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Homeless
Monalisa

Homeless Monalisa pode ser um estado de espírito,
mas um estado de espírito sem sujeito, como se as
sensações pudessem existir autónomas, prescindindo
de quem as sinta. Vendo bem, é como se as sensações
fossem homeless, porque na ausência do sujeito que
seria o seu lugar.
Talvez seja mesmo da arte que se trata, da arte
para além dos artistas e mesmo das obras de arte,
embora seja através delas e deles que esta se revela.
Nesta exposição, esta arte na sua condição de
Homeless Monalisa, manifesta-se através das obras
de Ana Catarina Pinho, Ana Pérez-Quiroga, Baltazar
Torres, Cristina Mateus, David Maranha, Isaura Pena,
João Vasco Paiva, Jorge Santos, Márcia Vaitsman, Marco
Pires, Miguel Ângelo Rocha, Miguel Leal, Miguel Palma,
Nuno Sousa Vieira, Pedro Loureiro, Pedro Tudela, Rodrigo
Oliveira, Vasco Araújo. Obras que certamente irão
ampliar as obras já tratadas em homelessmonalisa.com,
revista que, começando por tratar da arte portuguesa,
amplia o seu campo, tratando da arte feita em Portugal,
ou partindo deste lugar para exercer a sua condição
nómada. Aparentemente, ainda preserva um ponto
de partida. Um lugar onde a trama se desenvolve, lugar provavelmente imaginário nas potencialidades
metafóricas da ficção.
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Orientadas de oés-noroeste para és-sudeste, duas paredes
de tijolo duplo paralelas, com 190cm entre elas, definem um
corredor. Dispostos perpendicularmente à parede os barrotes
de madeira do pavimento encastram na primeira fiada da
parede de tijolo com um espaçamento regular. Depois do
almoço, Américo sobe ao piso superior e adormece sobre as
primeiras tábuas colocadas sobre o vigamento.
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Seis troncos de faia com catorze metros de comprimento
por um metro e vinte centímetros de diâmetro, medidos
na base, estão dispostos em três montes de dois troncos.
A base encontra-se virada para nor-noroeste e a copa para
su-sudeste e esta seccionada em tábuas de seis centímetros
de espessura, empilhadas com barrotes de seis por seis
centímetros de secção orientados de oés-sudoeste para
és-nordeste, de modo a permitir que o ar circule entre as
peças e diminua sua humidade. Para ganhar alguma altura
e melhor ver o vale, Fernando cortou as troncos interiores na
direcção oés-sudoeste para és-nordeste, a três metros e vinte
e dois centímetros da copa na tábua junto ao solo, trinta
centímetros mais próximo da copa na segunda e com
o mesmo critério até ao topo.

Sentado numa tábua de cofragem, com dois metros e
quarenta por trinta centímetros, e orientação su-sudoeste/
nor-nordeste, Isidro está suspenso num andaime que
descarrega o seu peso para um plano horizontal, um
metro e quarenta centímetros abaixo do ponto de fecho
da abóbada esférica em tijolo burro vermelho. Segue o
trajecto da corda de sisal atada ao piquete de centro. Com
dois metros e setenta e cinco centímetros de comprimento,
define a geometria do semicírculo, numa rotação de cento
e oitenta graus ao longo de oito metros e sessenta e quatro
centímetros, fechando orientada a sudeste.

P.72/73

Homeless Monalisa
P.74/75

Homeless Monalisa
P.76/77

Ou um texto a 3 dimensões:
impressão, memória e poética
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PEDRO POUSADA

1	Wyndham Lewis, Percy, Manifestos Vorticistas, (Tradução de Manuela
Veloso), Lisboa: Deriva, 2014, p.25

Homeless Monalisa

Homeless
Monalisa,
Hopeless
Monalisa,
Senseless
Monalisa

A propósito do rapto em 1911 da lacónica Gioconda, o
modernista inglês Percy Wyndham-Lewis, comentava
que “a sua [de Leonardo] Mona Lisa fugiu do Louvre
para casar, como qualquer mulher.1” Lacónica mas, também, solteirona, a Gioconda emancipara-se — dizemos
nós. O comentário de Wyndham-Lewis será, hoje, nos
Estudos de Género, proscrito como androcêntrico (o
“qualquer” parece insistir numa espécie de inevitabilidade social, as mulheres casam-se e uma mulher em
fuga, ainda que numa postura antitética da milenar e
paciente Penélope, estaria condenada a uma existência
matrimonial) mas a efabulação de uma criatura inerte,
de uma imagem fictícia, saltar para fora do seu topos
(o museu, repositório e amplificador do Thesaurus)
para a rapidez e inconstância do quotidiano urbano
serve-me para acentuar a possibilidade, condicional
mas verosímil, de uma História de Arte que se pratica
fora dos seus lugares estáveis (do estilo, da memória,
do arquivo) e que actua (como ideia, como força) na
integridade de outras formas. Isto significa explorar,
através da poiesis e da techné (do conhecimento e prática
das possibilidades da ambiguidade), a relação entre o
mecânico (a personificação dos indivíduos em tipos
de diferenciação, categorias, relações, forças, direcções,
desgaste, em suma, a maquinização do natural) e o
orgânico (o indivíduo como um fenómeno independente, criativo e simultaneamente co-relacionado com
o ambiente que o cerca, isto é, praticante intermitente
de um anti-subjetivismo, deixando sempre ao outro a
última palavra); significa resolver (ou tentar resolver)

de Gertrude Stein, a rose is a rose is a rose é elevada à
potência n) e a nossa necessidade de inquirir, de idealizar em termos semânticos essa observação: o que
quer dizer aquilo que é? Como adequar uma teoria,
uma explicação que esteja simultaneamente destacada do fenómeno (da experiência e das sensações que
produz) mas que mantenha um alto grau de realidade,
de proximidade em relação ao observado; não é de um
mimetismo formalista e narrativo que falamos mas
de como usar o “mais perigoso dos bens2”, a língua, para
dar testemunho daquilo que é. A separação afirma-se no concreto (a exposição cultiva o heteróclito) e
a coligação (das obras) faz-se semanticamente. Mas,
parafraseando Raymond Williams3 que comentava
que “as massas foram ensinadas a ler para estarem mais
próximas da doutrina da Bíblia mas as competências da
literacia também permitiram as massas de se aproximarem
do pensamento marxista”, podemos argumentar que
o esforço de uma epistemologia (análise e hipótese
interpretativa) em torno de práticas artísticas radicais
(como são as que se situaram no espaço-momento do
Homeless Monalisa) deve conter a possibilidade dessa
pedagogia (desse mapeamento cognitivo) empurrar
o leitor para outras leituras (dissidentes, contrárias,

