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RESUMO 

 

A presente dissertação consiste numa reflexão sobre a actualização da ética da 

conservação face ao desenvolvimento dos meios de expressão artística na arte 

contemporânea. O uso deliberado de materiais efémeros juntamente com a 

importância dos aspectos intangíveis de determinadas obras contribuem em grande 

parte para as problemáticas que surgem neste campo das artes. Ao longo 

deste trabalho, a produção de documentação e a curadoria foram abordadas como 

importantes e possíveis estratégias de conservação. Foram ainda comparadas as 

funções do conservador e do curador e  apresentados dois casos práticos de estudo de 

obras expostas na Alternativa Zero de 1977, com razões de efemeridade distintas. 

Sobre estas duas obras foi produzida documentação através da informação recolhida, 

incluindo o depoimento dos artistas e a execução de fichas esquemáticas que podem 

permitir uma possível reconstrução ou reinstalação das mesmas em futuras 

exposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation debates the adaptation of the ethics of conservation on account of the 

development of contemporary art modes of expression. The deliberate use of 

ephemeral materials, coupled with the importance of the intangible aspects of certain 

artworks, greatly contributes to the challenges that prevail in this area of the arts. This 

essay argues that the documentation and curatorship are important and potential 

conservation strategies. It compares the responsibilities of the conservator and the 

curator, as well as presents two case-studies of artworks exhibited at the 1977 

Alternativa Zero, bearing different reasons for their ephemeral nature. For these two 

artworks, the essay includes relevant documentation such as direct statements from 

the artists and the production of schematic files, allowing for a possible reconstruction 

or reinstallation of these artworks in future exhibitions. 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do Mestrado de Estudos Curatoriais da Faculdade de Belas Artes de 

Lisboa e perante prévia formação, bem como alguns anos de trabalho na Conservação 

e Restauro de pintura e escultura (cerca de nove anos), surgiu a necessidade e 

interesse em confrontar as duas áreas, no campo da arte contemporânea. Pretende-se 

que este confronto se desenvolva através de uma reflexão acerca dos fenómenos 

quotidianos que abrangem o mundo da curadoria e da conservação. Devido à 

recorrência a materiais e técnicas pouco comuns, ao maior protagonismo da artéria 

conceptual das obras bem como a utilização de novos meios de expressão artística, é 

difícil para o conservador restaurador, sobretudo no que diz respeito à ética 

tradicional defendida até então, acompanhar a evolução da arte. Os problemas 

sentidos na área da conservação em relação à contemporaneidade, adicionados à 

adaptação do Museu e ao agora mais complexo acto de exposição nesta área, acabam 

inevitavelmente por desenvolver algumas mudanças também no campo da curadoria. 

 

A presente dissertação pretende abordar especialmente a dificuldade na manutenção, 

preservação e consequente modo de exposição de algumas das obras de arte 

contemporâneas de carácter efémero, focando sobretudo a importância da produção 

de documentação e da curadoria como possíveis estratégias de preservação.  Pretende 

ainda incentivar a colaboração das diversas especialidades no construir de uma rede 

de informação o mais completa possível, de forma a tornar viável a apresentação 

futura dessas obras (ou respectiva documentação), algumas desconhecidas pelo seu 

carácter efémero, ou ainda por estarem inseridas em colecções particulares ou dos 

próprios artistas. 

Esta investigação não tem como objectivo prioritário tentar responder ou solucionar 

problemáticas que possam surgir neste campo, mas pretende acima de tudo levantar 

questões como:  Qual a função actual do conservador? Quando é que a função do 

conservador se cruza com a do curador? Quais os papéis da responsabilidade de cada 

interveniente? Como é que a acção curatorial pode contribuir para a preservação das 

obras? Quais as principais estratégias de preservação? Que tipo de documentação é 

essencial? Como é que a colaboração do artista é crucial e por vezes problemática? 



Quando os aspectos intangíveis superam as características técnicas e materiais? Que 

importância tem para o artista a preservação da sua obra e até que ponto este permite 

o avanço de uma intervenção? Como se adapta a ética da conservação tradicional? 

Qual a importância da autenticidade? Quais os principais problemas na reinstalação 

de obras em exposições? Que importância tem o contexto expositivo e de 

preservação? 

 

O texto está dividido em três partes distintas. Uma primeira parte de carácter 

histórico, que propõe uma síntese sobre o desenvolvimento da arte sobretudo nos anos 

60 e 70 do século passado, internacionalmente e no panorama português  (anos 70), 

com o objectivo de situar o leitor no desenvolvimento da arte nesta época. Uma 

segunda parte, mais focada nas problemáticas e estratégias de preservação das obras 

de arte contemporâneas (sobretudo no que diz respeito à arte de instalação), na 

mudança do papel do conservador e na curadoria, encarada como possível estratégia 

de conservação. Uma terceira parte onde é apresentada uma contextualização da 

exposição Perspectiva: Alternativa Zero, realizada em 1997 em Serralves, a qual terá 

directa implicação nos casos de estudo desenvolvidos. Nesta última parte mais 

práctica, serão analisados dois casos de estudo de forma detalhada. Trata-se de obras 

efémeras que foram expostas na Alternativa Zero de 1977, na Galeria de Belém, e 

vinte anos depois, em 1997, na Casa de Serralves. Os artistas escolhidos foram Clara 

Menéres e Ângelo de Sousa. A escolha das obras destes artistas relaciona-se com o 

facto de se considerar serem interessantes do ponto de vista do tema da dissertação, 

tendo em conta que as causas de serem efémeras são distintas: uma por ser constituída 

por matéria viva e outra por se tratar de uma intervenção no espaço. Para além disso, 

a escolha convinha recair em artistas ainda activos, de forma a possibilitar uma 

colaboração enriquecedora nesta investigação. 

 

Metodologicamente, o trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica sobre duas 

áreas distintas, em paralelo. Por um lado o desenvolvimento da arte a partir dos anos 

60, por outro o acompanhamento da conservação e curadoria face a esse 

desenvolvimento. Será importante referir que a bibliografia específica nesta área da 

conservação da arte contemporânea ainda não é muito alargada, havendo sobretudo 

actas de alguns congressos que ocorreram nas últimas duas décadas, alguns artigos 

sobre casos de estudo de conservação e restauro em instituições ou ateliers, assim 



como algumas dissertações de mestrado e teses de doutoramento. 

Posteriormente a essa primeira pesquisa bibliográfica, foi efectuada uma 

entrevista/conversa com Marta Almeida, responsável pela produção e montagem da 

exposição Perspectiva: Alternativa Zero, em Serralves, que claramente auxiliou na 

escolha dos artistas e respectivas obras. Para além de Marta Almeida foram 

entrevistados os artistas em questão, de forma a conseguir-se obter a maior 

informação possível sobre o historial, intenção, significação, constituição e 

manutenção das obras. Estas entrevistas foram registadas em formato audio e 

transcritas para anexos deste trabalho. Efectuou-se ainda uma ficha de obra com base 

nos relatos feitos pelos artistas, com um esboço de um manual de instalação, 

incluindo materiais e técnicas respectivos. A produção de documentação acerca destas 

obra tem como principal função possibilitar o conhecimento do processo de criação 

das mesmas e auxiliar futuras reinstalações. Em anexo encontra-se uma selecção de 

documentos: transcrições das entrevistas efectuadas; fotografias das obras dos casos 

de estudo; uma lista de comparação das obras apresentadas na Alternativa Zero de 

1977, em Belém e na Perspectiva: Alternativa Zero de 1997, em Serralves; e as fichas 

e manuais simplificados de montagem das obras em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ENTRE A EFEMERIDADE MATERIAL E A VERTENTE 

CONCEPTUAL 

 

1. Especificidades da arte dos anos 60/70 

“Si en arte tradicional predominaba el objeto sobre la teoria, en el modelo sintáctico-

semántico desde la ‘abstracción’ se da un equilíbrio, hasta abocar a situaciones 

limites – como en el arte conceptual -, donde prevalece la teoria sobre el objeto..”1 

“El arte conceptual es la culminación de la estética processual.”2 

Simón Marchán Fiz 

 

Com o desenvolvimento da arte ao longo dos tempos, sobretudo desde a segunda 

metade do Séc.XX, os aspectos conceptuais têm vindo a alargar-se nas diferentes 

áreas e meios de expressão artística, contribuindo, sobretudo no âmbito material, para 

uma tendência quotidiana, processual, momentânea e por vezes efémera. A arte no 

geral tem vindo a alargar-se intelectualmente, num percurso político, social e 

subjectivo, de atitude individual face ao mundo que nos rodeia. 

Através de pensamentos e atitudes pontuais, desde inícios do Séc.XX, com as 

vanguardas históricas, e mais tarde com reflexões sobre os valores tradicionais da arte 

e do artista (com grande influência do pensamento de Marcel Duchamp e nas 

questões levantadas durante os anos 40 e 50), é sobretudo a partir dos anos 60 que 

começa a deixar notavelmente de fazer sentido a limitação tradicional dos diversos 

meios de expressão artística. Ao longo da segunda metade do Séc.XX, os artistas 

procuraram uma multiplicidade de meios (vídeo, filme, performance, instalação, 

fotografia, o próprio corpo, a paisagem, entre outros), muitas vezes utilizados em 

simultâneo, quebrando os limites entre a arte e a vida e assumindo a produção como 

alternativa à representação ou reprodução do real. Torna-se recorrente a utilização de 

materiais diversos do dia a dia, combinando-os em composições complexas, em três 

dimensões, fundindo definitivamente a pintura com a escultura, que tinham fixado 

1 Simón Marchán Fiz, in “Del Arte objectual al arte de concepto: les artes plásticas desde 1960”, 

Madrid: Alberto Corazon, 1974, 3ª edição, p.9. 
2 Simón Marchán Fiz, in “Del Arte objectual al arte de concepto, 1960-1974”, Madrid: Akal, 1994, 6ª 

edição, p.299. 



novamente a sua autonomia durante a 2ª Guerra Mundial. Este desenvolvimento e 

alargamento dos meios de expressão artística abrange uma conexão das obras com o 

tempo, o espaço, o público, o cinetismo, o som e o documental. Os anos 60 

correspondem a uma emergência de  inúmeros movimentos e meios de expressão e é 

através de figuras icónicas como Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, 

Sol Lewitt, Joseph Beuys, Harald Szeemann
3
 e Marcel Brothaers

4
, entre outras, que se 

abriram durante as décadas seguintes os principais caminhos vanguardistas e 

reflexões na arte contemporânea. Com influência nas teorias defendidas pelo filósofo 

francês Merleau-Ponty, o Minimalismo vem trazer no final dos anos 60 em Nova 

Iorque, uma preferência pela utilização de materiais industriais, por parte dos artistas, 

numa tentativa de anulação da subjectividade, através de uma abolição do sujeito 

perante o objecto no seu processo de execução, valorizando o contexto espacio-

temporal e o modo como a obra é recepcionada5. Esculturas de Robert Morris
6
, 

Donald Judd
7
, e Carl Andre são exemplificativas da emergência minimalista, 

criticada na época por Michael Fried,  que considerou o carácter não autónomo da 

maioria das obras, como um aspecto de teatralidade. O crítico sublinhou ainda a 

importância que é cedida ao espectador em detrimento do objecto de arte que para 

Fried deveria ser o elemento protagonista do ambiente criado8. Ainda que os artistas 

não considerassem as suas obras desta forma, mediante a dependência das mesmas 

relativamente a aspectos exteriores, começam a utilizar-se termos como “ambiente” e 

“instalação” para referir o tipo de expressão artística emergente, associados por vezes 

3 Ver Harald Szeemann, With by through because towards despite: catalogue os all exhibitions 1957-

2005, Edition Voldemeer Wien: Springer, Zurique, 2007. Ver também H. Muller, Harald Szemman 

Exhibition Maker, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern Ruit, 2005. 
4 Ver Miguel Leal, “A verdade da mentira – o museu como dispositivo ficcional na obra de Marcel 

Brothaers”, in Revista de Comunicação e Linguagens, nº32, Relógio de Água, Lisboa, Julho 2003, 

p.231-244. 
5 Clare Bishop, “Heightened Perception”, in Installation Art, a Critical History, Tate Publishing, 

Londres, 2005, p.50. 
6 Ver Robert Morris, “Notes on Sculpture 1-3”, in Art in Theory 1900-2000, An Anthology of Changing 

Ideas, (Coord. de Charles Harrison e Paul Wood), Blackwell Publishing, Oxford, 1998, p.828-835. 
7 Ver Donal Judd, “Specific Objects”, in Art in Theory 1900-2000, An Anthology of Changing Ideas, 

(Coord. de Charles Harrison e Paul Wood), Blackwell Publishing, Oxford, 1998, p.824-828. 
8 Michael Fried, “Art and Objecthood”, in Minimal Art a Critical Anthology, (Coord. de Gregory 

Battcock), a Dutton Paperback, Nova Iorque, 1968, p.126-127. 



ainda ao conceito de “site-specific”. A instalação, como defende Claire Bishop, 

diferencia-se pela relação artista-obra-espectador, a qual na pintura e escultura era 

relativamente discreta. “(...) installation art from is inception in the 1960s sought to 

break radically with this paradigm: instead of making a self-contained object, artists 

began to work in specific locations, where the entire space was treated as a single 

situation into which the viewer enters.  The work of art was then dismantled and often 

destroyed as soon as the period of exhibition was over, and this ephemeral, site-

responsive agenda further insists on the viewer’s first-hand experience.”9  

O culminar da desvalorização do lado objectual das obras, da desmaterialização da 

arte (conceito introduzido por Lucy Lippard), surge com a Arte Conceptual
10, em que 

os conceitos associados à linguagem criam uma divergência da arte face à estética. Na 

arte conceptual, a intenção do artista, o aspecto processual, a reacção do espectador, 

entre outros, são partes integrantes da obra, relegando, por vezes, para segundo plano 

o respectivo valor material. Para Lucy Lippard, a arte conceptual significa o trabalho 

no qual a ideia é essencial e o material é secundário, leve, efémero, barato, 

despretensioso ou “desmaterializado”11.  

