obras no espaço é 

determinante, algo enfatizado pela relação próxima com a arquitectura que o faz olhar 

para todos os detalhes das montagens das obras e a sua relação com o espaço, 

outorgando-lhe uma especial exigência com o rigor na apresentação do trabalho, 

actuando em colaboração próxima com os curadores e produtores responsáveis. 

 Em termos espaciais é primeira vez que o museu é ocupado quase na sua 

íntegra pela obra de um só artista, abrangendo a exposição a totalidade dos espaços 

expositivos do piso 3 e existindo ainda uma mostra no piso 1 intitulada “Julião 

Sarmento – Livros, discos e amigos”89, algo que apenas havia acontecido com a 

exposição de Wandy Warhol: “A Factory” patente no museu entre 11 de Fevereiro e 30 

de Abril de 2000 num comissariado de Germano Celant em colaboração com Vivien 

Greene e organizada pelo Solomon R. Guggenheim Museum de Nova Iorque e pelo 
                                                             
89 A mostra reunia todas as publicações de artista de Sarmento assim como uma selecção de livros de 
artistas e alguns filmes pertencentes à Colecção da Fundação de Serralves de autores de referência para 
si e a sua obra como John Baldessari, Ed Ruscha e Lawrence Weiner. Tal relaciona-se com a importância 
que a produção de artista sempre teve para Sarmento, reconhecendo-se a sua relevância e influência na 
articulação gráfica do texto com a imagem fotográfica ou pictórica em muitos dos seus trabalhos. 
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Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg na Alemanha, que reunia cerca de 300 obras 

pertencentes a museus e colecções particulares, e que havia já ocupado grande parte 

do museu, no entanto não tendo a dimensão da mostra do Julião.  

 O início de qualquer exposição dá o tom para a restante mostra, e a sequência 

de trabalhos nas primeiras salas é crucial para a forma como o espectador vai ver o 

que se segue, tornando-se imperativo cativá-lo, dando-lhe vontade de continuar a 

visita de forma interessada e curiosa, querendo saber o que irá encontrar na sala 

seguinte, e todos os elementos devem trabalhar nesse sentido, inclusivamente a 

museografia, essencial nessa tarefa. Caso se dê um início cacofónico, o tom negativo 

vai acompanhar o visitante no resto da visita, vendo as peças seguintes sob esse tom, 

sendo necessário contradizer essa possibilidade (STORR:2010).  

Neste caso, o início da exposição dá-se pouco depois do visitante entrar no 

espaço de Serralves, mais precisamente no pátio exterior e ainda antes da entrada no 

interior do museu, onde foi colocada a peça Beja, 1993 na qual duas casas brancas e 

azuis relembrando as habitações daquela zona do país onde o artista passava a 

infância, construídas em escala reduzida (não miniaturas) para limitar a entrada a 

estranhos, numa forma de reservar para si um espaço só seu, local privado da infância, 

resguardando-o. Esta peça marca desde logo a introdução no tema arquitectura, 

apresentando a casa como local privado, algo recorrente no percurso apresentado no 

Museu do Porto e, apesar de nas galerias expositivas o visitante contactar com peças 

completamente diferentes em termos visuais das casas alentejanas de Beja, em 

termos conceptuais a presença das “suas casas”, desses territórios íntimos que apenas 

se vislumbram mas inatingíveis na sua totalidade, será uma constante.    

 Imediatamente após a entrada na galeria estão colocados os dois únicos textos 

de parede existentes, um primeiro que se refere a Julião e ao seu trabalho, 

apresentando-o sucintamente ao visitante, e um segundo acerca do mecenato 

responsável por esta mostra. Também na entrada, átrio de passagem e ligação entre 

os dois braços do museu, são apresentadas algumas peças do artista já do século XXI, 

curiosamente peças muito marcadas por essa relação com a arquitectura já enfatizada, 

permitindo desde logo contacto com peças mais recentes, no entanto, seguindo o 

circuito oficial abordá-las-emos posteriormente. Antes de entrar na primeira sala 
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encontramos a peça Some Attributes of anxiety, de 1999, em ligação às peças da 

entrada, fazendo a ponte entre os dois espaços.  

 Na primeira sala da exposição90, de tamanho mais pequeno em área e altura, 

composta por quatro espaços ligados entre si, foram colocadas também obras de 

tamanho reduzido, correspondentes aos trabalhos de início de carreira de Julião 

Sarmento, peças dos anos de 1970, abrangendo os anos entre 1972 e 1979, sendo a 

maioria de meados da década, introduzindo o visitante na sua obra através da sua 

produção inicial.  

 Assim, no primeiro destes quatro espaços são apresentadas as seis pinturas 

reunidas desta década, agrupadas pela semelhança pictórica, tal como acontece com 

as sete obras no esoaço seguinte, onde, apesar de a datação das peças ser a mesma 

das anteriores, se denota já uma mudança na presença da mulher, agora já afirmada, 

aparecendo na sua totalidade e mostrando todo o seu corpo. Também aqui começam 

a aparecer os primeiros jogos entre palavras e imagens.  

 Na terceira e quarta sala deste primeiro núcleo é exposta uma das primeiras 

obras compradas pela Fundação e agora exposta pela primeira vez como havia sido 

inicialmente pensada pelo artista: dividida em duas salas que apresentam, cada uma, 

partes distintas da peça. Trata-se de Jaula (1975-76), peça exposta pela primeira vez 

no Museu Soares dos Reis no Porto, mas não como a encontrámos em Serralves. Aqui, 

as trinta fotos a preto e branco retiradas a partir do interior da jaula dos leões para o 

seu exterior, com intervalos de dois minutos, ocupam uma parede completa e metade 

de outras duas paredes, nas quais estão ainda colocadas oito palavras brancas em 

quadrados pretos, quatro em cada extremidade. Já na sala ao lado são projectadas na 

parede três imagens distintas a partir de três projectores, onde vemos fotos tiradas à 

própria jaula.  