Homeless Monalisa

2	Holderlin “Darum ist der Guter Gefahrlichtes , die Sprache dem Menschen gegeben..dam it er zeuge, was er sei…”—Por isso foi dada ao homem
a língua, o mais perigoso dos bens…para que ele dê testemunho de o que
ele é…”, Apud Paulo Quintela, Prefácio. In Holderlin, Poemas, Lisboa:
Instituto de Cultura Alemã de Lisboa/Livraria Atlântida (Coimbra),
Dezembro de 1944, p.xxxii
3	Apud Dave Beech, Institutionalisation for all, Arth Monthly 294,
March 2006. In http://www.artmonthly.co.uk/magazine/site/article/
institutionalisation-for-all-by-dave-beech-march-2006.
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a diferença qualitativa e quantitativa entre a diversidade e variação que existe na vida (e o grau de interacção consciente e inconsciente que os indivíduos
mantém entre si e consigo próprios; a experiência
não causal e directa, imersiva que tem com o mundo) e a necessidade que a inquirição histórica tem de
detectar constantes, de nomeá-las e hierarquizá-las
construindo uma estrutura diacrónica e sincrónica
dos estilos (das suas aporias, paradigmas e ausências).
O trabalho artístico seria o veículo de conjunção desses dois exílios: do quotidiano que sente o olhar da
História (dos mortos e da estatística) e desta última
que “esperou”, aguardou um presente que não existe (o
futuro) e em que provavelmente não se reconheceria.
Temos um possível caso de estudo desta problemática na exposição que ocupou as 4 salas da Galeria
do Colégio das Artes e que agora perdura neste catálogo. Temos na sua métrica, escala e na ocupação da
sua acústica diferentes praticantes de uma linguagem
hermética e esotérica (mas também de um quotidiano,
inventado, reproduzido, transformado, e este é um
aspecto não menos importante) a que chamaremos
Arte. Uma realidade externa que identificamos mas
que não se conhece em absoluto.
Nas próximas linhas proponho uma colecção
de diferentes verificações, de diferentes impressões/
empatias (sensoriais, intelectuais em torno da forma,
do visível), de diferentes razões de ser (dos autores, no
feminino, no masculino). Uma primeira intuição é que
um antagonismo silencioso mas visível manifesta-se
nesta exposição. Esse conflito concretiza-se entre a
morfologia do aparente (dos numerosos objectos e estruturas espaço-temporais que aqui estão: o “silogismo”

4	Ranciére, Jacques, o Espectador emancipado, Lisboa: Orfeu Negro,
2010, pp.133-135. “A imagem não é suficiente “(…)”Porque o real nunca é
inteiramente solúvel no visível.”
5	Hatherly, Ana, O Espaço crítico do Simbolismo à Vanguarda, Lisboa:
Editorial Caminho,1979, p.9.
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6	Argan, Giulio Carlo. (1960).(1987). As fontes da Arte Moderna. In
Novos Estudos nº 18, (Brasil), p.51.

paixão interna6”, a subjectivação em estado cinético)
e a conceptualização (a investigação) coexistam e ao
mesmo tempo nesse encontro e autoconsciência (i.e.
os autores divulgam a sua existência cultural) escapem
um do outro. Como se enunciam esses pressupostos?
Onde é que aqui se figuram esse antagonismo, essa
experiência, essa assimilação, essa necessidade de que
a desordem, o heteróclito desnaturalizem, disputem o
normativo, o expectável, o quantitativo das próprias
obras expostas?
Proponho que esses pressupostos se enunciam:
a)
Através da apropriação dos idiomas e das posições ideológicas dos outros — aqui, em “Retrato” de
Vasco Araújo — uma peça que nos coloca de sobreaviso
sobre as delícias edulcorantes da ilusão. Em “Retrato”
dialectiza-se a ordem (o naturalismo isotrópico de
Eduardo Malta, a sua utopia artística) e também a
corrupção do código (a homogeneização estilística
dos retratos de Malta é contrariada pelo entrosamento
das figuras num diálogo de Mestre e Servo onde se
revelam nos padrões discursivos as diferenças sócio
económicas e étnicas); a premissa deste vídeo situa-se
na ressignificação, através de uma visão (montagem)
agregada e problematizante, não apenas dos retratos
realizados pelo pintor fascista Eduardo Malta (o epíteto
não é despiciendo para quem conhece bem a História
da Arte Portuguesa do século xx) mas também da ideologia que configura a sua técnica pictórica — o ênfase
de Malta vai para uma apreciação doutrinária (muito
próxima de Thomas Carlyle) de uma humanidade
(as franjas parasitas e os reformados prematuros da
vida útil situados no terrain vague entre a aristocracia e a burguesia portuguesas) que esconde no estilo,
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adversárias) daquela que é proposta. Estes textos são
também um contributo para a sua própria negação.
O antagonismo que referi inicialmente pressente-se ao entrarmos e ao nos confrontarmos com a inércia
do aparente, daquilo que é e que se prolonga, diante
de nós. É nessa imobilidade que se denota a realidade
das coisas que existem e que não podem (ou ainda
não podem) ser explicadas como uma totalidade. É
por isso que Homeless Monalisa funciona como uma
antologia de múltiplos com original. Queremos afirmar
com isto que o “demasiado do mundo”4 presentifica a
sua existência artística, e as suas propriedades semânticas (os mecanismos quotidianos de transformação
do abstracto no comportamental e no concreto),
numa categoria expositiva: a antologia. Categoria, essa,
onde a unidade se afirma na heterodimensionalidade
ou como nos diz Ana Hatherly “(…) a antologia que é a
obra dum autor, é uma espécie de vasta colagem mental,
uma montagem, simultaneamente paradigma do modo
como a experiência se exprime e se comunica, assim como
do modo como a assimilação se processou.5”
Essa experiência e assimilação denotam-se em
muitos momentos desta exposição, insistamos nisso.
A circunstância curatorial da exposição implica como
se já notou anteriormente que o processo criativo (“a