 

2. Panorama artístico português nos anos 70 

“Anulação dos objectos, desmaterialização da arte, corrente cuja definição mais rigorosa vai da queda 

objectiva da obra de arte ao nível da mercadoria (já anunciada por Hegel), à negação da forma-objecto 

na chamada arte pobre, à substituição de objectos criados pelos próprios actos da criação (‘quando as 

atitudes se tornam formas’) à arte conceptual (‘art as idea as idea’). Neste domínio certas experiências 

como a body art e o artista-como-obra-de-arte encontram uma definição particular.”12 

Ernesto Sousa 

 

9 Clare Bishop, “Introduction, Installation Art and Experience”, in Installation Art, a Critical History, 

Tate Publishing, Londres, 2005, p.6 e 10. 
10 Ver AA.VV. Rewriting Conceptual Art, (Coord. de Michael Newman e John Bird), Londres, 

Ruaktion Books, 1999. e GODFREY, Tony, Conceptual Art, Phaidon, 1998 e MARZONA, Daniel, 

Conceptual Art, Cologne: Taschen, 2005. 
11 Lucy Lippard, in Six Years: The Dematerialization of the art object, Berkeley, University of 

California Press, 1997, p.vii. 
12 Ernesto Sousa, “O Estado Zero – Encontro com Joseph Beuys”, in República, 28-12-1972, 

www.ernestodesousa.com.  



A limitação do título deste capítulo à década de 70 não significa que durante estes 

anos os pensamentos e prácticas artísticas se tenham distinguido tão bruscamente das 

décadas anteriores e posteriores. Trata-se simplesmente da década em que se situam 

os casos de estudo desta dissertação e portanto foi neste sentido que foi efectuada uma 

maior pesquisa sobre este período. Pretende-se, com este capítulo, contextualizar o 

desenvolvimento do meio artístico em Portugal nos anos 70, focando sobretudo os 

principais pontos cruciais, com base numa bibliografia seleccionada. 

Os anos 70 em Portugal, nos campos político, económico e artístico, subdividem-se 

pelo menos em dois momentos distintos, antes e depois da Revolução de 25 de Abril 

de 1974. O final dos anos 60 é marcado pela tomada de posse de Marcelo Caetano, 

em 1968, e pelo regresso de artistas bolseiros que se encontravam a estudar no 

estrangeiro, na sua maioria apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian, que desde 

1956, tornou possível e mais facilitado o contacto com a arte que vigorava 

internacionalmente. Anteriormente ao referido apoio proporcionado aos artistas era 

nítido o isolamento do país relativamente aos movimentos artísticos contemporâneos 

que se desenvolviam no estrangeiro. Apesar da tomada de posse de Marcelo Caetano 

ter trazido alguma confiança e esperança no que diz respeito à ditadura que se vivia 

até então, no que toca à arte, não foram muitas as mudanças, pois o apoio estatal no 

campo da arte contemporânea continuou quase inexistente. Surge nessa altura, 

contudo, um incentivo para apostas de instituições privadas na arte contemporânea 

portuguesa com publicidade e divulgação como contrapartida. É o caso, entre outros, 

dos Prémios Soquil, entre 1968 e 1972, que destacaram e premiaram alguns dos 

artistas mais marcantes da época13. 

É também nesta altura, final dos anos 60, início dos anos 70, que se desenvolve uma 

crítica de arte mais activa. Realiza-se o I Encontro de Críticos de Arte Portugueses 

(1967) sob a responsabilidade da AICA (Associação Internacional de Críticos de 

Arte) em Portugal, reestruturada em 1968. Este papel mais activo da crítica de arte em 

Portugal desencadeou o aparecimento de algumas publicações cruciais na 

compreensão do panorama nacional artístico da época, nomeadamente o suplemento 

da revista Arquitectura, com o nome de Pintura e Não (apenas publicado de Abril de 

13 Rita Macedo, “1968-74 Renovação na Continuidade”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009, p.21. 



1969 a Agosto de 1970) sob responsabilidade da AICA, e mais tarde a Colóquio 

Artes, em 1971, com a direcção de José Augusto França14. Este, Rui Mário 

Gonçalves, Fernando Pernes, Egídio Álvaro e Francisco Bronze foram alguns dos 

críticos activos da época, os mesmos que mais tarde descrevem detalhadamente estas 

décadas em livros e publicações. 

A crítica de arte contemporânea, nacional e internacional, juntamente com o 

aparecimento de novos espaços expositivos comerciais, vêm impulsionar a 

dinamização do mercado de arte. O aparecimento de novas galerias – como por 

exemplo a Dinastia (1968), São Mamede (1969), Judite Dacruz (1969), Quadrante 

(1969) e mais tarde a Quadrum (1973), entre outras - permitiu o crescimento da 

valorização da arte contemporânea, como alternativa ao gosto do naturalismo 

oitocentista das encomendas oficiais até então ou do modernismo oficial, 

desenvolvendo uma inflação do valor das obras apresentadas15. Ainda assim, devido 

aos anos de inexistência deste mercado e à produção contínua por parte dos artistas, a 

oferta acabava por ser maior que a procura. Face à inexistência de um Museu de Arte 

Contemporânea o espaço expositivo da Gulbenkian (desde 1969) e das galerias 

acabaram por constituir os meios catalizadores para a cultivação da arte da época16.  

A crise petrolífera de 1973 vem agravar o estado da economia portuguesa, 

inflacionada em 30%, facto que acaba por um lado por abonar o crescimento do 

mercado artístico, apostado por muitos investidores da altura e por outro por 

desencadear um exponencial aumento dos valores praticados e um desordenado 

desenvolvimento do mercado17. A inflação dos preços é também influenciada pela 

morte de alguns artistas, como Eduardo Viana (1967) e Almada Negreiros (1970), e 

ainda da primeira retrospectiva de Vieira da Silva na Fundação Calouste Gulbenkian 

(1970). O mercado passou a sobrevalorizar as assinaturas dos artistas, não 

questionando a qualidade da sua obra e equiparando os valores praticados no 

14 Rita Macedo, “1968-74 Renovação na Continuidade”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009, p.20. 
15 Alexandre Melo, Arte e Artistas em Portugal, Lisboa: Círculo de Leitores, 2007, p.38. 
16 Rita Macedo, “1968-74 Renovação na Continuidade”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009, p.24. 
17 Idem. 



estrangeiro, ainda que internacionalmente o campo artístico nacional fosse 

desconhecido. 

O ano de 1973 é também marcado por duas exposições na SNBA (Sociedade 

Nacional de Belas Artes), a “26 Artistas Hoje” (incluindo alguns trabalhos dos 

prémios Soquil) e a “Exposição 73” (com obras polémicas como a escultura de Clara 

Menéres “Jaz morto e arrefece o menino de sua mãe” e a performance de inauguração 

de João Vieira, que envolve uma mulher nua pintada de dourado), e ainda pela 

execução da escultura de D.Sebastião, de João Cutileiro (em Lagos), que “assinala a 

ruptura com uma penosa tradição de estatuária fascista”18. Ainda não tinha sucedido a 

revolução de Abril e as actividades artísticas, algumas não censuradas, abalavam 

preconceitos, eram polémicas e criticadas na sociedade. 

A revolução de 25 de Abril propriamente dita não teve repercussões directas no 

campo artístico, visto ser permanente a ausência de políticas culturais adequadas. 

Desencadeou no entanto, uma maior aproximação dos artistas à população, através de 

manifestações festivas, partidárias, provocatórias e colectivas.  

O 10 de Junho de 1974 é marcado pela pintura de 48 pintores num painel colectivo, 

em Belém, dedicado aos capitães de Abril, impulsionado pelo Movimento 

Democrático dos Artistas Plásticos criado na Sociedade Nacional de Belas Artes e 

ainda pelo acto performativo, no Porto, do “Funeral” do Museu Nacional Soares dos 

Reis sob responsabilidade de membros da Cooperativa Árvore, que se indignavam 

perante o sistema museológico português19. Realizaram-se também, com alguma 

frequência, intervenções sociais performativas, de grupos como o Acre
20

 e o Puzzle, 

com iniciativas particulares, provocatórias e de contacto directo com o “povo”, numa 

atitude conceptual e crítica, ligada à função social da arte e do artista. Para além 

destas acções, foram comuns atitudes efémeras de cidadãos, não artistas, 

maioritariamente partidárias e políticas, através de cartazes, panfletos, comunicados e 

18 Alexandre Melo, Artes Plásticas em Portugal dos anos 70 aos nossos dias, Algés: Difel, 1998, p.50. 
19 Raquel Henriques da Silva, “Os anos 70 depois do 25 de Abril”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009, p.27. 

 



graffitis
21. Junto às questões políticas e revolucionárias, foi desenvolvido durante 

estes anos, e ao longo de toda a década, um “processo” de emancipação da mulher, 

defendido pela artista Clara Menéres, entre outras, com abordagens críticas no campo 

do erotismo, do corpo, da identidade e do preconceito social. 

A crise económica, política, e consequentemente social, vivida no país, acabou por 

provocar um “bloqueamento” do mercado de arte, pressionando a maioria das galerias 

a fechar portas e outras a desfazerem-se de muitas das suas obras e a enveredarem por 

um campo cooperativo de maior abertura para uma produção experimental22. Para 

além da Galeria 111 e de algumas exposições e iniciativas pontuais em Lisboa, 

Coimbra (CAPC – Centro de Artes Plásticas de Coimbra) e Porto, com Egídio Álvaro 

como grande dinamizador (sobretudo no Centro de Arte Contemporânea), a Galeria 

Quadrum em Lisboa, de Dulce d’Agro, foi um caso particular de sobrevivência, 

caminhando num circuito experimental e de incentivo a novos meios de expressão 

artística e a jovens artistas. A revolução de Abril pode ser considerada, apesar de 

tudo, como impulsionadora de momentos de grande desenvolvimento a nível de 

meios de expressão artística e experimental que já vingavam desde dos anos 60, mas 

só agora eram “assumidos”, incentivados e praticados. O alargamento dos meios de 

expressão permitiu a quase abolição dos limites da tela na grade e moldura e da 

escultura no plinto. A Quadrum foi, deste modo, uma forte base de sobrevivência nos 

tempos difíceis que se ultrapassavam, que com a dificuldade acrescida de um mercado 

agora estagnado, permitiu o desencadear de aventurosos e inovadores caminhos23. 