 Saindo desta primeira sala e entrando no corredor que percorre toda a ala 

esquerda, o visitante encontrava á sua esquerda a entrada num novo espaço 

expositivo que de dimensões maiores recebe também peças maiores. A ocupar a 

totalidade dessa sala91 estava a peça 1974 de 1978, também relacionada com a 

                                                             
90 Ver Apêndice 8 com a planta e imagens da galeria. 
91 Ver Apêndice 9 com planta e imagens da galeria. 
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infância e os seus espaços e cuja a instalação no espaço é bastante particular, criando 

um efeito de grande clarividência estética com as fotografias colocadas à parede 

enquanto as pinturas azuis são pousadas no chão e encostadas à parede, numa 

objectualização da pintura, criando uma outra relação com o espaço. 

 Na sala seguinte, ligada a esta por uma entrada lateral esquerda, deparamo-nos 

com introdução de duas paredes para adaptar o espaço às necessidades expositivas, o 

que permitiu não só dividi-lo como também gerar maior espaço para exposição das 

pinturas cuja colocação é feita à parede. Este cria um recanto na parte direita da sala. 

Onze pinturas no total, datadas dos anos 1980, mais precisamente entre 1982 e 1989, 

aqui agrupadas não apenas pela ligação cronológica mas também pela temática e 

dimensão média das peças, sendo que no espaço foram ainda agrupadas entre si pelas 

semelhaças pictóricas e temáticas abordadas. 

 À saída deste espaço e no corredor adjacente encontravam-se duas peças 

individuais e também dois conjuntos artísticos, cada um composto por quatro peças de 

1989 Sem título, 1990, Sem título, 1990, Alvos (1), 1989, Alvos (2), 1989. Aqui, tal como 

se vinha a verificar nos casos de estudo anteriores, o corredor, espaço de passagem e 

acesso, torna-se simultaneamente espaço expositivo, garantindo assim a inexistência 

de momentos expositivos desisteressantes e simultaneamente gerando área 

expositiva, criando continuidade rítmica, discursiva e também temática.  

 Continuando o percurso acediamos à quarta sala92, um espaço amplo e aberto 

à luz exterior por várias janelas de grande dimensão, cuja apresentação das peças é 

dividia por entre duas zonas distintas. Nas paredes, primeira zona expositiva, 

encontramos peças do início da década de 90 e ainda o vídeo Snow Dancing, 2012, 

numa pequena sala contígua.  

 A segunda zona expositiva nasce a partir da criação de uma estrutura de 

arquitectura, uma maquete em grande escala, baseada na planta da casa de 

Wittgenstein concebida por Adolf Loos, que há muito Julião queria reproduzir e ideia 

que o co-curador da mostra, James Lingwood, propôs agora materializar. Esta, além de 

acentuar esse fascínio de Sarmento pelo objeto casa, e pelos seus múltiplos 

significados, funciona simultaneamente como espaço artístico e expositivo. A 

                                                             
92 Ver Apêndice 10 com plantas e imagens da galeria. 
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materialização deste projecto resulta da colaboração com o arquitecto Luís Tavares 

Pereira, que coopera com o museu desde 2004, efectuando um trabalho de mediação 

e organização entre a arquitectura, os artistas e o seu trabalho e os curadores, 

ajudando na organização do espaço em função do contexto curatorial, trabalhando 

para a neutralidade. Assim temos aqui um espaço dentro do espaço, uma casa dentro 

da casa Museu do Siza Veira, o monumental do museu versus o doméstico da casa. A 

sua própria instalação foi feita de forma a criar uma relação entre as suas janelas e as 

do museu, criando um jogo arquitectónico. Esta, apesar de “mentirosa” em termos de 

escala, t pois a sua adaptação ao espaço não permitiu a sua construção mimética, 

permite a mostra de cerca de quase trinta pinturas, de pequena dimensão, expostas 

no seu interior, apesar das inicialmente pensadas por Julião quando pensava em 

realizar este projecto não serem estas particularmente. 

  Estes dois espaços expositivos diferentes marcam a apresentação de dois tipos 

de obras diferentes: de pequena dimensão dentro da casa, a maioria dos anos 1990, 

existindo ainda uma peça mais recente, já de 2006, e de grande dimensão nas paredes 

do museu que a rodeia, sendo que algumas das obras apresentadas são já de charneira 

e vão dar lugar às “peças brancas” que veremos no braço direito da exposição, 

marcadas também pela ligação temática, de motivos, de traços ou cores.  

 Na pequena sala adjacente, perto das escadas de acesso ao piso inferior, está a 

peça White exit, 2010, mais recente e que antecipa as esculturas de mulheres sem 

cabeça que veremos na ala direita. No entanto, ao contrário das restantes, esta mulher 

aparecer como que em movimento, a entrar num espaço, só se vendo a sua perna 

quando o resto do corpo traspassou já a porta, acompanhada apenas por um copo de 

leite.  

 Saindo desta ala e indo para a ala direita, no corredor entre uma e outra93, 

estão colocadas sete peças, já do século XXI que têm em comum as referências 

arquitectónicas. No caso de Seven Houses and Six flats são desenhos feitos por Julião, 

de memória e como tal desproporcionais, de espaços privados que ele conhece. An 

Involved Story, 1998 é a excepção, colocada já próxima à entada na primeira sala da ala 

direita, faz a ligação ao espaço e à temátia que se segue, voltando a introduzir o tema 

                                                             
93 Ver Apêndice 12 com planta e imagens da galeria. 
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das mulheres em Sarmento, que vamos encontrar na ala direita da exposição, tendo 

também data semelhante às peças da sala seguinte94. 

 Assim, na primeira sala desta ala encontravam-se seis pinturas dos anos 90, a 

sua maioria do final sendo apenas uma do início, de 1991, já de grandes dimensões, e 

nas quais vemos surgir os mesmos motivos já encontrados nas salas anteriores, porém 

agora ainda mais marcados e estilizados. As pinturas, duas delas trípticos, foram 

colocadas à parede e têm no branco da tela sobre o branco da sala de exposições uma 

combinação que transmite o “white Cube” em toda a sua pureza e perfeição. A sala 

enche-se assim de branco rugoso da tela que completa o branco da parede e onde os 

vestidos pretos garantem um polvilhar negro  que torna a sala num espaço expositivo 

poderoso e em completa sintonia estética.   