tonalidades duras, ácidas como golpes secos de navalha esculpem a superfície, introduzindo na paisagem
a presença do outro e mergulhando o lugar, aqueles
lugares no corpo subjectivado, representado destes
nomes sem biografia. Nomes condensados no espaço entre o antes e o depois, nomes de vontades vivas
que nos olham inanimados, cristalizados num para
sempre que começou por ser um agora, um aqui.
Como duas partes de uma humanidade que não consegue — nuns casos porque não quer e noutros porque
não pode — mudar de vida e transformar o mundo.
“Retrato” e as fotografias de Pedro Loureiro captam o
irreconciliável ou se quisermos a aporia de saber se
o mundo é belo e está contaminado de coisas feias
ou se é feio e é ocasionalmente visitado pela beleza.
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b)
Através da força suplementar que o som e as
suas diferentes localizações (e locuções) tiveram nesta
exposição. Podemos mesmo falar de uma alienação
do espaço pelo som. Aqueles que visitaram as salas
da Galeria perceberam uma desarmonia. O som não
adornava nem confortava, estabelecia pelo contrário
uma insegurança e uma ansiedade no visitante; uma
premência da inquietude; foi o que sucedeu com a
disposição helicoidal dos ninhos fónicos de Pedro
Tudela ou com a rotação das peças de Miguel Leal, zonas fortes e adjacentes de repercussão dessa dualidade
de que fala Hatherly entre experiência e assimilação;
o som em Pedro Tudela é intencional, intrínseco à
densa materialidade dos ninhos (pesados, incógnitos,
redundantes) e em Miguel Leal é acidental, desconexo,
resíduo da máquina que faz girar os objectos onde
se destaca a caveira, um Memento mori em alteridade.
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na elegância, na “sensualidade transcendental” da
mercadoria, a sua bestialidade, o seu primitivismo,
as mentiras e ardis do seu desejo. Numa entrevista
radiofónica sobre o seu romance “O Delfim” José
Cardoso Pires refere esta mesma sociedade como
vivendo uma abstracção, tentando, dizemos nós, sobrepor o mito (da raça, do Império, do sebastianismo)
à economia política. “A manhã de um senhor” de Leon
Tolstoi, a “Menina Júlia” de Strindberg mas também
os Quaderni dei Carceri de Gramsci constituem o
combustível do meu voo rasante e sintético sobre este
território. Na sua apresentação no dia da inauguração sentia-se o bafio, o cheiro funerário das paredes
elegantes que hospedavam estas pinturas, um mundo
que não pode voltar a ser mas cujo desaparecimento
não é e nunca foi irreversível. Este é um dos aspectos
assustadores, unheimlich do vídeo de Vasco Araújo,
os zombies perseveram nestes diálogos de uma teatralidade radiofónica. Symbolic landscape #8/ e #11,
as fotografias fantasmáticas de Ana Catarina Pinho,
de lugares (práticas espaciais e gostos decorativos)
não históricos (a possível mas nauseante fotogenia da
intimidade fim de época e nostálgica daquilo que
sempre foi da ordem do anónimo e derrisório — o
que nos interessa o eclectismo dos outros?) parecem
ser o desfecho (a congelação do visível, do vivido) que
os comunicantes de Vasco Araújo receiam: Morrer
(a história de amor, ou de desamor, a história de um
poder ou de uma cobardia, de uma maternidade ou
de uma decisão pueril) na irrelevância. Numa posição simétrica das vozes de “Retrato” está o registo
factográfico de Pedro Loureiro emulsionando numa
mesma realidade a fotogenia do desencantamento;

c)
Enunciam-se na estranha (diferida e mutuamente exclusiva) “colaboração” de Miguel Palma
e Jacques Couélle. Sobrepõem-se, aqui, a decisão
de um autor — Miguel Palma — de se apropriar e
descontextualizar o trabalho alheio: a maquete da
aldeia portuguesa e estilo club med de Couélle. Essa
apropriação não se concretiza num sentido negativo7
mas como um prolongamento para o nosso espaço-tempo contemporâneo da perplexidade e mistério
de um designer de habitações: quem de nós conhecia
a obra de Jacques Couélle antes desta exposição? Na
intervenção de Miguel Palma vigora uma remissão/
reposicionamento do espectáculo da desfordização: as
férias pagas e o “weekend piedoso” são contemporâneos dos processos de desindustrialização e de deslocalização da produção industrial. A morte prematura
desta máquina para fazer turismo, o esvaziamento do
dispositivo ainda antes dele se segregar como forma,
como construído é o espectro que sobra desta combine/assemblage de Miguel Palma; mas pressente-se
também uma afasia do gadgetismo. O torpor estético
pela miniatura, pela dimensão lúdica (o berbequim
girando e fazendo tocar uma máquina de música cujo
som é amplificado por um microfone por sua vez
ligado a altifalantes que se espalhavam pela maquete

d)
Esse conflito entre o sujeito (o artista em alteridade, que está a aprender e a fazer) e a investigação
reaparece nas utopias urbanas medializadas na obra
de Rodrigo Oliveira — um espaço que desconfigura o
subjectivo e que recusa o homem na sua extensão de
símbolo e biologia: a cidade programada não trata da
felicidade individual mas das expectativas e do princípio de realidade materialmente possível do agregado. Há aqui algo de contraditório e irónico: a Ilha de
Thomas More, o falanstério de Fourier, Chandigarh
ou Brasília não são criaturas órfãs mas projecções
(do paroxismo criativo) de indivíduos que “salvam” o
mundo das suas incongruências e oferecem num gesto
de desperdício — num monumental gesto — o absolutismo das suas ideias (uma cidade-edifício-território),
a uma população de indivíduos (e de metabolismos
sociais e económicos) que chegará depois quando a
minúcia do autor tiver concluído a sua oferenda. A
utopia é um gigantesco Potlach que teme a reacção
do outro. O que o Rodrigo Oliveira faz é colonizar a
utopia com as suas metáforas; ele visita, faz o Tour de
duas das alternativas urbanas inventadas e manufacturadas pelo Movimento Moderno mas observa-as
fora do seu âmbito disciplinar ou seja problematiza-as como território, como ambiente construído, como
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7	O que sucederia, por exemplo, se houvesse uma anulação das características funcionais e de mediatização da maquete. Ela mantém a
sua integridade — não está virada do avesso, fragmentada, distorcida;
é reconhecível como tal, é encarada como produto de uma ideia
arquitectónica, de um projecto.