Uma das performances marcantes desta época foi “Rotura” (1977), de Ana Hatherly, 

realizada na galeria Quadrum. Esta obra, filmada e fotografada por Jorge Molder, 

interferiu criticamente com a arte mais tradicional e com o mercado artístico24. A 

fotografia e o filme, novos meios de expressão, aparecem assim também como aliados 

21 Ana Filipa Candeias, “Anos 70 em cartaz”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 2009, p.178-185. 
22 Bruno Marchand, “Dulce d’Agro. A mais bonita história cultural de depois do 25 de Abril”, in L + 

Arte, nº50, Julho de 2008, p.42-47. 
23 Idem. 
24 Ana Filipa Candeias, “Fotografia, performance, imagem em movimento – os artistas e os novos 

meios em Portugal”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009, 

p.35. 



documentais do momento de performance. A partir de 1976 a Quadrum contava com 

iniciativas do crítico José Ernesto de Sousa que desde o início da década 

impulsionava uma arte experimental, a par do contexto internacional das vanguardas 

conceptualistas. Depois de conhecer a obra de Sol Lewitt em 1971 e de visitar a V 

Documenta de Kassel, em 1972, em que teve um contacto directo com as ideias de 

Harald Szeemann
25 e com a obra que Joseph Beuys aí apresentou, de contacto e 

discussão directa com o público, Ernesto de Sousa tenta cessar o isolamento artístico 

português, importando e defendendo de forma crítica e incentivadora o papel activo 

do espectador (abolindo a fronteira entre a obra e o seu público), a essência do lado 

processual, o artista como “operador estético”26, a obra de arte como “obra aberta”, 

experimental e por vezes efémera. Tendo-se dedicado ao cinema e à estética neo-

realista (sobretudo nos anos 40 e 50) e só mais tarde interessado na vanguarda, 

sobretudo na arte conceptual, o percurso de Ernesto de Sousa pode ser considerado 

um caminho descontínuo, tema explorado e aprofundado por autores como João 

Fernandes27, Miguel Wandschneider28, Miguel Leal29 e Mariana Pinto dos Santos30, 

em diferentes leituras e opiniões. Ernesto de Sousa intitulava-se um herdeiro das 

ideias de Almada Negreiros, considerando-o um modelo a seguir, um artista ideal e 

completo, assumindo, na definição de um projecto de vanguarda, que era necessário 

regressar a um passado. Ernesto de Sousa defendia as manifestações colectivas, o 

convívio, a valorização do efémero, a relação da arte com a vida, influenciado 

25 Apesar de Ernesto de Sousa não ter visitado a exposição icónica “When Attitudes Becomes Forms” 

também de Harald Szeemann, as ideias aqui defendidas acabam por ser “adoptadas” e defendidas pelo 

crítico. 
26 Segundo Mariana Pinto dos Santos, o termo “operador estético” foi utilizado previamente por Bruno 

Munari e adoptado por Ernesto de Sousa. SANTOS, Mariana Pinto dos, Vanguarda & Outras Loas 

Percurso Teórico de Ernesto de Sousa, Lisboa: Assírio & Alvim, 2007, p.169. 
27 João Fernandes, “Vinte anos depois…”, in Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de 

Serralves, 1997, p.15-35. 
28 Miguel Wandschneider, “Descontinuidade Biográfica e Invenção do Autor”, in Ernesto de Sousa, 

Revolution My Body, CAM, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1998, p.14-24. 
29 Miguel Leal, Desmembramento, desmaterialização, reconstrução: para uma abordagem às mutações 

do conceito de escultura na arte portuguesa entre 1968 e 1977, dissertação de Mestrado, apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999. 
30 Mariana Pinto dos Santos, Vanguarda & Outras Loas Percurso Teórico de Ernesto de Sousa, Lisboa: 

Assírio & Alvim, 2007. 



profundamente pelo movimento internacional Fluxus (por meio de Filliou, George 

Brecht e Vostell)31. 

É durante uma viagem a Itália, no verão de 1969 que Ernesto de Sousa participa no I 

Festival de Arte Colectiva “11 Giorni a Pejo” (organizado por Bruno Munari) e 

contacta diversos artistas e começa a construir alguns projectos críticos e 

vanguardistas32. Nesses projectos, “Encontros no Guincho” (1969), “Nós não estamos 

algures” (1969), “O meu corpo é o teu corpo” (1971), apresenta propostas de 

happening e performance, e em encontros da AICA na SNBA, em 1972 com “Do 

Vazio à Pro-Vocação” e em 1974 com “Projectos-Ideias”, Ernesto de Sousa mostra 

exposições que vinculam o lado experimental, processual, conceptual e de vanguarda 

que vinha defendendo. Utilizando as palavras de Miguel Wandschneider, “O artista 

passava a ser encarado como um ‘operador estético’, não mais por referência 

exclusiva ou privilegiada a um ou outro género, podendo utilizar todo e qualquer 

meio de expressão, no que correspondeu a um movimento de des-hierarquização e 

subversão de autonomia dos géneros artísticos e de des-especialização da práctica 

artística. Simultaneamente, a obra passava a ser concebida como ‘aberta’, 

eminentemente experimental, eventualmente efémera, abandonando a segurança dos 

códigos estabelecidos para incorporar a indeterminação e imprevisibilidade do 

processo de realização. Finalmente, o público era chamado a participar activamente 

na definição da obra, segundo uma concepção que punha em causa e pretendia 

utopicamente abolir a fronteira que o separava do artista e da obra”33. Ernesto de 

Sousa, apresenta mais tarde, como projecto paradigmático da época, a Alternativa 

Zero: Tendências Polémicas na Arte Portuguesa Contemporânea, em 1977, na 

Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, centro expositivo presidido na altura 

por João Vieira34. 

31 João Fernandes, “Vinte anos depois…”, in Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de 

Serralves, 1997, p.21. 
32 João Fernandes, “Vinte anos depois…”, in Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de 

Serralves, 1997, p.18. 
33 Miguel Wandschneider, “Descontinuidade Biográfica e Invenção do Autor”, in Ernesto de Sousa, 

Revolution My Body, CAM, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1998, p.18. 
34 João Fernandes, “Vinte anos depois…”, in Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de 

Serralves, 1997, p.24. 



Entretanto, realiza-se em 1976 o I Congresso Internacional da AICA em Portugal, 

presidido por Salette Tavares35. Esta, como outras iniciativas do mesmo tipo, 

contribuíram para uma maior aproximação da arte com o público e para reafirmar o 

que tinha sido sugerido pelas vanguardas experimentais, processuais e por vezes 

sociais, dos projectos de Ernesto de Sousa, abrindo o campo de expressão artística 

para novos meios como a fotografia, a imagem em movimento e o corpo. A exposição 

Alternativa Zero tinha sido pensada para ocorrer na mesma altura do encontro da 

AICA, para desta forma adquirir uma projecção internacional, mas devido a atrasos 

financeiros, acabou por apenas se realizar no ano seguinte36. Foi o primeiro projecto 

assumido pela Secretaria de Estado da Cultura, dirigida por Eduardo Prado Coelho, 

destacando as ideias que Ernesto de Sousa vinha defendendo até então. A exposição 

estava dividida em três apresentações distintas: uma primeira focada nos artistas 

modernistas, uma segunda com cartazes de exposições internacionais e uma terceira, 

com obras de artistas contemporâneos, convidados pelo crítico37. Ernesto de Sousa 

continuou o seu percurso activo durante a década seguinte, participando, entre outros 

projectos, como comissário das representações portuguesas na Bienal de Veneza em 

1980, 1982 e 1984. 

Regressando ao panorama artístico geral do país, e para terminar esta breve síntese, 

em 1978 realiza-se a I Bienal Internacional de Artes Plásticas de Vila Nova de 

Cerveira e em 1979, também organizada pela SEC, a Lis’79, Exposição Internacional 

de Desenho de Lisboa. A Lis’79 teve lugar igualmente na Galeria de Belém, a qual 

posteriormente na sua segunda edição em 1981, sofreu um violento incêndio ainda 

35 Raquel Henriques da Silva, “Os anos 70 depois do 25 de Abril”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009, p.29. João Fernandes “Vinte anos depois…”, in 

Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de Serralves, 1997, p.25 e 26. 
36 João Fernandes, “Vinte anos depois…”, in Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de 

Serralves, 1997, p.25. 
37 João Fernandes, “Vinte anos depois…”, in Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de 

Serralves, 1997, p.25. Ver também Mariana Pinto dos Santos, Vanguarda & Outras Loas Percurso 

Teórico de Ernesto de Sousa, Lisboa: Assírio & Alvim, 2007. 



antes da inauguração, que acaba por destruir todas as obras que nela estavam 

incluídas38. 

Face a estes acontecimentos, e em jeito de conclusão, podemos afirmar que os anos 

70 foram anos de um profundo desenvolvimento da crítica de arte que se vinha 

afirmando desde os anos 60 e de uma consequente dinamização do mercado artístico, 

o qual apresenta posteriormente a sua maior crise. É também durante estes anos que 

são exteriorizados no campo dos meios de expressão artística novos caminhos: 

valorização do espectador, do aspecto processual, do experimentalismo, do convívio, 

do colectivo, dos ambientes artísticos sem barreiras e das vanguardas conceptuais 

tendo como principal dinamizador Ernesto de Sousa, possibilitando a quebra do 

isolamento que existia em Portugal relativamente ao mundo artístico internacional e 

ainda devido ao conjunto de artistas que estudaram no estrangeiro com bolsas da 

Fundação Calouste Gulbenkian. São anos também distinguidos pela motivação 

artística por parte de empresas privadas e pela contínua inércia por parte do Estado, 

que apenas no final da década começa a dar algum sinal no campo de apoios na arte 

contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Raquel Henriques da Silva, “Os anos 70 depois do 25 de Abril”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009, p.30. 



II. CONSERVAÇÃO NA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

1. Intenção do artista nos novos meios de expressão artística 

 

“(...) mesmo quando assistimos a autênticas revoluções materiais neste sentido a obra permanece 

adstricta a uma natureza objectual. A maior mudança produz-se na própria atitude do artista que a 

partir de agora olhará para as questões técnicas sem o desejo de perenidade que a pintura tradicional 

priorizava. A alteração fundamental dá-se nos anos setenta quando começam a entrar em jogo os 

termos conceptual e desmaterialização. É então que uma série de propostas artísticas fazem a sua 

aparição baseando-se na efemeridade do desenvolvimento espaço-temporal em que se assentam, na 

duração natural dos elementos procedentes da natureza ou organismos vivos utilizados, na fotografia, o 

vídeo ou filme como rasto documental de uma intervenção artística, na obra como work in progress, 

como ritual efémero ou bem como documentação que contem instruções para as sucessivas 

apresentações públicas.”39 

Maria Jesus Ávila 

 

Essencialmente a partir da segunda metade do Séc.XX até aos nossos dias, com o 

alargamento dos meios de expressão artística, a materialidade da obra de arte 

contemporânea tem vindo a sofrer ao longo dos tempos algumas mutações. O material 

passa frequentemente a fazer parte integrante da significação da obra, não 

funcionando apenas como um suporte ou simplesmente como um meio para atingir 

um resultado final, como se verificava anteriormente na arte dita “tradicional”. Entre 

os novos meios, destacam-se o filme, o vídeo, a performance e a instalação, 

frequentemente de carácter experimental e temporário. O processo de execução, a 

novidade, a ideia e o conceito de uma determinada obra de arte contemporânea, 

podem por vezes sobrepor-se à importância da sua materialidade. Por outro lado, 

algumas obras passaram a ser constituídas por momentos únicos, irrepetíveis 

(p.ex.:performances, happenings), ou por relações espaço-temporais e por vezes 

ambientes constituídos por diversos componentes, não podendo ser divididos em 

39 Maria Jesús Ávila, “A conservação da arte contemporânea: um novo desafio para os museus”, @pha 

Boletim nº5, (Coord. de Lúcia Almeida Matos), http://www.@pha.pt/boletim/boletim5/pdf/3 - 

mariajesusavilaconservação.pdf, 2007, p.2. 



partes. O espectador torna-se parte integrante e imprescindível do completar dessas 

mesmas obras, experienciando-as. Nos “novos” e diversificados meios de expressão 

artística – corpo, acção, vídeo, etc. - tornam-se intrínsecos e cruciais aspectos 

intangíveis como as relações da obra com o espaço, o espectador, o tempo, o som, o 

movimento e o conceito.  

Para além disso, como afirma Ana Ruivo relativamente aos novos meios, “Todos os 

modos são válidos e esse é talvez o traço mais interessante da contemporaneidade. 