 Desta sala acedemos a um outro espaço amplo mas aqui dividido em vários 

núcleos demarcados pela introdução de uma construção arquitectónica que permite 

criar espaços distintos, onde se encontram peças que vão desde os finais dos anos 

1990, entre 1997 e 1999 até peças já da segunda década do século XXI.  

 Ao virar à esquerda temos a primeira de várias figuras femininas sem rosto, 

realizadas em resina e fibra de vidro, vestidas com o habitual vestido preto, em 

situações que encontram equivalência em quadros e desenhos com motivos similares 

Forget me (with bucket), de 2006, sendo que estas obras permitem a criação de uma 

relação muito peculiar com o espaço, jogando com ele e permitindo que o espectador 

circule em seu redor, criando momentos de interacção e diversidade rítmica. 

 Sempre que entramos num espaço dentro do espaço entramos num tema mais 

privado, como é o caso da série Pornostar onde através de seis pinturas, Julião 

representa imagens retiradas de filmes pornográficos, pinturas que foram 

inclusivamente recusadas numa galeria em Londres pelo teor sexual. À excepção de 

Dislocation between word and image (pornstar), 2005, colocada à entrada da sala, as 

restantes ocupam esse pequeno espaço, dentro do qual se encntrava ainda um outro 

espaço privado, onde estava a peça A humam form in a deathly mould, 1999, outra das 

suas mulheres sem cabeça em fibra de vidro, presa a parede por uma corda mas 

esticando-a, como se se tencionasse mover. 

                                                             
94 Ver Apêndice 11 com planta e imagens da galeria. 
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 Saindo desse espaço mais privado e voltando a entrar no corredor expositivo, 

encontrávamos novamente pinturas, cinco, colocadas à parede do lado direito, 

focando o olhar num único eixo, também elas de fundo branco mas de dimensão 

inferior às peças da primeira sala desta ala. 

 Após esse corredor entramos num espaço mais aberto onde estão colocadas 

duas das suas mulheres, uma colocada perto da janela segurando a parede A 

subjective dialectic of prohibition, 2004 enquanto em Licking the milk of her finger, 

1998, a mulher aparece debruçada sobre uma mesa que ocupa uma boa porção do 

espaço, num belíssimo jogo expositivo sendo ainda ao funco colocadas duas pinturas, 

Intellectual lullaby, 2004 e Columbia, 2012, numa associação entre diferentes 

tipologias que garante ritmo e diversidade e cria um conjunto por direito próprio. 

 No corredor formado pela outra lateral da criação arquitectónica referida, 

foram ainda colocadas três pinturas de 2006, agrupadas pela semelhança pictórica, 

algo que vai acontecendo ao longo de toda a exposição, criando núcleos que se 

completam a si próprios, sem nunca deixar de lado a totalidade da obra de Julião. 

 Focando a totalidade desta sala expositiva, a presença de pinturas e esculturas 

onde se denota a utilização das mesmas linguagens artísticas, permite criar uma 

relação entre as várias que garante ao espectador a sensação de continuidade e 

familiaridade artística no espaço, num belíssimo jogo rítmico e expositivo.  

 Acedendo ainda a outra sala do museu, composta por dois espaços, um espaço 

fechado, onde foi colocado um vídeo, um espaço dentro do espaço onde mais uma vez 

encontramos algo de mais privado, as mulheres e o sexo com a projecção de Leporello 

(2010) no qual é feita a leitura de quatro narrativas pornográficas por quatro actrizes, 

projectadas numa linha horizontal que cria uma imagem quádrupla em vozes que se 

sobrepõem; a sala maior tem a exposição de quatro obras suas já mais recentes, do 

ano de 2011, igualmente agrupadas pela semelhança pictórica.  

 Após esta sala, o espectador acede ao corredor final da exposição, dividido em 

duas partes distintas que recebem três grupos de obras: a primeira parte recebe dois 

dos grupos, What makes a writer great e Duplo, perfazendo catorze no total, sendo o 

primeiro grupo composto por oito peças de dimensão média e um segundo grupo 

composto por seis peças de dimensão inferior, todas feitas em colagem sobre papel. 
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Estas são colocadas à parede, estando quatro maiores colocadas de cada lado, 

acompanhadas respectivamente por três mais pequenas, o quer permite que as peças 

fiquem em frente das suas semelhantes, equilibrando a sua distribuição no espaço.  

 Já na parte final do corredor, foi exposta uma das mais recentes séries do 

artista, ainda inacabada e aberta à incorporação de novas peças, trata-se da impressão 

da capa de um livro na qual este apaga a imagem e qualquer outro elemento deixando 

apenas o título e o autor, apropriando-se também do tamanho da escala da imagem. 

Em baixo de cada uma das capas, a tamanho mais pequeno está um desenho que faz 

de si a ler, mais especificamente das suas mãos a segurar o livro.  

 O conceito base que subjaz ao projecto do Museu de Serralves é o da sucessão 

de salas e o anfiteatro da ala de exposições de Serralves localizado em frente à 

entrada/saída das galerias expositivas, tem o dúbio conceito de se apresentar como 

primeiro, intermédio ou último espaço expositivo na mostra em análise, podendo o 

visitante vê-lo imediatamente após a entrada, durante a passagem da ala esquerda 

para a direita ou como sala final aquando da saída da exposição.  

 Espaço central, este caracteriza-se pela simetria, reforçada pela existência de 

uma janela que remata a sequência de passagens que definem o eixo longitudinal, 

apercebido no átrio do Museu95, encontrando-se por vezes tapada devido a 

necessidades de montagem, como acontece neste caso, em que um ambiente de 

câmara escura é criado para receber os três filmes ali expostos, dividida a sua 

apresentação pelos dois níveis de espaço expositivo ligados por uma rampa96.  