de Couélle), dissolve-se na modernidade troglodita do
arquitecto-escultor francês; Miguel Palma é sempre
muito eficaz a falar do violento e premente conflito
entre a tecnologia e os mecanismos da ambiguidade.
A tecnologia funciona aqui até ao ponto em que apaga a sua razão de ser e se transforma na emoção que
nasce do (e diante do) inútil.
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Não é o ruído de um movimento voluntário. A morte
e o segredo percorrem a instalação de Miguel Leal.

e)
Ou enuncia-se no espaço que é desconfigurado,
remanejado pelo subjectivo: como acontece no aniconismo utópico de um dos vídeos que João Vasco Paiva
apresentou nesta exposição e onde ironicamente a não-imagem (a ausência, a remoção digital de logomarcas,
placards de oficinas e estabelecimentos comerciais
assim como de todos os materiais iconográficos e
ideográficos que se incrementam numa qualquer
rua urbana da China Moderna) adquire uma forte
condição icónica; ou como nas maquetes de David
Maranha, “Prefiguração Geográfica”, onde o espaço
arquitectónico parece ser a demonstração do perecível
ao aproximar do seu desenlace entrópico as forças
vectoriais que actuam nas dinâmicas de compressão
e tensão dos arcos, das abóbodas, das paredes daqueles
objectos de pequena escala; o esplendor miniaturista
das maquetes não esconde a presença vulnerável do
antes e do depois de toda a construção humana, (do
princípio das coisas e do desejo de ordem e clareza
que os subsidia) e do reversível, do inacabado, do desarranjo que existe em potência em todos os processos
de organização; são aliás as legendas, preenchidas
com descrições topográficas, geométricas e construtivas, quem activam esse limiar entre um estado
de permanência e outro de finitude. Na mesma sala
a instalação “Ver Lonjuras” (2015), de Isaura Pena,
apresentava-se como um teste às afinidades entre o
intuitivo e o logocêntrico, ampliando a dissociação
semântica e estrutural entre o estático e permanente;
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8	Tocqueville, admirador da democracia americana de 1830 mas
apologista também do genocídio praticado pelos Franceses na
conquista da Argélia, comentava que para o recém-chegado a Nova
Iorque os palácios à beira do Hudson pareciam um reencontro com
a arquitectura do tijolo dos países baixos ou da Londres georgiana
mas quando o visitante se aproximava dos impressionantes palácios
constatava que estes afinal não eram feitos com tijolos mas tinham
uma capa de argamassa que imitava esse material emprestando uma
aparência de robustez e de permanência que não era verdadeira.

sua necessidade premente, a cópia devorou o original
quando este por sua vez situava-se indecisivamente
entre a ruina e o monumento.

Homeless Monalisa

arquitecturas eruditas, como tecnocracias que podem
voltar a ser usadas, trabalhadas, por autores — neste
caso ele — cujas idiossincrasias ideológicas e metodológicas nada tem a ver com as exigências profissionais da Arquitetura ou do Urbanismo. Podemos
dizer que as cidades neófitas de Brasília e Chandigarh
(mas também o caso paradoxal de Auroville a cidade
da “unidade humana” sonhada por Mirra Alfassa e
desenhada pelo arquitecto francês Roger Anger), a
cultura plástica do Movimento Moderno aparecem
na obra de Rodrigo Oliveira como interstícios do
belo e do incompreensível, interstícios por onde o
humanismo descobre a sua condição pós-humana e
acolhe o futuro como uma das regiões da morte. Esta
obra de Rodrigo Oliveira recorda-me, estranhamente,
o início da série Fantasy Island quando o hidroavião
que transporta os personagens ansiosos de alteridade (e de felicidade) aterra sob o olhar de Ricardo
Montalban, o exótico demiurgo (ou facilitador) e do
seu assistente anão, portanto perante o estrangeiro e
o bizarro. Recorda-me Alexis de Tocqueville e a sua
referência à modernidade americana como estando
baseada no fake, no fingimento8. É o ruído do fake que
perpassa nesta instalação formalmente coerente, polida,
verosímil: a imagem da utopia (a estética) substituiu a

9	Contardi, Bruno. Prefácio. In Argan, Giulio Carlo, História da Arte
como História da Cidade, São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.1.
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f)
“Estudo para uma fuga” (2008) de Nuno Sousa Vieira
reenvia-me para o ensaio de “Brucke un Tur”, (Ponte
e Porta de 1909) e para o modo como Georg Simmel
conseguiu relevar nesse texto duas decisões humanas

(separar e ligar, divisão e unidade) que fazem “existir
a forma”9. Consegue-o com grande eficácia através da
descrição que faz da porta como a invenção de uma
tecnologia que trabalha a descontinuidade espacial; a
porta é o ecrã, a superfície que define um “lado de cá”
e “um lado de lá”. É disso que se trata nesta estranha
porta auto-imune reinventada por Nuno Sousa Vieira:
uma porta moderna nos encaixes, nas ferragens, na
fechadura, na estandardização, na ausência de marcas
de trabalho humano, na síntese de utilitarismo e anti
decorativismo da sua superfície; mas uma porta que
cessou de existir como forma háptica — já não é uma
força fenomenológica — não nos podemos encostar a
ela numa conversa de corredor, já não a abrimos ou
fechamos, já não lhe tocamos, já não esperamos por
detrás dela, já não guarda segredos, conversas particulares, mentiras, dissimulações. A porta é agora a
construção/a montagem de uma forma fechada sobre
si própria (como um poliedro onde o “lado de cá” e
“o lado de lá” passaram a ser o mesmo plano); “Estudo
para uma fuga” é um anfíbio que cessa o concreto da
superfície da porta (ser barreira, passagem, limite)
mantendo e ampliando o carácter abstracto da sua
forma. “Centro Urbano, mapa de um desgaste” de Baltazar
Torres, repousando como uma lápide anónima na
parede poente da terceira sala da Galeria é um espaço-objecto, cuja duração, reverte de uma ordem possível,
(a Mimésis), onde coexistem o verdadeiro (a matéria
nobre da escultura: o bronze) e o falso (a imagem,
o “fantasma subjectivo” para usarmos um termo de