Daí que expressões como campo expandido da pintura e da escultura tenham ganho 

terreno na crítica e historiografia de arte para abordar produções desde a segunda 

metade do século XX”40. Em determinadas obras de arte contemporânea, muitos dos 

materiais eleitos para respectiva execução não seguem quaisquer regras, podendo ser 

utilizada todo o tipo de matéria prima41, muito embora nem sempre instalações ou 

outro tipo de obras de arte contemporânea sejam compostas por materiais 

contemporâneos ou quotidianos. Pensemos por exemplo em dois exemplos 

específicos de obras realizadas com materiais surpreendentes e em que o processo tal 

como o material têm uma significação particular, como “Gnaw” da artista Janine 

Antoni e “Hairy Shoe” de Robert Gober. A obra “Gnaw”, consiste numa instalação 

efectuada em três etapas distintas. Numa primeira etapa, a artista esculpiu dois cubos, 

com 270 Kg, um de chocolate e outro de banha. A razão de serem cubos justifica-se 

pelo facto da artista estar interessada em trabalhar com o cubo “because it was a kind 

on icon of Minimalism. Minimalism really introduced fabrication to us, and what I 

was thaught by Minimalism is that not only the material had meaning, but the process 

in which it was made”42. Numa segunda etapa desta instalação, a artista mordeu os 

cubos várias vezes, utilizando o corpo, esculpindo-os com a boca. Na terceira etapa da 

instalação, a artista aglutinou o chocolate mordido e cuspido e verteu-o em moldes de 

40 Ana Ruivo, “…Velhos meios?”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, 2009, p.41. 
41 Ver Óscar Chiantore, António Rava, “ L’estetica del contemporaneo” e “I nuovi materiali dell’arte 

contemporanea”, in Conservare l’arte contemporanea, problemi, metodi, materiali, ricerche, Milão, 

Electa, 2005, p. 18-37. 
42www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A8292&page_number=1

&template_id=1&sort_order=1 



caixas de chocolate e com a banha também mordida e cuspida, juntou cera de abelha e 

pigmento vermelho e fez batons, os quais juntamente com a caixa de chocolates 

colocou numa vitrina com espelhos, em que o espectador se observava a si próprio. A 

obra “Hairy Shoe” de Robert Gober, consiste numa escultura em formato de sapato 

feminino, feito com cera e cabelo humano. Os materiais aqui utilizados, para além de 

não serem comuns na arte dita “tradicional”, não estão normalmente associados à 

materialização de sapatos e como tal suscitam alguma curiosidade acerca da 

significação da obra. 

Esta diversidade de materiais e meios, assim como a atitude e versatilidade artística 

que se vêm afirmando cada vez mais, acabam irremediavelmente por questionar 

preocupações de determinados campos do mundo da arte, como por exemplo o da 

conservação, que estando “formatado” para um género de arte mais contida, 

naturalmente não acompanha o mesmo ritmo de desenvolvimento. Os artistas 

contemporâneos, no geral, não se preocupam de facto com a durabilidade e 

preservação das suas obras, valorizando em primeiro plano os aspectos processuais e 

expressivos referidos. No entanto, quando se trata de apresentar essas obras em 

exposições, alguns destes artistas definem regras rigorosas na forma como devem ser 

mostradas as suas obras. 

Partindo do princípio que, por uma questão de tempo, nenhuma obra ou meio de arte é 

eterno, quando mencionamos “arte efémera”, estamos a referir-nos a obras de carácter 

intencionalmente efémero por parte dos artistas. O carácter efémero da maioria das 

obras de arte contemporânea depende, entre vários factores, do seu processo de 

criação, do meio de expressão artístico utilizado, da intenção do artista e significação 

da obra, factores que irão definir a identidade e características da mesma. O material 

utilizado, transmite por si uma significação inerente, mas é na ideia que existe 

realmente uma obra de arte. Segundo Cornelia Weyer, “In the postwar period it 

appeared as if materiality was even more tightly interwoven with the subject matter of 

art than ever before, for example in the work of Joseph Beuys. It was not until 

concept art with its radical rejection of the art market arrived that forward thinkers in 

restoration such as Heinz Althofer were prompted to reconsider the concept of 

originality, because if it is true that ‘ideas in themselves’ ‘can be works of art’ (Sol 

LeWitt), then any materialisation of them is ephemeral and ‘so...concern for the 

conservation of such objects is, at least from the point of view of material 



conservation, invalid’”43. As frases de Sol LeWitt citadas por Cornelia Weyer levam 

este tema ao extremo, no entanto, na realidade, o acto de conservação material em 

determinado tipo de obras contemporâneas, deixa realmente de fazer sentido ou é por 

vezes desvalorizado, sendo que em alguns casos são elevados aspectos intangíveis e 

mais relevantes. 

Apesar da efemeridade material de algumas obras constituir uma opção intencional, 

no âmbito de apresentação destas mesmas obras, alguns artistas têm tendência a 

querer que as suas obras sejam expostas conforme a sua aparência original ou ainda 

por vezes com alterações no presente, permitindo desta forma que fisicamente a obra 

se encontre em constante desenvolvimento, sendo esta por vezes reproduzida ou 

readaptada. “Some types of artworks, i.e. the installations, change whenever they are 

reassembled and must therefore be considered as subject to change”44.  Ora, este tipo 

de aspectos são na maioria das vezes divergentes dos códigos de ética da Conservação 

e Restauro pensados para a arte mais “tradicional”, que apesar deste tipo de 

incompatibilidades, têm inevitavelmente de se adaptar às especificidades da 

contemporaneidade. Carol Stringari escreve, “In some cases the artist may be 

available, but may not care or wish to dredge up old ideas. Artist may even wich to re-

invent the piece – which is perfectily understandable from their perspective, but what 

about our responsability as caretakers of historical objects?”45. 

Nos casos em que a degradação é parte verdadeiramente integrante da significação da 

obra, a conservação torna-se ainda contraditória e ilegítima, dado que a intenção do 

43 Cornelia Weyer, “Media art and the limits of established ethics of restoration”, in Theory and 

Practice in the Conservation of Modern and Contemporary Art, Reflections on the Roots and the 

Perspectives, (Coord. de Ursula Schadler-Saub e Angela Weyer), Londres: Archetype Publications 

Ltd., 2010, p.25-26. 
44 Marina Pugliese, Antonio Pugliese e Barbara Ferriani. “Contemporary Artwork Preservation, The 

Artist’s Moral Right Versus The Owner’s Material Right” in Art D’Aujourd’hui Patrimoine De 

Demain Conservation et Restauration des Oeuvres Contemporaines, 13es journées d´études de la 

SFIIC, (Coord. de Marcel Stefanaggi), Institut National du Patrimoine, Paris, 2009, p.15. 
45 Carol Stringari, “Installations and Problems of Preservation”, in Modern Art: Who Cares? An 

interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and 

contemporary art (Coord. de IJsbrand Hummelen e Dionne Sillé) Beeldrecht Amstelveen, The 

Foundation for the Conservation of Modern Art and the Netherlands Institute for Cultural Heritage, 

1999, p. 272. 



artista na execução da sua obra é um ponto crucial na conservação da arte 

contemporânea e tem de ser acima de tudo respeitada. Estes casos assumem desde o 

início um tempo de “vida” mais reduzido, assumindo por vezes a durabilidade 

equivalente ao período de apenas uma exposição. Como exemplo de uma obra 

assumidamente visível apenas durante o período de uma exposição pense-se na obra 

“Passarelle” (2005), da artista Joana Vasconcelos. É composta por uma estrutura 

mecânica móvel que suspende cães de faiança pelo pescoço, os quais devido à 

deslocação, chocam uns contra os outros e vão-se partindo. Independentemente da 

significação ou intenção específica desta obra, a “Passarelle” demonstra de alguma 

forma uma desvalorização em relação ao material que a artista aqui utiliza, que desde 

a sua primeira versão, assume e prevê a necessidade de substituição material para 

cada apresentação.  

Pensemos ainda em outras duas obras, de João Pedro Vale, “Can I Wash you?” 

(1999) e “Are You Safe When You Are Dreaming?” (2001), ambas com sabão azul e 

branco utilizado de formas distintas46, as quais devido à degradação da sua 

constituição material, também têm de ser refeitas cada vez que são expostas. A 

primeira é constituída apenas por sabão azul e branco, num formato que pretende 

parecer ser uma medalha em mármore, de grandes dimensões. A intenção inicial do 

artista era que a obra fosse refeita para cada exposição (sendo a anterior destruída), o 

que veio a realizar-se em 2001 para uma exposição em Serralves e em 2005 para a 

exposição inaugural da Ellipse Foundation. A obra pertence à colecção do Banco 

Privado Português e foi recentemente desenvolvido um protocolo no âmbito de uma 

dissertação47 de Mestrado em Conservação e Restauro que, entre vários factores, visa 

documentar a forma como o artista refez a obra para que deste modo seja possível 

uma futura execução da mesma, no caso do artista não se encontrar activo48. No caso 

da obra “Are You Safe When You Are Dreaming?”, esta é constituída por uma bóia 

(câmara de ar), revestida a sabão azul e branco, rodeada por quinze bandeiras com 

instruções de socorro e náufrago, azuis, encarnadas e amarelas. Ao deteriorar-se a 

46 Constança Moctezuma, Estudo e Conservação de uma obra em sabão de João Pedro Vale, 

Dissertação de Mestrado em Conservação e Restauro, apresentada à FCT-UNL, 2009, (exemplar 

policopiado), p.5-6. 
47 Constança Moctezuma, ibidem. 
48 Idem,  p.29. 



camada de sabão azul e branco, ocorreu uma falta de adesão entre a camada de sabão 

e a câmara de ar. Apesar de, no caso desta obra, a intenção inicial do artista não ser à 

partida a sua reprodução cada vez que fosse exposta49, o artista decidiu fazê-lo em 

2005, devido ao avançado estado de degradação da mesma. Devido às especificidades 

deste tipo de material e à interactividade da obra, através da cor e cheiro que 

proporcionavam ao espectador sensações inerentes à sua significação e intenção do 

artista, torna-se quase inevitável a reprodução desta obra, por parte do artista, para 

cada exposição. A obra pertence à colecção do C.A.M. (Centro de Arte Moderna da 

Fundação Calouste Gulbenkian), onde foi efectuada a produção da obra em 2005 e 

existe documentação sobre este assunto50. 

A possibilidade da existência de várias versões, não em simultâneo, de uma mesma 

obra, pelo menos durante a vida do artista, tornou-se numa questão recorrente da 

contemporaneidade e que questiona os valores da arte e conservação mais 

“tradicionais”.  

Quem verdadeiramente valoriza a conservação destas obras, que por vezes apenas 

duram o período de uma exposição, são entidades museológicas, galerias e 

coleccionadores, que para as adquirirem, gostariam que estas não deixassem de existir 

fisicamente num curto espaço de tempo. Para além disso, principalmente no caso dos 

museus, a necessidade e principal objectivo de transmissão às futuras gerações é 

colocada em causa com a efemeridade material das mesmas. Isto dificulta ainda, de 

certa forma, a inserção e aquisição deste tipo de obras no mercado artístico.  

 

Apesar da arte contemporânea ser a área em que se foca esta dissertação, torna-se 

relevante referir ainda que não só nesta área são comuns obras de carácter efémero. 

Deparamo-nos diversas vezes com bens etnológicos, antigos ou mais modernos, de 

materiais orgânicos, e portanto efémeros, que têm como principal objectivo o seu 

valor funcional e sagrado na civilização a que pertencem. A vontade por parte de 

conservadores e coleccionadores é o de conservar estas obras, para apresentar e 

49 Idem, p.6. 
50 Ver L. Meckel, Documentation and first step towards a concept to: Are You Safe When You are 

Dreaming?, C.A.M., Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 



transmitir as mesmas às gerações futuras. No entanto, se na intenção de quem as 

realizou, apenas adquirem um valor sagrado e funcional, e a degradação das mesmas é 

irrelevante e resolvida com a reprodução de outra obra, será que é legítimo ou 

justificável conservá-las? 