 Colocados nas laterais imediatamente à entrada, de frente um para o outro, 

cada um dentro de uma pequena construção de madeira que assim os isola, estão os 

dois primeiros filmes do artista, Sombra e Faces, ambos de 1976, cuja exposição 

dentro de uma estrutura “casa” vem na sendo do já enunciado a propósito de outros 

espaços, criando um local mais íntimo enfatizado pelo território explorado, a sala 

dentro da sala na qual o visitante acede.  No ecrã maior, de frente para a entrada, é 

exibido R.O.C. (40 plus one), 2011, filme recente que colocado lado a lado com os seus 

                                                             
95 www.serralves.pt  
96 Ver Apêndice 12 com planta e imagens da galeria. 

http://www.serralves.pt/
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trabalhos mais antigos elaborados no mesmo suporte, permite um certo confronto 

cronológico entre passado e presente, e um cotejo por parte do espectador. 

  Julião Sarmento tem já nome e obra estabelecidas no contexto artístico 

nacional e internacional, e como artista vivo e em constante produção, para esta 

exposição, uma das premissas passava por não apresentar o seu trabalho como algo 

concluído e sim como um trabalho aberto em evolução: 

 «This is the way one-person shows should be. In all circumstances and at all costs, exhibition-

makers should shun the temptation of making exhibition that purport to draw ultimate conclusion about 

the work-especially with a living artist, but even with a dead one» (STORR: 2010). 

 A colocação no corredor final de peças em que Julião trabalha as capas de 

Livros, série em aberto e que pode ser ampliada, o vídeo R.O.C. na sala central, onde o 

visitante pode estabelecer relação com as sua sobras antigas ao mesmo tempo que via 

peças recentes, como ainda a existência de peças feitas propositadamente para esta 

mostra, uma delas colocadas fora do circuito tradicional, completando o percurso das 

galerias que assim fica aberto,  completa a premissa da obra inacabada, em constante 

evolução. Para além de Beja no pátio do museu, a performance em colaboração com 

Legendary Tiger Man foi colocada no Piso 4 enquanto a peça elaborada em 

colaboração com Carminho, Fado, foi exposta na Capela da Casa de Serralves. 

 Através desta instalação, e apesar de um circuito geral incitado pela 

arquitectura, o visitante pode circular consoante a sua preferência, não existindo 

qualquer impedimento no espaço nem indicações para que este faça a visita de 

determinada forma e, longe de uma progressão expositiva fechada, este pode optar 

por entrar numa galeria e percorre-la de vários modos diferente e ainda assim agarrar 

o seu conteúdo, não existindo um foco exclusivo. 

  

V.7. Conclusão 

 

 A obra de Julião Sarmento constrói a sua coerência temática e conceptual 

através de diferentes técnicas que incluem a pintura, o desenho, a escultura, a 

instalação, o vídeo e a performance e como tal a inclusão nas galerias de diversificados 

suportes necessita de uma adaptação que responda a necessidades distintas e tempos 
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próprios, sendo utilizado um conjunto de soluções diferentes para este grupo de 

obras. Com uma incidência maioritária em peças de pintura, o que coloca grande parte 

da atenção na parede, os seus diferentes tamanhos assim como a inserção das 

restantes tipologias na galeria garantem o variar da densidade das salas. A relação das 

obras com o espaço é um dos pontos vencedores desta instalação e, através do jogo 

criado entre as peças e as paredes, enfatizado pela coloração branca e preta de muitas 

telas, que realçam o white cube criado, desenvolve-se uma interacção com o espaço 

que se torna muito interessante em termos visuais. Esta mediação perceptiva e 

corporal dos objectos com o espaço, onde a amplitude das salas funciona bem com 

quadros de maior dimensão, cria um verdadeiro ambiente estético.  

 Este ambiente cruza-se com os conceitos de “resonance” e “wonder” que 

Greenblatt (1991) aponta como essenciais nas exposições de arte: 

  «By resonance, I mean the power of the displayed object to reach out beyond its formal 

boundaries to a larger world, to evoke in the viewer the complex, dynamic cultural forces from which it 

has emerged and for which it may be taken by a viewer to stand. By wonder I mean the power of the 

displayed object to stop the viewer in his or her task, to convey an arresting sense of uniqueness, to 

evoke an exalted attention» (Greenblatt:1991). 

 Este articula a polarização de intenção conceptual a ter lugar no recinto de 

desenvolvimento de exposições, conjugando na sua elaboração elementos de ambos, 

passando a meta por pressionar para além dos limites dos modelos existentes, 

ultrapassando fronteiras expositivas e, esta exposição em termos de instalação das 

obras no espaço é o exemplo do sentimento estético e de fruição do belo ligada aos 

conceitos enunciados. Há um equilíbrio no todo das obras em exposição, que as 

conecta entre si o que requer a aplicação de planos curatoriais para o posicionamento 

geral de obras de arte tendo em conta as suas especificidades físicas. Uma exposição é 

mais do que a soma das suas partes, é uma obra completa por direito próprio, para a 

qual o curador, que neste caso trabalha em proximidade com o artista, cria um 

argumento particular, desenvolvendo ideias ou conceitos relacionados a um corpo 

particular de obras de arte nas quais as suas propriedades estéticas como esquemas 

de cores, materiais, formatos são essenciais quando se planeiam os recursos 

expositivos.  
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CONCLUSÃO 

 

 As instituições museológicas de arte contemporânea têm, em relação à 

generalidade dos outros tipos de museus, algumas especificidades. Primeiro a própria 

designação parece apresentar-se como algo paradoxal, uma vez que implica uma 

contradição de termos: enquanto o museu se apresenta como lugar de uma memória 

específica, muitas vezes ligada à sua condição histórica, neste caso a arte em exposição 

caracteriza-se pela sua produção no tempo presente, o que se reflecte na própria 

relação com o objecto, que é hoje diferente, passando hoje os objectivos por porpor 

uma narrativa para o tempo presente.  

 Ao contrário do que acontecia até sensivelmente meados do século passado, 

quando a narrativa do MoMA era ainda a norma colectiva, hoje prescindiu-se da 

apresentação tradicionalmente preconizada pela estrutura da história da arte e para a 

apresentação da arte contemporânea, a noção de descontinuidade tornou-se 

indispensável, o que fez surgir novas necessidades quanto à organização do espaço e 

ao universo expositivo criado, que incentiva a exploração de novos pontos de vista, 

diferentes e inovadores, onde coabitam uma pluralidade de formatos curatoriais, que 

enquadram e interpretam o material de diversas formas, distribuídos pelas várias 

instituições que promovem a diferença entre si, tornando o Museu numa instituição 

que constantemente repensa e recontextualiza o seu trabalho e as suas obras e a si 

próprio na relação com o público. 