Homeless Monalisa

um observador atento compreenderá que a artista
brasileira procurou contrariar as baixas expectativas
de duração daquele compósito dissonante — cadeiras
Tonet cujos pés delimitam e constrangem pilhas de
folhas A3, ambas erguidas e assentes no topo de duas
caixas longitudinais de cartão prensado. Numa entrevista a Márcia Vaitsman, outra das artistas presente
neta exposição, texto que está, aliás, disponível no site
da revista online Homeless Monalisa, Isaura explica
que existem duas gravidades que são problematizadas
naquela assemblage escultórico, uma é a força física
da atração gravítica, essa força ensina-nos que o que
está vivo e o que está inerte são corpos infinitesimamente cinemáticos; a paragem é uma ilusão e a finitude de tudo o que se ergue é que algures no tempo
cairá, cessará de estar, mudará de posição por forças
externas ou internas; a outra é a gravidade simbólica
do ato solene, do exame académico e das diferenças
hierárquicas que se pressentem na arquitetura. O
portão fechado de Jorge Santos é outro coágulo metafórico desta vez de todas as fantasmagorias ligadas
ao inacessível, ao fechado, ao intransponível; o portão
é a força espacial que desencadeia a morbilidade do
olhar perante o lugar proibido — espreitar através
dele, debruçarmo-nos voyeuristicamente para além
dos seus limites parece ser uma inefável obrigação
moral. A analogia com o portão de Kane é muito forte
(“In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure decree—”).
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Os 3 vídeos de Márcia Vaitsman, noturnos e
enigmáticos posicionam-se na linha frágil entre a
legibilidade do visual e a experiência fragmentada-diferida, remissiva, revisionista — da realidade sócio-histórica — o desvio artificial, a transposição — do Rio
São Francisco (o Velho Chico), um dos maiores rios do
Brasil com uma bacia hidrográfica que se estende por
cinco estados.Um rio é uma espécie de silêncio que segrega, modifica, apropria, destrói espaço; mas é também
um objeto sobre o qual o trabalho humano se polariza
obstinadamente entre o crime ecológico (através da
sobreprodução) e a simbiose (através da experiência
da sobrevivência, das efabulações e da metamorfose do
material (a água) em transcendência). É a partir desta
dialética de contingências e necessidades humanas
que devemos olhar para estas imagens em movimento.
São variações sobre a penumbra — quase monólogos
sobre a desarmonia de uma interioridade (marcada
pelo incomunicável) e uma exterioridade (o rio como
um mundo) que nos exemplificam, numa extrema
simplicidade, quase laconismo, como o problema
formal (a montagem, a descontinuidade) enfrenta e
supera a hipertrofia do pormenor: a abstração tem, aqui
uma densidade existencial aproximando a referência
tautológica — que é um teste, da arte, às convenções
da captação videográfica do real — da experiência (e
luta) política do espaço concreto (o direito a um rio).
Ao observar a sequência fotográfica de Ana
Perez-Quiroga, imagens no limiar do fabricado, da
estetização optimista, de um beira-mar contemporâneo, uma questão assalta-me: como será a última
fotografia feita por seres humanos e para quem ela
será feita? Sabemos que as máquinas continuarão

Homeless Monalisa

George Didi-Huberman, de um tijolo cru espalmado,
deformado, irreconhecível). Há aqui o valor indexical de uma pegada e, também, o de uma arqueologia
(incoerente, criativa) do irreversível: a migração do
tijolo-forma para a argila-matéria, o desaparecimento
desta numa modelação e posterior fundição acentua
que o seu regresso à forma padronizada já não é possível: ficará algo de fora e ficará algo a mais. A História
da Arte torna-se aqui inteligível em acto: a “passage”
cezaniana, a cinemática dissecada do “Nu descendant
l’escalier” at rush hour confundindo a figura com o seu
espaço negativo, com o contexto, ganhou aceleração,
inércia e interrupção. Nessa aceleração já não é o corpo
enquanto diferença mas a anatomia, a padronização, o
controle paramétrico, as trocas entre desvio e norma,
que ocupam a poética do real: já, não é o gesto performativo da forma-padrão (o tijolo) a regressar a uma
impossibilidade (a uma amálgama de argila) que se
cristaliza mas a condição pré-fabricada com que nos
relacionamos com a realidade através de próteses e de
abstracções, de lugares comuns e de uma construção
estatística. O nu em movimento (o desgaste) cedeu o
lugar à infra-estrutura (ao módulo). O cru, o informe,
é colocado neste “mapa de um desgaste” como um incidente metafórico — ele é um corpo/projétil vulnerável
que já substituiu a Ideia, o Absoluto e na sua passagem
ruidosa — da argila para o bronze — acaba de colidir no
infinito das significações. Está aqui também presente o
paroxismo da morte da experiência direta (o paroxismo
da Mimesis), o momento em que o não-histórico, o
irrelevante, aquilo que não tem nenhum préstimo ou
utilidade — o instante de uma passagem — se categoriza
como monopólio da ambiguidade.
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10	Apud Andrew Benjamin, Repeating Themes, Notes on Haacke, Kiefer,
Beuys.In Pappadakis, Andreas & Farrow, Claire & Hodges, Nicola. New
Art, an international survey. London:Academy editions, 1991, p.122.