2. Mudança do papel do Conservador 

 

“The changes in art practice and conservation practice, urge conservators to reflect 

on their role in the life of the artwork as well as on their new involvement with 

artists. For the conservator a significant change is that contemporary artworks such as 

installations and time based media artworks ask for a proactive approach from the 

museum professionals rather than the more accepted preventive approach.”51 

Vivian van Saaze 

 

A ética da conservação e restauro tem sofrido algumas alterações ao longo dos 

tempos, sendo que o seu maior desenvolvimento, dedicado ainda à arte dita 

“tradicional”, surge no final do Séc.XIX e sobretudo no Séc.XX. Foram 

desenvolvidas e publicadas algumas “cartas” e códigos de ética de conservação e 

restauro, ainda que inicialmente tenham sido abordadas principalmente por duas 

posições distintas52: por um lado Viollet-le-Duc (1814-1879), arquitecto francês que 

defendia o restauro, a recuperação do original, a tentativa de inovação, a 

reconstituição estilística e relativizava a historicidade; por outro lado John Ruskin 

(1819-1900), escritor e crítico inglês, que defendia a conservação/consolidação, a 

intervenção mínima, a manutenção como prioridade, a preservação da autenticidade, 

não tolerando o restauro. Baseadas no conceito de Ruskin, mas de forma menos 

radical e mais actual face ao desenvolvimento mundial, desenvolveram-se as teorias 

do arquitecto, escritor e critico italiano Camillo Boito (1836-1914) e do arquitecto 

italiano Cesare Brandi (1906-1988), que defendiam a prioridade à conservação, o 

51 Vivian van Saaze, “From Intention to Interaction, Reframing the Artist’s Interview in Conservation 

Research”, in Art D’Aujourd’hui Patrimoine De Demain Conservation et Restauration des Oeuvres 

Contemporaines, 13es journées d´études de la SFIIC, (Coord. de Marcel Stefanaggi) Institut National 

du Patrimoine, Paris, 2009, p.20. 
52 Rita Macedo, in Desafios da Arte Contemporânea à Conservação e Restauro, Documentar a Arte 

Portuguesa dos Anos 60/70, Tese de Doutoramento, apresentada à FCT-UNL, 2008, p.53-56 no 

capítulo “Ética da Conservação e Restauro” (exemplar policopiado). 



respeito pelo original, a tolerância ao restauro, as adições como elementos novos (a 

evitar), a minimização de falsificações e a importância da documentação e 

metodologia científica. 

 

Tanto a Carta de Atenas para o Restauro (1931) como a Carta de Veneza (1964) 

seguem as posições defendidas pelo historicismo, na medida em que defendem a não 

execução do restauro integral, valorizando a documentação e a investigação histórica. 

Segundo Cesare Brandi, “...o restauro constitui o momento metodológico do 

reconhecimento de uma obra de arte, na sua consistência física e na sua dupla 

polaridade estética e histórica, com vista à sua transmissão para o futuro”53 e “(...) o 

restauro deve dirigir-se ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, 

sempre que isto seja possível sem cometer uma falsificação artística ou uma 

falsificação histórica, e sem apagar nenhum sinal da passagem da obra de arte através 

do tempo”54. 

Através da Teoría del Restauro (1963) de Cesari Brandi, da Carta Italiana del 

Restauro (1972) e da Carta del Restauro (1987) é renovada a importância histórica 

das obras, associada a uma vertente material e estética. Mais tarde, o Código de Ética 

da Comissão para a Conservação do ICOM (1988) e o Código da Ética da ECCO 

(2003) vêm reafirmar essas ideias, de uma forma menos estricta e vinculativa, 

defendendo a integridade estética, histórica e física da obra em questão55. 

A posição defendida por Cesare Brandi, apesar de não tão vinculativamente como em 

décadas passadas, é seguida actualmente por grande parte dos conservadores-

restauradores (fazendo parte da sua formação académica) até aos nossos dias, 

sobretudo quando nos referimos à arte dita “tradicional”. No entanto, na maioria da 

arte contemporânea, esta posição torna-se contraditória e quase inexequível. A teoria 

de Cesare Brandi aplica-se à arte dita “tradicional” e está relacionada, entre diversos 

53 Cesare Brandi, in Teoría del Restauro, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p.15, tradução livre. 
54 Idem, p.17. 
55 Rita Macedo, in Desafios da Arte Contemporânea à Conservação e Restauro, Documentar a Arte 

Portuguesa dos Anos 60/70, Tese de Doutoramento, apresentada à FCT-UNL, 2008, p.53-56 no 

capítulo “Ética da Conservação e Restauro” (exemplar policopiado). 
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factores, com a preservação da marca da mão do artista56. Ora, já na época da teoria 

de Brandi se conheciam os ready-made de Marcel Duchamp e outras obras 

constituídas por materiais industriais, com pouca ou nenhuma intervenção directa da 

mão do artista. No entanto,  Brandi não se dedicou a este campo da arte e como tal, 

algumas das ideias defendidas pelo autor, têm nos dias de hoje de ser adaptadas ou 

mesmo substituídas por conceitos mais adequados e actualizados. Conceitos 

defendidos até então como o de durabilidade, intervenção mínima e reversibilidade, 

não são aplicáveis ao tipo de problemas que surgem em determinados casos da 

contemporaneidade. Segundo Cornélia Weyer
57

 o termo reversibilidade terá sido 

actualizado por Barbara Applebaum, em 1987, para “re-tratabilidade”, defendendo 

que o tratamento de conservação e restauro a ser efectuado deverá permitir uma 

posterior intervenção, a qual poderá passar por variados processos não “permitidos” 

ou contemplados anteriormente. Ainda assim, o evitar falsificações, a importância da 

documentação e da metodologia científica, aspectos defendidos durante a segunda 

metade do Séc.XX, continuam a ser aplicados nos diversos meios de arte, da 

antiguidade aos nossos dias.  

 

De facto, está a desenvolver-se uma constante adaptação das funções do conservador. 

Nos dias de hoje o conservador tem um papel mais diversificado, proactivo e 

complexo na medida em que a maioria das suas acções, para além de se distinguirem 

das defendidas na ética de conservação dedicada à arte mais “tradicional”, dependem 

da colaboração alargada e interdisciplinar dos diversos profissionais do mundo da 

arte. No âmbito da contemporaneidade, essa colaboração passa pelos mais diversos 

intervenientes (curador, historiador, produtor, etc), inevitavelmente por uma “nova” 

relação com o artista, que anteriormente não existia, e permite ainda a produção activa 

e colaborativa de documentação versátil e actualizada, que antigamente se resumia 

aos relatórios de intervenções de conservação e restauro. 

Ursula Schadler-Saub, “Conservation of modern and contemporary art: what remains of Cesare 

Brandi’s Teoria del Restauro?”, in Theory and Practice in the Conservation of Modern and 

Contemporary Art, Reflections on the Roots and the Perspectives, (Coord. de Ursula Schadler-Saub e 

Angela Weyer), Londres: Archetype Publications Ltd., 2010, p.63.
57 Cornélia Weyer, in “Restoration Theory Applied to Installation Art” http://www.inside-

installations.org/OCMT/mydocs/WEYER_RestorationTheoryAppliedInstallationArt.pdf. 



Apenas a partir dos anos 90 foram desenvolvidas algumas reflexões e congressos 

internacionais onde foram abordados os temas e inquietações da arte contemporânea e 

respectivas estratégias de preservação, dos quais destacam-se From Marble to 

Chocolate
58 (Tate Gallery em Londres, 1995); Modern Art: Who Cares?59 

(Netherlands Institute for Cultural Heritage em Amsterdão, 1997); 

Mortality/Immortality
60 (Getty Conservation Institute, 1998); Modern Art, New 

Museums
61

 (International Institute for Conservations, Guggenheim de Bilbao, 2004); 

Art D’Aujourd’hui Patrimoine de Demain, Conservation et Restauration des Oeuvres 

Contemporaines
62

 (13es journées d’études de la SFIIC, Paris, 2009); Contemporary 

Art: Who Cares?
63 (Netherlands Institute for Cultural Heritage em Amsterdão, 2010); 

Access 2CA
64 (fazendo parte do projecto europeu PRATICS - Practices, Research, 

Access, Collaboration, Teaching In Conservation of contemporary art, 2009-2011), 

entre outros. Na sequência do encontro Modern Art: Who Cares?, surge em 1999 a 

International Network for Conservation of Contemporary Art - INCCA65 – uma rede 

interactiva internacional, constituída por instituições sobretudo da Europa e Estados 

Unidos da América, a qual será abordada mais à frente, neste texto. Ainda em 2006, 

no centenário do nascimento de Cesare Brandi a associação “Amici di Cesare 

Brandi”, coordenada pelo historiador de arte e conservador Giuseppe Basile e 

58 AA.VV., From Marble to Chocolate: The Conservation of Modern Sculpture (Coord. de Heuman, 

Jackie), Conferência Tate Gallery 18-20 Setembro de 1995, Londres, Archetype, 1995. 
59 AA.VV., Modern Art: Who Cares?: An interdisciplinary research project and an international 

symposium on the conservation of contemporary art (Coord. de IJsbrand Hummelen e Dionne Sillé), 

Beeldrecht Amstelveen, The Foundation for the Conservation of Modern Art / The Netherlands Institute 

for Cultural Heritage, 1999. 
60 AA.VV., Mortality - Immortality: The Legacy of 20th Century Art (Coord. de Miguel Angel Corzo) 

Los Angeles, The Getty Conservation Institute, 1999. 
61 AA.VV., Modern Art, New Museums: Contributions to the Bilbao Congress (Coord. de Ashok Roy e 

Perry Smith), Congresso 13-17 Setembro de 2004, Londres, The International Institute for Conservation 

of Historic and Artistic Works, 2004. 
62 AA.VV.,  Art d’aujourd’hui, patrimoine de demain: Conservation et restauration des oeuvres 

contemporaines,  (Coord. de Marcel Stefanaggi), Paris: SFIIC, 2009.  
63 www.incca.org/contemporaryartwhocares. 
64 www.incca.org/access2ca. 
65 www.incca.org/ 



juntamente com o Istituto Centrale per il Restauro, organizaram em Roma uma série 

de seminários entre 2007 e 2008, sobre conservação de arte moderna e contemporânea 

face à conservação tradicional Italiana com a colaboração da Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna e do Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo
66

. 

 

Ainda assim, em Portugal não existem por enquanto muitas iniciativas relacionadas 

com a criação de estratégias de conservação de arte contemporânea e redes de 

trabalho aplicadas, sendo que os conservadores, no geral, ainda estão muito ligados à 

sua formação inicial e à ética mais tradicional da conservação. A valorização da 

documentação e participação dos artistas só agora começa a ser desenvolvida e, face a 

isso, há uma enorme tarefa a cumprir e a completar na recolha e produção de 

informação de obras de décadas passadas. Devido à reduzida distância temporal que 

temos da arte contemporânea e à pouca experiência da conservação nesta área, foram 

diversos os problemas e danos efectuados em obras de décadas passadas devido ao 

desconhecimento e divergência dos materiais utilizados. Face à situação existente no 

nosso país e comparando com o contexto internacional, Raquel Henriques da Silva 

afirma “Nos principais museus internacionais, este assunto é hoje objecto de 

investimento significativo e envolve debates acalorados sobre decisões difíceis, do 

ponto de vista da conservação. Entre nós, verifica-se uma sensibilização sobre a 

urgência do tema mas pouca acção, embora em contexto académico, haja, tanto no 

Porto como em Lisboa, quem esteja a trabalhar sobre ele com grande qualidade”67. 

 

Como muitos dos artistas de obras contemporâneas ainda se encontram vivos, 

frequentemente querem ser eles os próprios a restaurar, a re-instalar, re-encenar, re-

instalar ou re-produzir a sua obra68. Os materiais e técnicas utilizados, ao serem tão 

66 Francesca Valentini, “Conserving modern and contemporary art: reflections on theory and practice in 

Italy”, in Theory and Practice in the Conservation of Modern and Contemporary Art, Reflections on 

the Roots and the Perspectives, (Coord. de Ursula Schadler-Saub e Angela Weyer), Londres: Archetype 

Publications Ltd., 2010, p.71. 
67 Raquel Henriques da Silva, “Luiz Vaz de Jorge Peixinho e Ernesto de Sousa, 30 anos depois, 

conservar a arte contemporânea”, in revista L + Arte, nº66, Dezembro 2009, p.20. 
68 Temos por exemplo como caso de estudo desta dissertação a artista Clara Menéres, que na entrevista 

presencial realizada em Lisboa a 2 de Abril de 2010, afirma não confiar nos conservadores-



diversificados, por vezes quotidianos e de naturezas variadas (incluindo a 

tecnológica), trazem  problemas relacionados com a sua descontinuação ou 

necessidade de substituição, o que de certo modo dificulta a manutenção ou 

reconstrução de obras efectuadas há poucas décadas atrás. Estes casos verificam-se 

tanto em instalações com materiais industriais, como em vídeo e filme, em que os 

dispositivos de reprodução estão em constante desenvolvimento, e tornam as 

anteriores obras ilegíveis. O conservador ”tradicional” não está habituado a ter de 

resolver este tipo de problemáticas de descontinuação, de estabilização de 

obsolescências tecnológicas ou lidar com outro tipo de problemas deste género. 