 O número de instituições museológicas dedicadas à arte contemporânea assim 

como o número de exposições temporárias que têm lugar são hoje astronómicos e 

tornaram-se o espaço onde o sistema de arte se legitima a si próprio: a arte 

contemporânea não pode existir sem o suporte destas práticas discursivas e o museu 

passa a ter um papel na história presente dos objectos que expõe, o que se traduz em 

todo o processo de criação de uma exposição, no método expositivo, nas narrativas 

desenvolvidas que se tornam disciplinas por direito próprio «the subject of an 

exhibition tends not to be the display of artworks, but the exhibition of the exhibition 
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as a work of art» (BUREN:1972)97 concentrando atenção que espelha a sua 

importância enquanto composição tridimensional, expoente máximo do acto de 

mostrar, a mais proeminente e pública de todas as funções dos museus, a alma da 

experiência para os milhões de pessoas que os visitam anualmente. 

 Como Newhouse (2005) enuncia «Even judge by the apparently simple criterion 

of making an artwork look good, the aesthetics of a placement are subject to the 

prejudices of the moment» (NEWHOUSE: 2005) propensos a mudar para acomodar 

novas realidades, em mudanças não necessariamente consciente ou planeadas mas 

que vão alterando radicalmente a cultura do Museu (FERGUSON: 1996), sendo 

verdade que nenhuma outra instituição cultural soube incorporar, representar e levar 

à prática as novas formas de leitura de imagens que se impunham. Hoje o seu trabalho 

num espaço expositivo passa por incentivar uma multiplicidade de formas de 

enquadramento e interpretação das, trabalhando numa espécie de 

transdisciplinaridade onde o seu trabalho é definido pelo contexto: 

 «Certainly, with the cirrent situation, it’s impossible to affirm the existence of a single method 

containing immutable and fixed points, for there cannot be any one norm. Each work can exist according 

tu multiple points of reference» (CELANT:1996). 

   Deixando de ser algo uniforme este vive momentos de flutuação onde o 

imprevisível passa a ter lugar, com as exposições a integrarem um conjunto de 

possibilidades em constante evolução, em sistemas complexos e dinâmicos de 

aprendizagem, extrapolando os limites para a invenção de novas estruturas 

interdisciplinares como se depreende pelos casos de estudo apresentados ao longo da 

presente Dissertação num objectivo que os responsáveis pelo museu da Fundação de 

Serralves, personalizado até à pouco tempo em João Fernandes, se esforçaram por 

cumprir. No museu de arte contemporânea pretende-se inovar a forma como uma 

mesma peça pode ser exposta, apresentando novas relações e estabelecendo novas 

conexões, passando o trabalho do curador por dar ver o mesmo trabalho a partir de 

diferentes ângulos, garantindo vitalidade constante “If we couldn’t see the same 

objects differently at diferent times, they die”98. 

                                                             
97 BUREN (1972) cit. por O’NEILL (2007) 
98Christian Witt-Dorring, curadora do Museum fur Angewandte Kunst em Viena em entrevista Cit. por 
NEWHOUSE (2005). 
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APÊNDICE 2 

Planta  e Imagens da sala 1 da Exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond 

Roussel” 
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1.Vitrine; 2.Vitrine; 3.Vitrine; 4.Vitrine; 5. Gráfico explicativo da biografia de 
Raymond Roussel; 6. Autor Desconhecido, Raymond Roussel em Carisbad, 
1970; 7. Autor Desconhecido, Raymond Roussel;8. Autor Desconhecido – 
Raymond Roussel, c.1925; 9. Autor Desconhecido – Raymond Roussel com 
Boina Basca, c.1925; 10. Raymond Roussel, em viagem ao deserto do Médio 
Oriente,s.d.; 11. Autor Desconhecido, Retrato de Charlotte Dúfrene, s.d.; 12. 
Autor Desconhecido – Raymond Roussel e Margerite Roussel, s.d.; 13.Projecto 
encomendado por Raymond Roussel a Lecreux Freres para o seu túmulo, 
1931; 14. André Gil - Victor Hugo,s.d.; 15. Alfans Mucha – Cartaz para a ópera 
de Victoriens Sardou e Giacomo Puccini, La Tosca, 1899; 16. Louis-Forturé 
Méaulie, La Pieuvre.s.d; 17. Autor desconhecido – Sarah Bernhardt, 1880; 18. 
Victorien Sardou, Auto-Retrato, c.1880; 19. Victorien Sardou – Quartier des 
animaux chez Zoroastre, c.1857-58; 20. Victorien Sardou – Maison de Saint- 
Paul, c1857-58; 21 – Une Soire chez Madeleine Lemaire Reynaldo Hahn au 
piano,s.d.; 23. Jean Vigo - À propôs de Nice, 1930 (filme) 24. Jeu de L’Olie - 
Circulatoire Tour du monde e Júlio Verne. Le Tour du monde em 80 
jours,c.1880; 25. Lian Benett, Desenho preparatório de um Cartaz Publicitário a 
anunciar a publicação da Jangada de Júlio Verne, 1882; 26. Lionel Charbonnier 
- Le Tour du Monde e Julio Verne. Le tour du monde en 80 jours, 1880; 27. 
Charles Herbert, Fotografia de Júlio Verne, 1904; 
28. Salvador Dali - Retracto de Júlio Verne. O intelecto em Jorro, 1966; 29. 