suspenso”. As superfícies organizam-se num itinerário
(esquerda – direita) que exprimem duração e dentro
dessa duração, pausas, respiração, reflexividade e até
uma sensação física de dejá vú (ou entendu): algures
nas nossas vidas e dos outros que preenchem o contra-campo do nosso ser, estas palavras, este gerúndio já
fez sentido, já criou inércia ou dor, dúvida ou optimismo. Talvez possamos complementar esta coloquialidade expectante (que aguarda a nossa presença
para falar) com o silêncio tridimensional da peça de
Miguel Ângelo Rocha: apresenta-se diante de nós uma
superfície escultórica parietal feita de um material
mole (que simula a possibilidade do toque — mas em
potência, pois a solenidade do objecto reprime esse
tipo de “invasão”). Tem uma cavidade, parece um saco,
um estoma, qualquer coisa de orgânico mas também
abstracto. Um recipiente, uma metáfora de um vazio
que não é controlado nem pela montagem nem pela
escavação (raízes históricas da escultura) mas pela
separação precária de um interior (oculto, incógnito)
e de um exterior (o contexto expositivo). A peça de
Miguel Ângelo Rocha trabalha na legibilidade daquilo que é (uma das variações estéticas do controle do
vazio) mas também na possibilidade das coisas que
fazemos não terem que ter um sentido, um logos. A
forma (como a imagem noutros contextos) é então a
cristalização de um processo.
As imagens de Marco Pires da série Desvio
(untitled (Black sketchbook), 2009) são constituídas
por intervenções pictóricas e gráficas sobre suportes
pré-existentes, neste caso, mapas. A combinação (e o
conflito) entre abstração e analogia, entre legibilidade e
hermetismo é aqui muito forte; corpos (axonométricos
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em loop a registar até cegarem por obsolescência, por
falta de energia ou por se desligarem automaticamente. Quem me vê neste olho robot que eu ignoro
enquanto escrevo no computador? Quem me guarda
e até quando? Perguntas que invertem a ontologia
da imagem — não é o seu começo milenar que a define mas o seu epílogo, aquilo que ela ainda não é. A
seguir outra interrogação se interpõe: a imagem do
mundo existe porque é vista ou porque foi, está e será
infinitamente registada em segundos infinitos? Por
este itinerário chego à essência destas imagens: são
o retrato geológico (a eternidade, a constante) de algo
que cessará, que a cada instante cessa e metaboliza-se
mas são também uma desilusão disfarçada de encantamento, de enraizamento. Anselm Kiefer afirma que
“não se pode pintar uma paisagem depois desta ter sido
atravessada por tanques10” e poder-se-ia acrescentar
que não se pode fotografar uma praia depois desta ter
sido atravessada pelo turismo. A montagem de Ana
Perez-Quiroga denota este limiar onde o registo fotográfico já perdeu sentido documental, testemunhal,
contemplativo e transformou-se numa superfície
auto-referencial.
O trabalho de Cristina Mateus situa-se entre a
aparente minimização semântica do suporte (folhas
com texto impresso numa só linha contínua — a literalidade de um fio (tipo)gráfico) e as intensidades
verbais, as polissemias, acidentes e jogos de linguagem
que definem o seu conteúdo como “uma narrativa em

da guerra, as crises sistémicas e as hegemonizações
culturais e linguísticas e subsequentes mudanças de
fronteiras (separatismos, unificações, cismas, deportações, migrações, descobertas geológicas, etc.), tornam
previsível a alienação de todos os suportes e utensílios
simbólicos que tentam discernir o mundo. O que se
aprende com a obsolescência é a natureza dialética
e a complexificação do conceito de mundo. E não
sendo já mapas mas coisas acentua-se a estranheza
de estarmos a olhar para as imagens de Marco Pires
e a pensarmos que a ordem do vivido, do sensível
é inseparável do conhecimento, de que a ideia não
transcende a imagem mas constrói e destrói a imagem.
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ou planimétricos, bidimensionais) são colocados
(pintados, desenhados, marcados) num espaço também ele bidimensional (fictício) produzindo nessa
sobreposição (de uma ilusão sobre outra) a derrisão
estética do logocêntrico, do hierárquico. A composição
pictórica acontece sobre uma estrutura normativa (a
isotropia binária — longitude/latitude — de um mapa)
e coloca-nos perante a evidência de que o fragmento, o
recorte, a parcela, a experiência diferida e incompleta,
sem continuidade e nexo narrativo é a condição real
da totalidade. Se há (ou é expectável) alguma clareza,
algum índice comunicativo nas imagens de Marco
Pires (a semantização é sempre um exercício póstumo
e intrusivo) será que a realidade é um corpo mutante
mergulhado na sua própria anulação (como memória,
como utilidade, como imagem). E este é outro aspecto que sobressai nestas imagens-acontecimentos:
enquanto coisa em si, enquanto objeto, o mapa, não
pode ter irrupções dialéticas. Tem que ser lacónico,
directo, assertivo. Um mapa cristaliza em forma (em
secções, fronteiras, limites, nomes) o que ainda está
a ser. É a ideologia e política de uma visão do mundo (as palavras “protectorate” e “saudi arabia” não
podem ser excluídas na leitura que fazemos de uma
das imagens de Marco Pires) e é, também, o modo
de tornar politicamente, administrativamente, discernível as vantagens e contrariedades da geografia,
da topografia, da hidrografia. Legível, reconhecível e
eficaz no contraste com a experiência direta. É isto
que se espera de um mapa mas ao olharmos estes
que foram transformados, cuja padronização e utilidade simbólica foi recontextualizada, percebemos
como a alteridade, a mudança geopolítica, o trauma

ANA

Construímos a paisagem
diante de um espaço
sem ordem. Imaginamos
as coisas e construímos
memórias. Essas
C ATA RIN A

memórias tão nossas
como o espaço que
ambicionamos alcançar,
ocupar e organizar.
A
Casa
é a memória.
Casa
é a paisagem.

— SYMBOLIC LANDSCAPE #8
2010
Fotografia
Impressão em papel de algodão
100×130cm
— SYMBOLIC LANDSCAPE #11
2010
Fotografia
Impressão em papel de algodão
100×130cm

P INHO

A

B a l ta z a r

A palavra
Casa

— Centro urbano,
mapa de um desgaste
2014
Bronze
19×44×2cm

é feminina, mas
domicílio é masculino.

Torres

Temos ainda as palavras
morada e residência
em oposição ao lar, na
questão de géneros
atribuídos às coisas
inanimadas.