A intenção do autor vai influenciar todo o processo de decisão/estratégia de 

preservação ou de documentação de uma determinada obra. E como tal, tem de ser 

acima de tudo respeitada e explorada de forma ao conservador ter acesso ao maior 

número de informação possível sobre a obra. 

Aspectos intangíveis, como a relação da obra com o espaço e com o espectador, o 

movimento, o som, a relação entre os diversos elementos constituintes ou a 

experiência de uma performance
69, ao contrário do campo da arte mais tradicional, 

tornam-se factores cruciais na decisão e escolhas a serem feitas nas estratégias de 

conservação. A desvalorização de um destes factores intrínsecos pode reflectir-se na 

maneira como é exposta a obra, colocando em causa a intenção do artista ou mesmo 

influenciando a recepção por parte do espectador.  

O papel do conservador acaba inevitavelmente por ter de se adaptar às circunstâncias 

da vida artística quotidiana, sendo que o alargamento do seu campo de acção pode por 

vezes passar por funções que incluem: assistência de montagem de obras, produção de 

documentação mais alargada, como entrevistas a artistas, actualização de novos 

meios, entre outros. O conservador tem agora um papel multiplicado, versátil e 

colaborativo com o artista e outros intervenientes que as teorias clássicas de 

conservação não contemplavam.  

restauradores, preservando as suas próprias peças, sozinha ou com a ajuda de amigos, também 

escultores (ver em anexo). 
69 IJsbrand Hummelen and Tatja Scholte, “Sharing Knowledge for the Conservation of Contemporary 

art: Changing Roles in a Museum Without Walls?”, in Modern Art, New Museums : Contributions to 

the Bilbao Congress (Coord. de Ashok Roy e Perry Smith), Congresso 13-17 Setembro de 2004, 

Londres, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2004, p.208. 



Ao rever o seu “novo” papel, função e ética, no que se aplica à arte contemporânea, a 

conservação deverá então criar condições para que as propriedades de uma obra sejam 

documentadas, compreendidas e mantidas e que a preservação da identidade e 

exposição da mesma no futuro, mantenham a sua autenticidade70.  

 

3.  O respeito pela autenticidade durante a montagem de instalações 

 

“Authenticity in this context means an obligation for the museum or custodian to faithfully realise 

those aspects of the work which are important to its meaning. In the fullest sense this includes 

historical accuracy, although in a fine art context aesthetic concerns will take priority over the 

historical. It is possible for two performances or installations of a work to differ but both authentic. 

Only if a composer’s or artist’s instructions determined every aspect of an installation would there be 

only one possible way in which an authentic performance or installation could be rendered.”71 

Pip Laurenson 

 

“How many times will we see contemporary sculpture placed on a base when one of the major tenets of 

contemporary sculpture is the elimination of the base?”72 

Donald Young 

 

O conceito de autenticidade, relacionado com a conservação, torna-se mais 

importante a partir de 1964 com a Carta de Veneza. É colocada em causa a sua 

significação em 1977 “quando o Comité do Património Mundial estabelecia um 

conjunto de critérios de inscrição de bens materiais na lista do património mundial”73 

e é mais tarde aprofundado na Conferência de Nara no Japão, em 1994. Os conceitos 

de originalidade e autenticidade eram inicialmente associados um ao outro, tendo em 

conta a vertente material e técnica dos objectos de arte. A Conferência de Nara, 

70 Pip Laurenson in “Authenticity, Change and Loss in the Conservation of Time-Based Media 

Installations”, Tate Papers Autumn 2006, p.11, (Coord. de Jennifer Mundy) 

http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/06autumn/laurenson.html. 
71 Idem, p.8. 
72 Donald Young, in  “A Dealer’s responsibility”, Mortality-Immortality: The Legacy of 20

th
 Century 

Art (Coord. de Miguel Angel Corzo), The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1999, p. 168. 
73 Rita Macedo, in Desafios da Arte Contemporânea à Conservação e Restauro, Documentar a Arte 

Portuguesa dos Anos 60/70, Tese de Doutoramento, apresentada à FCT-UNL, 2008, p.63 no capítulo 

“Autenticidade” (exemplar policopiado). 



apesar de não focada na arte contemporânea, veio contribuir para a distinção entre os 

dois conceitos. Relativamente à arte contemporânea, com a fusão das diferentes 

modalidades da arte, com o aparecimento de novos media e com o “afastamento” da 

mão do artista da obra, os conceitos de autenticidade e originalidade não podem ser 

equiparados. No campo da arte contemporânea pode considerar-se que a originalidade 

está relacionada com o material e técnica de origem, enquanto a autenticidade está 

vinculada à autoria de quem realizou determinada obra e da autoridade que tem sobre 

o conceito, técnica e intenção da mesma. A autenticidade não é absoluta e 

permanente, sendo um reflexo de novos critérios e sobretudo de carácter 

extremamente individual relativamente a cada obra em questão, podendo desta forma 

sofrer alterações74. Como afirma Carol Mancusi-Ungaro “(...) it is only artists who 

validate art, i.e., something that stands for art in a museum and in the marketplace. 

Others might exercise or claim the authority – others including studio assistants, 

fabricators, museum or gallery staff (curators/conservators/art handlers), estates, and 

collectors – but, in the end, authenticity rests only with the artist” 75.   

 

Pensando na montagem de instalações, apesar de por vezes os elementos serem  

constituídos por materiais industriais e não manufacturados, é importante ter em 

conta, acima de tudo, a sua autenticidade, respeitando factores como a intenção, 

instruções do artista, funcionalidade e significação da obra, relação da mesma com o 

espaço e o espectador. Apesar de ao nível da conservação existirem diversos 

problemas, o modo como este tipo de obras é exposto é também muito diversificado, 

dependendo de cada caso específico. Se tivermos apenas os elementos materiais 

constituintes, e não determinarmos o conceito, significação, intenção do artista e 

instruções de montagem,  não conseguiremos ter a obra, não sendo possível 

apresentá-la. É necessário o entendimento da mesma e do contexto em que está 

inserida, assim como dos parâmetros com ela relacionados. A manutenção de todos 

estes factores inerentes a uma instalação proporciona à obra o seu carácter único e 

74 Monika Jadzinska, “’The voice of things’: Koji Kamoji and authenticity in installation art”, in Art 

Conservation and Authenticities, Material, Concept, Context, (Coord. de Erma Hermens e Tina Fiske), 

Archetype Publications, Londres, 2009, p.166. 
75 Carol Mancusi-Ungaro, Authority and Ethics, Tate Papers Autumn 2007. (Coord. de Jennifer 

Mundy),  www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/macusiungaro.htm. 



individual. O equilíbrio na importância destes factores é essencial76. “(...) the 

impermanence (wether deliberate or accidental) of the materials used means that 

authenticity is difficult to define unequivocally. Authenticity here not only concerns 

the material substance of a work, but also its conceptual content, context, function, 

space, place, time and perception of the viewer. One particular difficulty, for instance, 

is preserving the context of place (the preservation of a work connected with a 

specific place), its spatial relationships and sensual elements, in order to preserve the 

authenticity of the artist’s concept and allow the viewer to perceive the work as 

originally intended”77.  

 

O contacto e regresso, por parte dos artistas, às obras criadas por si anteriormente, 

reinstalando-as, trata-se de um processo que pode suscitar por vezes alterações de 

elementos da sua constituição. Ao intervencionar as suas obras enquanto vivo, o 

artista também altera de alguma forma o papel que tinha na arte dita “tradicional”, que 

anteriormente era resumido ao processo de criação.  

Algumas instalações podem de facto ser consideradas obras inacabadas, que 

assumidamente se vão alterando, pelos diversos mundos onde vão sendo negociadas, 

expostas e intervencionadas. “The installation is a practice of art in which change and 

continuous modification can sometimes be a poetic element, which cannot be 

relinquished.(...) As long as the artist is alive, we argue, the installation is to 

considered ‘a medium in evolution’”78. Deste modo, uma exposição temporária pode 

ser considerada apenas como um momento ou experiência desta evolução da vida de 

uma obra. Ao contrário de uma pintura, que independentemente do contexto em que é 

apresentada, é exposta da mesma forma (normalmente pendurada numa parede), no 

caso de instalações complexas, o tempo, o espaço, a relação com o espectador, entre 

outros factores, são adaptados ao contexto em que as obras são inseridas. Desta 

forma, existem muitos artistas que determinam regras muito rigorosas acerca da 

76 Monika Jadzinska, “’The voice of things’: Koji Kamoji and authenticity in installation art”, in Art 

Conservation and Authenticities, Material, Concept, Context, (Coord. de Erma Hermens e Tina Fiske), 

Archetype Publications, Londres, 2009, p.173. 
77 Idem, p.165. 
78 Marina Pugliese and Barbara Ferriani, “Preserving installation art: hypothesis for the future of a 

medium in evolution”, in Art Conservation and Authenticities, Material, Concept, Context, (Coord. de 

Erma Hermens e Tina Fiske), Archetype Publications, Londres, 2009, p.175. 



instalação das suas obras e respectivos materiais constituintes, de forma a não haver 

um alteração prejudicial relativamente à sua integridade e autenticidade. 

Como reforçam as citações de Pip Laurenson e Donald Young, apresentadas no início 

do capítulo, podem surgir ainda alterações ou reinterpretações por vezes ilegítimas, 

nomeadamente casos de instalações montadas com ausência do artista ou suas 

instruções, que ao não respeitarem a intenção deste, colocam em causa a autenticidade 

da obra. A forma como expomos uma obra pode alterar a sua significação e intenção 

do artista. 

Acontece por vezes no mercado de arte contemporânea a venda de um documento de 

autenticidade de uma determinada obra e artista, sem que seja vendida na realidade 

nenhuma parte material da mesma, visto esta tecnicamente apenas existir, em termos 

materiais, quando é instalada, por ser constituída por materiais com especificidades 

particulares. Para além do comprador, conservador, curador e historiador,  é também 

o vendedor/galerista um dos grandes responsáveis pela recolha e disponibilização de 

documentação sobre uma determinada obra. Sobre este assunto, Donald Young é da 

opinião que “(...) the responsabilities of the dealer are many (...) the dealer should 

help artists drawn up documents that are necessary to protect them and their work. 

These includes installation instructions and diagrams. Instructions regarding 

maintenance, and legal documents. (...) Legal documents regarding copyright and 

reproduction rights must be drawn up to protect the artist and the work now and in the 

future; questions of liability, responsability for maintenance, repair, and change of site 

are particularly significant”79.  Esses documentos de autenticidade podem incorporar 

uma diversidade de informação cedida pelos artistas em relação aos aspectos inerentes 

à obra em questão. O filme Intallation Art: Who Cares?
80, apresenta o exemplo de 

uma obra de Olafur Ellasson, constituída por 1500 m2 de água, luz e movimento, a 

qual, tal como variadíssimas outras instalações complexas, com inúmeras variantes, 

79 Donald Young, in  “A Dealer’s responsibility”, Mortality-Immortality: The Legacy of 20
th

 Century 

Art (Coord. de Miguel Angel Corzo), The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1999, p. 166 e 

167. 
80 In  www.studiohunting.nl/assets/download/inlay_DEF.pdf, apresentado no seminário Access2CA, 

em Serralves, Porto, 10 de Março de 2011. 



só é possível instalar, mediante o seguimento de regras rigorosas inseridas num 

documento de autenticidade da obra.  

 

Existem obras de performance que são vendidas apenas pelo conceito/ideia que as 

constituem e  por vezes, por não ser possível repetir a sua apresentação, mas que pela 

vontade do artista e do curador, podem ser adaptadas ou transformadas em 

instalações. Um exemplo disto é o caso de uma obra da artista Joan Jonas – “Organic 

Honey’s Visual Telepathy” (1972/1994), exposta durante o congresso Contemporary 

Art: Who Cares?, em Junho de 2010, em Amsterdão. Esta obra era uma performance 

transformada, pela tomada da atitude curatorial (em conjunto com a artista), numa 

instalação, com diversos equipamentos e suportes. Cada vez que a artista monta a 

instalação faz alterações, o que deu origem a diversas versões de uma mesma obra. 

Esta opção de adaptação da obra, dificulta a informação sobre a mesma e sobre o que 

é relevante conservar e apresentar, sobretudo, quando a artista já não se encontrar 

activa.  