Vitrina; 30. Vitrina; 31. Vitrina; 32. Vitrina; 33. Vitrina; 34.Jean Rouch – Petit à 

Petit, 1971.  
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APÊNDICE 3 

Planta e Imagens da sala 2 da Exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond 

Roussel” 
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1.Fotografia de Raymond Roussel, 18 anos, 1933; 2. Ilustração de uma 
peça de teatro de Raymond Roussel; 3. Cristina Iglesias – Impressions 
d’Afrique, 2002; 4.Henri Rousseau - Le navire dans la têmpete, 1899; 
5.Max Ernest – Paisagens geladas, pingentes de gelo e tipos de roupa 
do corpo feminino, 1920;6. Man Ray – Tensure (Marcel Duchamp), 
1919; 7. Marcel Duchamp – Notas manuscritas para “Le Grand”verre”, 
incluídas na “Boite Verte”, 1912-15; 8.Marcel Duchamp - Trébuchet, 
1917-64; 9. Marcel Duchamp – Moulin à café, 1911; 10.Max Ernest – 
Objet mobile, recommandé aux familles, 1936-70; 11.Francis Picabia – 
Balance, 1919-1950; 12.Joseph Cornell – Untitled (small slipcase 
object), c.1939; 13.Joseph Cornell – Untitled (To Margerite Blanchas), 
1940; 14.Joseph Cornell – Celestial navigation by bitds, 1948-49; 
15.André Masson – Goethe and the Matamorphosis of plants, 1940;  
16.Man Ray – Lettre “R”, 1908; 17.Alberto Giacometti – Projet pour les 
pieds dans le plat de René Crevel, 1932-33; 17 18.Vitrina; 19.Marcel 
Duchamp – La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, 1915-23; 
20.Joseph Cornell – Bookstalls, 1960 (filme). 
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 APÊNDICE 4 

Planta e Imagens da sala 3 da Exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond 

Roussel” 

Núcleo África/ O Colégio da Patafísica e Ree Morton 
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1.Oyvind Fahistrom – Babies for África, 
1963; 2.Roberto Matta – Cat for 
Piano,1951; 3.Salvador Dali – Lilith y la 
doble Victoria de Samotracia, Homenaje 
a Raymond Rousssel, 1966; 4. Salvador 
Dali – Average Pagen Landscape, 1937; 
5.Salvador Dali – Forgotten Horizon, 
1936; 6.Dente de elefante esculpido; 
7.Niki de Saint Prali, Àfrica, 1970; 8.Ree 
Morton – The Sargeant Major’s 
Jealousy, 1972; 9.Ree Morton – The 
Incomparables club, 1972; 10.Ree 
Morton – Sister’s Perpetua’s Lie, 1973; 
11.Jean-Christopher Averty – 
Impressions d’Afrique, 1977 (filme); 
12.Jean Rouch - Les Maîtres Fous, 1954; 
13.Vitrina; 14. Vitrina com peças 
Africanas; 15.Salvador Dali e José 
Montes Baquer – Impressions de la 
Haute Mongolie, 1975. 
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APÊNDICE 5 

 Planta sala 4 da Exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond Roussel” 

 Núcleo Máquinas de Pintar / Máquinas de Ler 
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1.Terry Fox – Stake and Egg, 2007; 2.Terry Fox – 
Moebius Strip, 2007; 3.Terry Fox – Réssuctine,2007; 
4.Terry Fox – The Wind – Clock in the land of cockaigne, 
2007; 5.Francisco Trop – Diana e Actéon, 2001; 6.Marcel 
Broodthaers – Ombres Chinoises, 1975; 7. Marcel 
Broodthaers – Bateau – Tableau, 1973; 8.Marcel 
Broodthaers – XIXe siècle images d’Épinal, 1974; 
9.Marcel Broodthaers, ABC-ABC, 1974; 10.Vito Acconci – 
Halley II Rsearch Station: First Impressions e the 
Beginnigs of a conceptual approach, 2004; 11.Vitrina; 
12.Vitrina; 13.Rebecca Horn – Leonardos Brautwerburg, 
2006; 14. Jean Tinguely, Méta-matic, nº14, 1959; 
15.Rodney Graham – Camera obscura Mobile; 1996; 
16.Jean Tinguely, Méta-matic nº6, 1959; 17.Rodney 
Graham – Les Dérniers marveilles de la science, 1900; 
18.Rodney Graham – Reading machine for Lenz, 1993; 
19. Henri-A Zo - 59 desenhos para “Nouvelles 
Impressions d’Afrique, 1932; 20.Néster Sanmiguel Diest 
– El blanco es siete afirma el cazador. El segund nombre 
de las cosas, 2009-2010; 21.Néstor Sanmiguel – Cuando 
se quedan solos y un poco de lluvia. El segundo nombre 
de las cosas, 2009-2010; 22.Vitrina. 
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APÊNDICE 6 

Planta  e Imagens da sala 5 da Exposição “Locus Solus: Impressões de Raymond 

Roussel” 

 Núcleo Pintar Palavras 
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1.Raymond Hains – Hommage au Marquis de 
Biévre, Vercingentorix avec pot rouge et pot 
vert, 1986; 2.Raymond Hains – Hommage au 
Marquis de Biévre, Bievriana, 1986; 
3.Raymond Hains – Hommage au Marquis de 
Biévre, Freud et Vercingéntorix, 1986; 
4.Jacques Carlman – La Demoiselle ou la Hie, 
1973;5.Jacques Carlman, Le Diamant, 1975; 
6.John Smith – Associations, 1975 (filme); 
7.Vitrina; 8.Guy de Cointent – In his last 
sleep…c.1971; 9.Guy de Cointent  - The young 
girls, c.1983; 10.Guy de Cointent – As the 
shadows of night approached in Africa, c.1982; 
11.Guy de Cointent – As the shadows of the 
night…, c.1982; 12.Guy de Cointent – Sem 
título, 1972; 13. Guy de Cointent – Pythagoras, 
c.1983; 14. Guy de Cointent – The very first 
time you experience this beauty fluid… ,c.1983; 
15. Guy de Cointent – A New Life, 1980; 
16.Franz Erhard Walther – Zeit, 1958; 17. 
Franz Erhard Walther – Venetia, 1958; 18. 
Franz Erhard Walther – Roma, 1958; 19. Franz 
Erhard Walther – Afrika, 1957; 20.Franz Erhard 
Walther – Abc, 1957; 21. Franz Erhard Walther 
– Kairo – 1958; 22. Franz Erhard Walther – “G” 
(green on yellow ground), 1958; 23.Franz 
Erhard Walther – Villa Nice/A, 1958; 24.Franz 
Erhard Walther – Theater – 1958; 25.Franz 
Erhard Walther – Ambo Dekalon, 1958; 
26.Franz Erhard Walther – Atom, 1958; 
27.Allan Ruppersberg – Raymond Roussel falls 
to the floor (discovering art): a biography (with 
additional notes); 1979; 28.Markus Raetz – 
Raymond Roussel, Eindrucke aus Afrika, 1980; 
29.Allan Ruppersberg, A good drawing (of a 
book at sunrise), 1973; 30. Morgan Fisher – (), 
2003( filme) 
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APÊNDICE 7 