Terra revestida de
corredores, desgastados
até ao limite, de muitos

Ana

telhados em ruína,
muitos que são um só,
da mesma
— QUASE ALI
2015
“Quase ali”, é uma
instalação fotográfica,
composta por 15 pares
de vistas — mar/terra
— tiradas na costa de
Albufeira, entre as
praias da Oura, Santa
Eulália e Olhos d´Água,
no dia 17 de março
de 2015.
30 impressões em papel
fotográfico
29.7x21cm

Pé rez-Qui roga

Casa.
Vivemos neste imenso
palácio, encostados uns
aos outros, trémulos
como pilares a suportar
o ar abafado que entra
pelos ângulos coçados
das janelas.

Como é que me
fui embora
e deixei a

— PREFIGURAÇÃO GEOGRÁFICA
2014
Três maquetas em madeira de
faia, à escala 1/20
72×21cm

Casa
tão desarrumada?

“Um contentor com 5,90m de
comprimento por 2,35m. Lá
dentro dois beliches, a cabeça
virada para nor-nordeste
e os pés para su-sudeste.
Américo e Fernando já
dormem profundamente.
Isidro está acordado com
saudades da sua
Casa.”

Cristina

M at e u s

— CONTA-ME COISAS
2007
Esferográfica s/ papel
70×95cm

D av i d M a r a n h a

Isaura Pena

— VER LONJURAS
2015
Desenhos anónimos de estudantes
de arquitetura, cadeiras Thonet,
caixas de papelão

Da janela daquela

Vende-se

Casa

CasaS

podia-se ver

ou vendem-se

a Serra do Curral.

CasaS

— THRESHOLD
2013
Referencing Mamoru Oshii drawings
of urban landscape from Ghost in
the Shell, the video was shot in
the busiest commercial areas of
Sam Shui Po, Wanchai and Mong
Kok in Hong Kong. Slow floating
camera movements dwell through
places in a similar crescendo
as the tableaux shots in the
animation. However, here the
places are depicted by erasing
all visual advertising, outdoors
and banners.
The work explores the aesthetic
qualities of the mundane, more
specifically the amalgamation
of signs and advertising that
populate the cityscape.
Video 3’27’’

—
Dúvidas
de Português

Video 7’28’’

J o ão Va s c o

— FORCED EMPATHY
2011
A buoy subject to wind, waves, and other factors
causing it to bob and sway, sometimes gently
but other times rather wildly, is recorded by a
stationary camera.
When edited, the filmic object is computationally
“forced” to remain stable and equidistant from
all edges of the frame, such that the background
environment inversely adopts the motion of the
floating platform and takes on the role of visual
noise.
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Márcia
— ESTUDO SOBRE A ESCURIDÃO
(Study of Darkness)
2009
Estudo de como a imagem do vídeo se porta
em ambientes com baixa luz artificial ou
com ausência de luz artificial. Gravado
durante a Expedição Francisco, projeto
de um barco-atelier que navegou o Rio
São Francisco por 5 estados brasileiros,
durante um mês, semanas antes das obras
da transposição começarem em 2008. Nas
margens do Rio São Francisco a vida é
diretamente ligada ao rio, quando editam
a natureza, a realidade perde sentido.
Projeto patrocinado pela Funarte, Brasil.

No mundo
fora da
Casa,

Vídeo em 3 partes com áudio
Música: Islaja
Em três monitores — cada vídeo em loop
de 5 minutos.

a neve apaga
os passos.

No próximo mês
mudo-me para a
Casa
número 27:
até hoje vivi em
26
CasaS
diferentes.
Estudo #1
Abordando a escuridão
Estudo #2
Artificialidade
na escuridão

— GROTTO
2013
Acrílico negro espelhado
300×270cm

Estudo #3
Substituição

Va i t s ma n

Marco Pires

Miguel

Enquanto criança em estado

A Casa

febril imaginava a tarefa

na cabeça.

de contar todos os grãos de
areia da praia e o plano para
a execução dessa tarefa, à qual
numa deriva hoje regresso
e encontro o interior de uma
Casa,
e o seu improvável

Ângelo

mapeamento.
— Sem título
(cadernos pretos)
2009
C-Print
103×130cm
Ed. 1+1PA

— Sem título
(cadernos pretos)
2009
C-Print
103×130cm
Ed. 1+1PA

— Sem título
1992

RochA

— Sem título
(cadernos pretos)
2009
C-Print
130×103cm
Ed. 1+1PA

M i g u e l L ea l

Casa
começa a levitar e a
cabeça a andar à roda,
uma e outra vez. Tudo
fora do sítio. A cabeça

— CARROSSEL SATURNINO
(ICEBERG)
2007
Madeira pintada, dispositivo
mecânico, cartão e gesso
Aprox. 110×70×200cm
— CARROSSEL SATURNINO
(arquitecturas centrífugas)
2007
Madeira pintada, dispositivo
mecânico, cartão, dados de jogo,
plástico e gesso pintados
Aprox. 90×70×200cm
— MICROARQUITECTURAS
(série)
2006-2007
Cartão pintado s/parede
50 maquetas
Dimensões variáveis

Miguel

— Für Elise
2015
Maquete do arquitecto
Jacques Couëlle feita nos
anos 60 para um aldeamento
turístico.

P a l ma

A

Cabo eléctrico, caixa de
música, motor eléctrico,
microfone, 7 altifalantes,
amplificador
45×190×74cm

no estômago.

“As minhas
CasaS
		tocam todas
			a mesma música.”

P E D RO LOUREIRO

— ESTUDO PARA UMA FUGA
2008
Porta do ateliê do
artista intervencionada.
120×125×110cm

A língua é a minha
Casa.

C
anto
a
rmado
s
ujeito a
a

— SEM TÍTULO
Fine Art Paper
Inkjet print
100×100cm
1/3+2 PA

NUNO SOUS A VIEIR A

rgumento

E eu não tenho
Casa.