 

Para além das diversas versões de uma mesma obra, são ainda por vezes realizadas 

réplicas, a fim de resolver distintas necessidades tais como: a efemeridade material (a 

qual não estava aliada à intenção do artista e significação da obra), a susceptibilidade 

das obras de materiais frágeis durante um período de exposição, danos irreversíveis 

que possam ocorrer. Exemplo disso é “Couleurs Virtuelles (vert, orange, violet)”, 

obra de Alvess, que no âmbito de uma exposição em Serralves em 2008, foi alvo da 

realização de duplicados da mesma. Tratava-se de caixas que podiam ser manipuladas 

pelo espectador, e como tal “Enquanto os originais foram expostos numa vitrina, os 

duplicados, identificados enquanto tais, foram expostos da mesma forma que outras 

obras não destinadas a serem tocadas, mas disponíveis para serem manipulados”81. 

Quem  realiza este tipo de réplicas são geralmente os artistas ou seus assistentes e as 

razões para as fazer são variáveis e com objectivos distintos e definidos. No âmbito 

do workshop Inherent Vice: the replica and its implications in Modern Sculpture 

realizado a 18 e 19 de Outubro de 2007, na Tate Modern, foram publicados artigos 

81 Lúcia Almeida Matos, “A natureza permanente do efémero: estratégias de sobrevivência”, in A arte 

efémera e a conservação, o paradigma da arte contemporânea e dos bens etnográficos, (Coord. de 

Rita Macedo e Raquel Henriques da Silva), Instituto da História de Arte, 2010, p.96. 



como por exemplo “Authority and Ethics” de Carol Mancusi-Ungaro
82 e 

“Replications: then and now” de Penelope Curtis
83 que descrevem com clareza as 

diferentes razões por que são efectuadas réplicas, que tipo de réplicas existem e, 

como, quando e por quem são, em termos gerais, realizadas.  

É necessário haver um extremo cuidado no âmbito ou com que justificação se 

realizam réplicas. A honestidade e o profissionalismo são factores cruciais na 

realização das mesmas, envolvendo relações entre instituições, artistas, 

conservadores, curadores, entre outros. Em Outubro de 2007, Nina e Graham 

Williams, responsáveis pelo trabalho do artista russo Naum Gabo, escreveram o artigo 

“Replicas of Constructions by Naum Gabo: A Statement by the Copyright Holders”84. 

Este artigo, como exemplo no campo da execução de réplicas, descreve as principais 

características do trabalho do artista e algumas exigências e problemáticas na 

execução de respectivas réplicas. A execução de uma réplica exige entre vários 

factores a aprovação por parte dos responsáveis pela obra, a execução de um contrato 

referente que se conclui depois de delineadas as principais razões, objectivos e meios 

para efectuar tal intervenção. É necessário ainda um estudo aprofundado de cada obra, 

da sua intenção, significação, materialidade e todos os aspectos intangíveis 

associados. No exemplo das obras de Naum Gabo, é exigido também, entre vários 

factores, o reconhecimento da réplica pelos responsáveis, depois da mesma ter sido 

realizada, bem como a identificação da obra como uma réplica e não original.  

As réplicas permitem de facto o prolongamento da vida de uma obra ao longo dos 

tempos. No entanto, apenas deverão ser realizadas como método de conservação, em 

caso extremo, de solução única para o problema em questão.  Isto porque uma réplica, 

apesar de poder respeitar a autenticidade de uma obra, não mantem as suas 

82 Carol Mancusi-Ungaro, Authority and Ethics, Tate Papers Autumn 2007. (Coord. de Jennifer 

Mundy) www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/macusiungaro.htm. 
83 Penelope Curtis, Replication: then and now, Tate Papers Autumn 2007. (Coord. de Jennifer Mundy) 

www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/curtis.htm. 
84Nina and Graham Williams, “Replicas of Constructions by Naum Gabo: A Statement by the 

Copyright Holders”, (Coord. de Jennifer Mundy) 

https://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/williams.htm. 

 



características materiais originais, facto que deverá ser evitado por outras, prévias e 

constantes estratégias de conservação.  

 

4. A importância da produção de documentação  

 

“As the physical work in contemporary art is no longer the sole source of information or of 

authentification, the production of documentation of the creative processes, techniques and materials 

involved in its making have become a considerable part of conservation activities. Knowledge about 

the art work plays a pivotal role in its perpetuation and documentation forms such as: installation 

manuals, texts, plans and digital images of different presentation forms, artist’s interviews, records of 

working techniques are considered indispensable for bringing the work into the future.”85 

Vivian van Saaze 

 

A apresentação de determinadas obras de arte contemporânea constituídas por partes, 

em alguns casos expostas mais do que uma vez, causa por vezes problemas 

complexos. Estes problemas foram (e são) sentidos em maior escala especialmente 

em obras da segunda metade do Séc.XX, as quais apresentam características de 

natureza particular, eram constituídas por materiais susceptíveis e efémeros, 

frequentemente apresentavam falta de elementos e raramente foram documentadas,. 

Apesar de já se terem realizado algumas iniciativas por parte de entidades 

museológicas, de recolha e arquivo da produção de informação sobre as suas  

colecções, junto dos artistas, respectivas famílias ou críticos, existe ainda uma enorme 

lacuna documental sobre obras que estão em risco de desaparecer. A intenção dos 

artistas contemporâneos, muitas vezes associada a um pouco interesse na durabilidade 

das suas obras, influencia este desaparecimento, e como tal, é certo que a iniciativa e 

o interesse em conservá-las, parte principalmente das instituições coleccionadoras que 

querem garantir o seu investimento e apresentar publicamente essas mesmas obras.  

Existe uma tendência para apenas contactar o conservador quando a obra já tem 

problemas irreversíveis e está materialmente no seu “final de vida”. Torna-se  

85 Vivian van Saaze, “From Intention to Interaction, Reframing the Artist’s Interview in Conservation 

Research” in Art D’Aujourd’hui Patrimoine De Demain Conservation et Restauration des Oeuvres 

Contemporaines, 13es journées d´études de la SFIIC, (Coord. de Marcel Stefanaggi) Institut National 

du Patrimoine, Paris, 2009, p.20. 



necessário o incentivo à produção de documentação versátil pelas variadas 

especialidades envolvidas (conservadores, curadores, historiadores, artistas). A 

documentação deverá ser efectuada, se possível, entre vários momentos, como por 

exemplo durante a primeira montagem de uma instalação, bem como no respectivo 

acto de aquisição. Por serem factores imprescindíveis na preservação e exposição 

deste tipo de obras, existem hoje algumas instituições que durante a aquisição de 

obras para a sua colecção, realizam entrevistas aos artistas, conduzidas pelo 

conservador e curador86. 

A produção deste tipo de documentação envolve de preferência e se possível a recolha 

de dados junto do artista, privilegiando a integridade da obra em questão, através de 

todos os aspectos nela inseridos e da relação da mesma com factores envolventes. O 

diálogo com os artistas no âmbito da documentação de arte contemporânea permite, 

entre variadíssimos factores, obter informações sobre a constituição material da obra, 

sua significação e  intenção, modo como a obra deve ser vista e recepcionada87, o que 

é importante preservar, qual a relação da obra com o espaço e com o público, quais as 

estratégias para a conservação, respectiva montagem, exposição88, etc.. 

 

A sensibilização para o diálogo com os artistas e respectiva documentação acerca dos 

materiais e técnicas que utilizavam, de forma a facilitar a futura conservação e 

restauro das obras, surgiu desde o início do Séc.XX, quando Max Doerner e Ralph 

Mayer recolheram informação de artistas na Alemanha e E.U.A., respectivamente89. 

No que diz respeito aos novos meios de expressão artística, a produção detalhada de 

documentação, através de formatos modernos e actualizados, apenas mais tarde se 

tornou numa das estratégias de preservação mais valiosas, a qual acaba por ser mais 

86 Idem, p.22. 
87 Idem. 
88 Pip Laurenson, “The preservation of installations”, Project Preservation and Presentation 

Installation art, 2007, p.43, 

http://www.incca.org/files/pdf/projects_archive/2007_Inside_Installations_booklet.pdf 
89 IJsbrand Hummelen and Tatja Scholte, “Sharing Knowledge for the Conservation of Contemporary 

art: Changing Roles in a Museum Without Walls?”, in Modern Art, New Museums : Contributions to 

the Bilbao Congress (Coord. de Ashok Roy e Perry Smith), Congresso 13-17 Setembro de 2004, 

Londres, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2004, p.209. 

 



subjectiva do que no início do século e específica para cada obra em questão. A 

documentação a produzir acerca de uma obra, independentemente do meio em que é 

realizada, deverá ser o mais versátil e completa possível. Torna-se ainda crucial a 

necessidade de actualização da documentação das obras quando armazenadas, mesmo 

que se encontrem em condições extremas, de modo a evitar um possível esquecimento 

das mesmas e consequente degradação ou impossibilidade de exposição. 

 

A participação dos artistas na produção de documentação relativamente a uma obra, 

para além de acções durante a criação e montagem da mesma, passa essencialmente 

por entrevistas, as quais, para uma maior rentabilidade e recolha de informação 

variada, deverão ser efectuadas de preferência, por membros de áreas complementares 

(como por exemplo um conservador, um curador, um cientista de conservação ou um 

historiador de arte). Apesar de proporcionarem informações cruciais no ponto de vista 

do conhecimento de obras específicas, estas entrevistas podem por vezes ser 

controversas. Como afirma Jaap Guldemond “As long as he lives and is available for 

comment, the artist will always play an important role. But one should never forget 

that the artist’s ideas can and probably will change over the years. It is also quite 

possible that there will be certain discrepancies between his ideas and thought at the 

time he made the work and what he now says about them”90. Durante uma entrevista a 

um artista, sobretudo no que diz respeito à sua intenção original,  quanto mais perto 

da data de concepção da obra forem recolhidos os dados necessários, mais credíveis 

poderão ser considerados91. O diálogo/entrevista a ser efectuado ao artista visa em 

primeiro plano focar os pormenores necessários para ser possível respeitar a 

autenticidade e historicidade da obra e possibilitar a sua instalação e exposição futura.  

Torna-se importante durante a entrevista tentar criar uma atmosfera de 

intimidade/confiança com o artista, de forma a se conseguir obter a maior informação 

90 Jaap Guldemond, “Artificial Respiration” in Modern Art: Who Cares? An interdisciplinary research 

project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art, (Coord. 

de IJsbrand Hummelen e Dionne Sillé), Beeldrecht Amstelveen, The Foundation for the Conservation 

of Modern Art and the Netherlands Institute for Cultural Heritage, 1999, p.80. 
91 Vivian van Saaze, “From Intention to Interaction, Reframing the Artist’s Interview in Conservation 

Research” in Art D’Aujourd’hui Patrimoine De Demain Conservation et Restauration des Oeuvres 

Contemporaines, 13es journées d´études de la SFIIC, (Coord. de Marcel Stefanaggi), Institut National 

du Patrimoine, Paris, 2009, p.23. 



possível dos materiais, técnicas e circunstâncias em que foi realizada a obra e que seja 

permitido que essa mesma informação possa estar disponível para o público92. Este 

diálogo por vezes é prejudicado pela pouca abertura de alguns artistas e pouco à 

vontade na comunicação das suas escolhas e intenções, podendo por vezes ocorrer 

diferentes narrativas, dependendo da fase da vida do artista em que é feita a 

entrevista93.  