Imagens da Exposição “To Whom Who Keeps a Record” 
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APÊNDICE 8 

Planta e Imagens da sala 1 da Exposição “Noites Brancas”  
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1.Setembro, 1975; 2.Helena,1974; 
3.Retrato de Helena, 1974; 4.Oh, 
My turkish delight, 1974; 5.Quarto 
de cama nº12, 1974; 6.Qum quarto 
de Leoa nº31, 1972; 7.Sem Título, 
1974; 8.Sem título, 1974; 9. Les 
objets du désir?, 1977; 10.La 
chambre, 1979; 11.Sem título 
(Bataille), 1976; 12.Sem título, 
1975; 13.Alice, 1977; 14.Jaula, 
1975-76 



 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Raquel Pereira 

© Raquel Pereira 

© Raquel Pereira 



 149 

APÊNDICE 9 

Planta e Imagens da sala 2 da Exposição “Noites Brancas” 
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1.1947, 1987; 2.Places behind the 
eyes, 1989; 3.The swiftness of the 
skin, 1989; 4.Como dobrar uma 
língua, 1989; 5.A memória secreta 
dos sentidos, 1989; 6.Marginal, 
1987; 7.Descem por ela as mãos da 
noite, 1987; 8.Mehr Licht, 1985; 9. 
Salto, 1986; 10.Noites Brancas, 
1982; 11.Estratégias de 
Sobrevivência, 1984; 12.Le plaisir; 
1989; 13.Some attributes of 
anxiety, 1999;14.Sem título, 199; 
15.Sem título, 1990; 16.Alvos(1), 
1989; 17.Alvos(2), 1989; 
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APÊNDICE 10 

Planta e Imagens da sala 3 da Exposição “Noites Brancas” 
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                                                                                                       20  23 
    2                                                                                                 21  24                   27   
                                                17                                                         25                   28 
                                                                                                                               29      
                                                                                       30 
                                                                                                   31                                                                                    
 
 
 
 
                                                   
                                                                                                                               32   
                                            3                                          4                                          

1.Emma (1), 1991; 2.Dias de escuro e de luz –II (jorro), 1990; 3.Being 
forced to something else, 1991; 4.I don’t want to go to sleep, 1991; 
5.Laura and Alice (5), 1994; 6.Snow Dancing (com Phillipe Parnero), 
2012 (filme); 7.Dez anos, 1996; 8.Febre (5), 1994; 9.Laura and Alice(5), 
1994; 10.Febre(1), 1994-95; 11.The house with the upstairs in it, 1996; 
12.Cicatriz, 1997; 13. 
14.Beja (11), 1994; 15.Dying, 1995; 16.Febre (2), 1995; 17.The house 
with the upstairs in it (19), 1997; 18.Febre(2), 1994-95;  19.Competition 
rather than an interruption, 1996; 20.Numb (II), 1992; 21.My pleasure, 
1991; 22.Touching, 1995; 23.Coming, licking and holding, 1995-96: 
24.Touching and bruising, 1995; 25.Touching and missing, 1995; 
26.Something obscene, 1995; 27.Ataque (1), 1994; 28. Ataque (2), 1994; 
29.Laura and Alice (13), 1994; 30.Plateau, 1992; 31. Ataque, 2006; 
32.White Exit, 2010. 
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APÊNDICE 11                                                                             

 

 

Planta e Imagens da ala direita  da Exposição “Noites Brancas” 
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  56              57 
 
  58              59  
    
 
  

1.A seemingly inócuos dialogue, 1998; 
2.Sofrimento desespero e ascese, 1997; 
3.Gent 1, 1991; 4.Num estilo conforme a 
etiqueta, 1997; 5.Consentimento evocativo 
de ternuras, 1997; 6.Negócios galantes e 
pilhagens, 1997; 7.Forget me (with bucket), 
2006; 8.Dislocation between word and image 
(pornstar), 2005; 9.A human figure in a 
deathly mould, 1999; 10.Internal finality and 
external causality (pornstar), 2005; 
11.Structure plays a secondary role 
(pornstar), 2002; 12.Establising a code for 
issues of taste, 2002; 13.Feminity as a 
multiporpose signifier (pornstar), 2002; 
14.Being cooked by another, 2002; 15.Doing 
something midly shameful, 1999; 16.Glad for 
the privacy, 1999; 17.Sympathy for the 
human weakness, 1999; 18.O único sentido 
do amor, 1997; 19.The primordial condition 
of inanimation, 1999; 20.A subjective dialetic 
of prohibition, 2004; 21.Intellectual Lullabye, 
2004; 22.Licking the milk of her finger, 1998; 
23.Columbia, 2012; 24.Please don’t ever 
leave me, 2006; 25.I live for you, 2006; 
26.Love triangle, 2006; 27.Leporello, 2010; 
28.Bulb white squares, 2011; 29.Une femme 
seule dans la biblioteque, 2011;  
30.Estoril Red plants, 2010-11, 31.Neutral 
blue lilies, 2011; 32.What makes a great 
writer (morning so), 2001; 33.What makes a 
writer great (beat the band), 2001; 34.What 
makes a writer great (a little), 2001; 35.What 
makes a writer great (in her), 2000; 36.What 
makes a writer great (last night), 2000; 
37.What makes a writer great (the patio 
door), 2000; 38.What makes a writer great 
(flying to), 2001; 39. What makes a writer 
great, 2001; 40.Duplo (16), 2001; 41.Duplo 
(3), 2001; 42.Duplo (1), 2001; 43.Duplo (15), 
2001; 44.Duplo(2), 2001; 45.Duplo (4), 2001; 
46. Will you be quiet please, 2011; 
47.Sexuality and space, 2011; 48.Hollywood, 
2011; 49.Ulysses, 2011; 50.Bataille: A critical 
reader, 2011; 51.Second of pleasure, 2011; 
52.História Universal de la infamia, 2011; 
53.The architecture of Ludwing Wittgenstein, 
2011; 54.Má mere, 2011; 55.Un cabinet 
d’amateur, 2011; 56.Seven Pillars of Wisdom, 
2011; 57. Femmes, 2011; 58.The information, 
2011; 59.Remarks on colour, 2011; 
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APÊNDICE 12 