TU D EL A
P E D RO

— PLANO PILOTO
(ensaio de uma nova proposta)
2014-2015
Desenho grattage in situ de tampa
de esgoto (Chandigarh, Janeiro 2014)
Lápis de cera e papel sobre tampa
de esgoto, com pass partout branco
em moldura em madeira de carvalho
escurecido.
104×93.5×4.5cm

“Casa,

Tampa de esgoto construída a partir
de “Moule Original dit ‘Chef Modèle’
de plaque de regard de canalization”
imagem de catálogo da leiloeira
Artcurial, Paris, 2010. Molde de
poliuretano expandido em plinto de
madeira, tintas vernizes e pó.
Peça: 80×81×13cm
Plinto: 80×81×70cm

Casa,
Casa,
Casa,
Casa,

— PLANO PILOTO #2
(Auroville)
2014-2015
Mapa emoldurado com pass partout
branco e moldura em madeira de
carvalho escurecido.
100×81×4.5cm

Casa,
Casa,
Casa
... citando o arranha-céus feito de

Tampa de esgoto criada a partir da
peça original “Moule Original dit
‘Chef Modèle’ de plaque de regard
de canalization” imagem do catálogo
da leiloeira Artcurial, Paris 2010,
e do plano piloto da Auroville, da
autoria do arquitecto Roger Anger.
Molde de poliuretano expandido em
plinto de madeira, tintas, vernizes
e pó.
Peça: 75×75×10cm
Plinto: 80×81×70cm

Casas,
confirmo que o octógono está

Dimensões variáveis

Instalação em 5 partes:
Fotocópias em papel A4 laranja,
com impressão do desenho “galaxy”
projecto do arquitecto Roger Anger.
29.5×21cm
Texto To be a True Aurovilian
impresso em papel fine art 200g.
120×100cm
Fotografia da série “À procura da
Utopia (estado actual)” 2014-2015
impressa sobre lona de plástico.
180×120cm
4 textos “A Dream” impressos
em papel e emoldurados em moldura
de carvalho escurecido.
140×60×4.5cm
Tijolos em poliuretano expandido,
cimento, argila e tintas várias.
Dimensões:
50×26×20cm
100×26×20cm
150×26×20cm
200×26×20cm
250×26×20cm

Cada
Casa
é um caso.
Rodrigo

— N’EST PAS
2010
Técnica:
Ninhos de madeira (8)
Altifalantes (8)
Cabos áudio, leitores de mp3 (4)
Amplificadores áudio (4)
Metal e borracha

Oliveira

assente em tábuas.”

— POUCO A POUCO
(um modelo da construção de
Utopia, situação corrente)
2014-2015

VA S C O

catástrofe

— RETRATO
(Portrait)
2014
Video 16/9
Duration: 17’04’’
Voices:
Paula Sá Nogueira
Pedro Penim
Leonaldo de Almeida
Ana Isabel Strindberg
André e. Teodósio
Letícia da Costa Gonçalves
Cláudia Jardim
Filomena Andrade e Sousa
Joana Barrios
Patrícia da Silva
André Godinho
Sissi Simão
Mariana Sá Nogueira
Vasco Araújo
Paintings:
Eduardo Malta’s painting
reproductions
Text:
José Maria Vieira Mendes

Courtesy:
Galeria Baginski, Lisbon
Galeria Horrach Moya, Palma
de Mallorca

bem o sentido de uma Casa
como um lugar ao qual estamos ligados através de memórias que nem sempre foram
agradáveis, que nem sempre
nos fizeram felizes. Apesar de
tudo isto, ela ainda é o meu
lugar, ou melhor o lugar onde
nasci e onde morri.
Mas porque estar aqui
é muito e porque tudo o que
é daqui, aparentemente, precisa de mim. Estas coisas efémeras que estranhamente me
dizem respeito a mim, o mais
efémero. Cada uma numa
vez, só uma vez. Uma vez, não
mais. E eu também uma vez.
E nunca mais. Mas o ter sido
uma vez, mesmo uma só vez
parece irrevogável.
É tudo isto que este lugar
me dá, me ofereceu e nada
mais, uma dimensão estranha
que me provoca diversos pensamentos. E nós, que pensamos na felicidade ascendente,
sentiríamos essa emoção que
quase nos confunde, quando
uma coisa feliz cai.

Portrait is a video about the
memory, the memory of a place,
a home, a family. The shooting
of several portraits (reproductions
of paintings by Eduardo Malta)
which guide the walls of a house
devoid of people as if it were
a still life serves as a motto
for a dialogue between characters
who talk about their feelings,
power games, the relationship
with the other, thus creating
an atmosphere of mystery and
seduction.

ARAÚJO

Music:
Richard Wagner — Tristan und
Isolde: Vorspiel and Isoldes
Liebestod. (Arranged for two
pianos)
Ankunft bei den schwarzen
Schwänen.
Elegy in Aflat.
Franz Liszt — Opera paraphrases,
Isolde’s Liebestod
Variable dimensions

Regresso à minha Casa, aquela
onde nasci. Existe um estranho
sentimento quando o meu
nascimento foi a minha morte.
Criei uma relação de dependência com este local. É uma memória que não se perde, como
algo que ficou profundamente
gravado no meu interior, e que
se reconhece da mesma forma
que se conhece um corpo, o
nosso corpo. Sempre que abandono a Casa onde vivi os primeiros 18 anos da minha vida,
tenho a sensação de que ela me
recrimina e a impressão de que
posso não voltar. Mas agora que
regresso a Casa sem a avisar,
receio que me leve a mal.
Sinto que neste momento
está vazia… saíram todos, ninguém lá está, e que esse vazio
está pouco a pouco a afectar-me
a mim também…As paredes vazias, sem som, sem pessoas soam
a estranho… soam a “não-lugar”.
Percorro… cada canto…
cada esquina… cada divisão,
mas sinto sempre o vazio da
Casa… Ainda não percebi

RETRATO é um vídeo sobre a
memória, a memória de um lugar,
de uma casa, de uma família.
A filmagem de vários retratos
(reproduções de pinturas de
Eduardo Malta) que pautam as
paredes de uma casa despida de
pessoas como se de uma natureza
morta se tratasse serve de mote
para um diálogo entre personagens
que falam dos seus sentimentos,
jogos de poder, da relação com o
outro, criando assim um ambiente
de mistério e sedução.
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Centro Urbano, mapa de um desgaste
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