Planta e Imagens da entrada e do anfiteatro central da Exposição “Noites Brancas” 
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1.Seven houses and six flats, 2006; 2.Woman, house, black and cream, 2009; 
3.Woman, house, black and white; 2008-09; 4. Woman, house, black and 
chamomile, 2011; 5.Woman, plant, stone grey and white, 2009; 6.An involved 
story, 1998; 7.Woman, houses, black and white, 2008-09; 8.Faces, 1976; 
9.Sombra, 1986; 10.R.O.C.(40 plus one), 2011. 
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APÊNDICE 13 

Pedro Morais 

 

 Nascido em Lisboa em 1944, entre 1957 e 1967, frequenta os cursos de Pintura 

da Escola de Artes Decorativas António Arroio, Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa e da École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, cidade onde residiu 

entre 1965 e 1977, data em que regressa a Portugal, leccionando desde então na 

Escola Secundária António Arroio, em Lisboa, onde marcou o percurso de várias 

gerações de artistas. 

 Desde a década de sessenta tem participado em várias exposições colectivas, 

no entanto a sua presença nos circuitos artísticos acontece muito pontualmente, o que 

leva a que esta permaneça, em grande parte, desconhecido do público português pois 

entre 1982 e a actualidade, a sua obra foi apresentada em pouco mais que uma 

dezena de ocasiões, algumas das quais em espaços ditos alternativos ou em formatos 

menos evidentes, como é o caso do livro. Longe de espelhar uma eventual relutância 

do artista em participar nos referidos circuitos, este facto prende-se sobretudo com 

uma singular ética produtiva: se, por um lado, Pedro Morais entende que o gesto 

criativo depende de uma resposta empática ao lugar que o acolhe, por outro, não 

abdica de salvaguardar essa mesma resposta face aos ritmos, às exigências e aos 

constrangimentos que pautam habitualmente os processos expositivos. 

 A partir de 1982 é autor de diversas realizações e projectos, de entre os quais 

se destacam Deserto III, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa (1987); Dokusan II, 

Boqueirão Praia da Galé, Lisboa (1994); Locus Solus III – Muro Oco de Cal Pintada e 

Água Corrente e Dokusan III – Lâmina e Anamorfose em Parede Caiada, Museu de 

Serralves, Porto (2006); Focus Fatus, Avenida 211, Lisboa (2008);MU – Lua em Chão de 

Terra Batida, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (2009); MA – Quadrado em 

Azul Profundo, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (2010). 

 Pedro Morais confrontou-se com a obra de Roussel durante a sua estadia em 

Paris nas décadas de 1960 e de 70 quando esta se encontrava a ser reeditada por ser 

contra- cultura e a forte impressão motivada por tamanhas leituras levam-no a 
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conceber, a partir de 1987, uma serie de projectos que adoptam como referencia o 

romance Locus Solus.  
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APÊNDICE 14 

Francisco Tropa 

 

 Nascido em Lisboa, em 1968, estudou na Escola António Arroio em Lisboa e 

entre 1987 e 1992 completa o plano de estudos no Ar.Co. - Centro de Arte e 

Comunicação Visual, onde acaba por se tornar professor no Departamento de 

Escultura em 1996. Desta mesma instituição foi bolseiro no Royal Colege of Arts de 

Londres (1992) e, entre 1995-1996, foi bolseiro da Fundação Alfred Topfel na 

Kunstakademie, Münster. 

 Em 1991 começa a expor individualmente na Galeria Monumental em Lisboa e 

o seu trabalho começa a suscitar atenção, interesse e apoio activo de diferentes 

agentes do contexto artístico. Foi seleccionado para o Prémio União Latina na 

Fundação Gulbenkian e na Culturgest (1996 e 1998), ganhou o Prémio da 7ª Bienal das 

Caldas da Rainha (1997), realizou uma exposição individual na Fundação de Serralves 

(1998), representou Portugal (em conjunto com Lourdes Castro) na Bienal de São 

Paulo (1998), participou na Bienal de Melbourne, na Austrália (1999), e na Manifesta 

em Liubliana (2000). Contudo, durante esses anos, o seu trabalho permaneceu em 

grande medida conhecido apenas de um pequeno círculo de amigos, conhecidos e 

aficionados.  

 Nos últimos anos o seu grau de exposição pública assim como a sua actividade 

aumentam, participando nas exposições Porta 33, Funchal, 2003; L’Orage, Centro de 

Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, 2003; A Assembleia de Euclides, 

Cordoaria Nacional, Lisboa, 2005 (no âmbito de LisboaPhoto); O Trânsito dos Ciclistas, 

Galeria Quadrado Azul, Porto, 2006;  A Marca do Seio, Culturgest, Porto, 2006; Galeria 

Quadrado Azul, Lisboa, 2007; A Assembleia de Euclides (Final), Galeria Quadrado Azul, 

Porto, 2008; Tesouros Submersos do Antigo Egipto, Chiado 8, Lisboa, 2008. Em 2011, 

para além da participação na 54ª edição da Bienal de Veneza, o artista irá estar 

presente na próxima da Bienal de Istambul. 

 A sua produção artística tem incidido preferencialmente sobre a escultura, 

embora o desenho e as artes performativas, e, mais recentemente, a fotografia e o 

filme sejam modos de expressão frequentes e relevantes na sua prática e imaginação 
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artísticas, utilizando materiais tão diversos como o som, a palavra, as ondas de água ou 

o pó. 

 

 

 