Segundo Cornélia Weyer e Gunnar Heydenreich
94, o diálogo com os artistas deve 

seguir uma checklist, adaptada  e conduzida caso a caso, a qual entre vários factores 

pode incluir95: 

 

• Informações de materiais (nomes, composições, fabricantes e fornecedores); 

• Técnicas empregues, colaboração ou não com assistentes; 

• Significado dos materiais e técnicas, razões da sua escolha; 

• Amostras dos materiais, documentação do artista dos materiais e técnicas; 

• Opiniões ou recomendações para instalação, exposição, manutenção, 

armazenamento e transporte; 

• Opiniões ou recomendações para conservação preventiva; 

92 Marja Peek & Agnes W. Brokerhof, “Proceedings” in Modern Art: Who Cares? An interdisciplinary 

research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art, 

(Coord. de IJsbrand Hummelen e Dionne Sillé), Beeldrecht Amstelveen, The Foundation for the 

Conservation of Modern Art and the Netherlands Institute for Cultural Heritage, 1999, p.388-389. 
93 IJsbrand Hummelen and Tatja Scholte, “Sharing Knowledge for the Conservation of Contemporary 

art: Changing Roles in a Museum Without Walls?”, in Modern Art, New Museums : Contributions to 

the Bilbao Congress (Coord. de Ashok Roy e Perry Smith), Congresso 13-17 Setembro de 2004, 

Londres, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2004, p.209. 
94 Cornélia Weyer e Gunnar Heydenreich, “From questionnaires to a checklist for dialogues”, in 

Modern Art: Who Cares? An interdisciplinary research project and an international symposium on the 

conservation of modern and contemporary art, (Coord. de IJsbrand Hummelen e Dionne Sillé) 

Beeldrecht Amstelveen, The Foundation for the Conservation of Modern Art and the Netherlands 

Institute for Cultural Heritage, 1999, p. 385-388. 
95 Também no site do INCCA pode ser consultado um documento de auxílio para a o alinhamento de 

uma entrevista a um artista, focando as principais linhas de interesse, como se devem ordenar e os 

objectivos a atingir -

http://www.incca.org/files/pdf/resources/concept_scenario__artists_interviews_icn.pdf. 



• Até que extensão é aceitável o envelhecimento/degradação dos materiais face 

ao significado e essência da obra? 

• Opiniões ou recomendações  do estado em que uma intervenção deve ser 

considerada e até onde é que uma intervenção de conservação e restauro é 

aceite: considerações estéticas; autenticidade; historicidade; funcionalidade; 

preservação do valor (em aspectos económicos); 

• Prévia colaboração com conservadores; 

• Interesse na publicação desta informação. 

 

Uma iniciativa internacional exemplar do registo e questionário a efectuar aos artistas 

é, desde 2001, o da Variable Media Network
96. Trata-se de estratégias de preservação 

não convencionais, desenvolvidas a cargo do Museu Guggenheim de Nova Iorque e 

da Fundação Daniel Langlois for Art, Science, and Technology. Tem como um dos 

objectivos criar uma rede entre organizações de forma a desenvolver os conteúdos 

necessários à preservação de determinadas obras. Através dos questionários 

interactivos, pretende-se identificar os comportamentos dos diferentes materiais, as 

estratégias aprovadas pelos artistas na preservação das suas obras e as descrições das 

obras em questão, independentemente do seu suporte. Mais do que um formato de 

documentação das características materiais e técnicas de uma obra, o questionário 

especifica o comportamento dos diversos componentes e respectiva significação, 

permitindo que esta seja transferida para um outro formato, quando a tecnologia 

utilizada se torne obsoleta, mantendo a sua autenticidade.97 

Mais dedicado à arte da instalação, realiza-se entre 2004 e 2007 o projecto Inside 

Installations Preservation and Presentation of Installation Art, baseado na produção 

de documentação como estratégia de preservação98. O Inside Installations é um 

projecto de investigação de três anos, com trinta e três casos de estudo de instalações 

complexas, as quais foram investigadas, reinstaladas e documentadas. Este projecto 

96 http://variablemedia.net/. 
97 IJsbrand Hummelen and Tatja Scholte, “Sharing Knowledge for the Conservation of Contemporary 

art: Changing Roles in a Museum Without Walls?”, in Modern Art, New Museums: Contributions to 

the Bilbao Congress (Coord. de Ashok Roy e Perry Smith), Congresso 13-17 Setembro de 2004, 

Londres, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2004, p.209. 
98 Ver www.inside-installations.org. 



foi organizado pelo ICN (Netherlands Institute for Cultural Heritage) e co-organizado 

por vários museus, entre eles a Tate em Londres. O objectivo inovador e útil deste 

projecto é a preservação das obras, a participação com os artistas, a documentação 

detalhada e versátil de cada instalação e o conhecimento e a partilha de informação 

entre os vários grupos de trabalho. Este tipo de informação exaustiva de cada 

instalação em particular, para além de contribuir para a preservação das obras em 

estudo, permite criar uma rede auxiliar para outros casos a serem estudados. O grupo 

INCCA99, já mencionado anteriormente, através de um rede e de um sistema de base 

de dados, também realizou um importante passo na direcção do conhecimento e 

respectiva partilha acerca da conservação de arte contemporânea, sendo que através 

desta iniciativa se cruzam dados de todo o mundo, enriquecendo cada vez mais a 

informação das obras, artistas, técnicas, teorias, questões, dúvidas, casos de estudo, 

entre outros.  

A variedade em métodos e uso de documentação diversa (como áudio, vídeo, registo 

tridimensional, bases de dados, sites dos artistas, entre outros) permite uma captura 

versátil de conhecimento100. Ainda assim, há um grande caminho a percorrer. 

O espectador em particular ou público/audiência em geral, podem ainda contribuir 

para um tipo de documentação face à interactividade ou caracterização significativa e 

perceptiva de uma determinada obra. A experiência do público face a uma obra, 

apesar de contemplada nos aspectos intangíveis mencionados, deve ser registada com 

ênfase para uma possível descrição da mesma. Para além da intenção do artista ser 

crucial, uma obra é experienciada conforme o espectador, o espaço e o tempo. 

O tipo de produção de documentação aqui referido, segundo Ariadne Urlus, pode 

fornecer segunda vida a uma obra – “In some cases, the intensity, intention and 

meaning of the original works are being represented more precisely through 

documentation (original photos, documents, film/video programmes and so on) than 

an attempted reinstallation, the documentation provides a second life for the piece and 

is not meant for the purpose of reinstallation, but serves as a recollection of the 

99 Ver www.incca.org. 
100 IJsbrand Hummelen and Tatja Scholte, “Sharing Knowledge for the Conservation of Contemporary 

art: Changing Roles in a Museum Without Walls?”, in Modern Art, New Museums : Contributions to 

the Bilbao Congress (Coord. de Ashok Roy e Perry Smith), Congresso 13-17 Setembro de 2004, 

Londres, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2004, p.212. 



work”101. No entanto, por mais interdisciplinar que seja, e apesar de possibilitar a 

apresentação das obras em questão, a produção de documentação não deixa de ser 

performativa e subjectiva, pois é realizada por uma determinada pessoa num 

determinado momento e contexto. No entanto, este tipo de documentação não 

pretende substituir a t montagem directa do artista, enquanto activo. 

O auxílio da produção de documentação na preservação de determinadas obras 

contemporâneas é por vezes dificultado por uma reduzida colaboração dos artistas ou 

mesmo pela decisão legítima  por parte dos mesmos de não querer que isso aconteça. 

Exemplo deste facto é a obra de Tino Sehgal, que ao não autorizar a documentação da 

sua obra, não permite o conhecimento da mesma a futuras gerações. Em determinado 

momento, o artista comentou que “a memória constitui uma forma de documentação 

mais adequada para o seu trabalho do que qualquer meio tecnológico, porque produz 

uma impressão mais parecida com a experiência da obra”102. 

 

No que diz respeito ao âmbito português, temos por exemplo o caso do Museu do 

Chiado, que segundo Maria Jesus Ávila, “Como museu tutelado pelo IMC, o MNAC 

– Museu do Chiado possui um sistema de inventariação/documentação/gestão das 

colecções baseado no programa Matriz. Embora abrangente e diversificado nos itens 

que reúne no seu modelo de ficha, a fim de responder à multiplicidade de disciplinas 

que os museus do IMC contemplam, o Matriz tem-se verificado incompleto para a 

arte contemporânea.(...) não guarda um lugar para descrições técnicas dos novos 

media, para os pormenores de composição dos materiais, para as indicações de 

apresentação ou para a prevenção de intervenções futuras”103. Maria Jesus Ávila 

sugere ainda a complementação do Matriz com aspectos como: o registo da duração, a 

101 Ariadne Urlus, in “Proceedings”, in Modern Art: Who Cares? An interdisciplinary research project 

and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art, (Coord. de 

IJsbrand Hummelen e Dionne Sillé), Beeldrecht Amstelveen, The Foundation for the Conservation of 

Modern Art and the Netherlands Institute for Cultural Heritage, 1999, p.347. 
102 Pedro de Llano, “Tino Sehgal ’A arte enquanto acontece’”,  

in www.serralves.pt/actividades/detalhes.php?id=557. 
103 “A conservação da arte contemporânea: um novo desafio para os museus”, @pha Boletim nº5 

(Coord. de Lúcia Almeida Matos), http://www.@pha.pt/boletim/boletim5/pdf/3 - 

mariajesusavilaconservação.pdf, 2007, p.6. 



composição dos materiais, aspectos de produção, marcas e referências dos 

equipamentos, nº de pessoas envolvidas, documentação, literatura relacionada, 

aspectos intangíveis como movimento, som, distribuição no espaço e aspectos 

relacionados com a instalação da obra (equipamento tecnológico, dimensão mínima 

do espaço, cor das paredes, tecto, chão, necessidade de insonorização, dimensões de 

uma projecção, partes obrigatórias, manutenção, etc.). O Museu do Chiado tem como 

um dos principais objectivos a execução de entrevistas e levantamento exaustivo de 

documentação das suas obras, seguindo exemplos como o do Grupo Espanhol de Arte 

Contemporânea do IIC e colaborando com redes internacionais como a INCCA104. 

Apesar de algum desenvolvimento que se tem vindo a alargar na produção de 

documentação na área da arte contemporânea, nacional e internacionalmente,  é 

urgente uma acção colaborativa das diferentes especialidades envolvidas neste campo, 

em dois principais focos de abordagem: a tentativa de recolher a maior e melhor 

informação possível sobre obras de décadas anteriores pertencentes a diversas 

colecções e o incentivo à produção de documentação generalizada no que diz respeito 

às obras produzidas actualmente, de forma a evitar a lacuna sentida neste momento no 

que diz respeito a obras contemporâneas mais “antigas”. 

 

5. Dinâmicas que se cruzam nas funções do curador e do conservador 

 

“The conservation-restoration theory defends from an historicist angle the conservation of the 

materiality, while curators and artists argue that for the artwork to remain alive and authentic, or to be 

able to survive the aesthetic experience, it is necessary to sacrifice materiality.”105 

Rita Macedo 

 

 

 

 

104 Maria Jesus Ávila, “A conservação da arte contemporânea: um novo desafio para os museus”, @pha 

Boletim nº5, (Coord. de Lúcia Almeida Matos), http://www.@pha.pt/boletim/boletim5/pdf/3 - 

mariajesusavilaconservação.pdf, 2007, p.8. 
105Rita Macedo, “The Artist, the Curator, the Restorer and their Conflicts within the Context of 

Contemporary Art”, in Theory and Practice in Conservation. A Tribute to Cesare Brandi. International 

Seminar (Proceedings) (Rodrigues, Delgado, Mimoso, J.M., dir), Lisboa, LNEC, 2006, p.393-398. 



“Before taking any decisions or embarking on any operation, it is crucially important for curators and 

conservators to try to determine the essence of the art work in question.”106 

Jaap Guldemond 

 

Foi sobretudo a partir da exposição icónica “When Attitudes Become Form” em 1969, 

com curadoria de Harald Szeemann, que se começou a desenvolver com maior 

protagonismo o papel do curador (ou comissário), como principal mediador entre o 

artista e o público. Por vezes levada a extremos, como no exemplo da exposição 

anteriormente citada, a narrativa de um curador numa exposição pode mesmo chegar 

a sobrepor-se à significação das obras de alguns artistas.  

A ética da curadoria foi pela primeira vez desenvolvida nos E.U.A., em 1983, pela 

CurCom (Curators Comittee of the American Association of Museums) e revista em 

1996. Em 2006 a CurCom estabeleceu um grupo de trabalho para rever e actualizar 

novamente o Código de Ética anterior e acaba por aprovar a versão final em 2009, no 

encontro anual da American Association of Museums. Segundo este Código de Ética 

mais recente107 as principais funções de um curador são a interpretação, estudo, 

cuidado e desenvolvimento de uma colecção e respectivos conceitos, materiais, 

exposições e outros programas, acabando por ser, na esfera pública, um embaixador 

da instituição em que se insere. Assim, o curador é  também responsável pela 

estabilidade e união de uma determinada colecção e ainda pela aquisição, revisão e 

controle do acesso, exposição e preservação das respectivas obras, juntamente com o 

conservador e outros membros intervenientes. Em 2001 foi fundada a Association of 

Art Museum Curators (AAMC) para apoiar o papel dos curadores na definição da 

missão dos museus de arte na América do Norte. Em 2007 esta associação publica 

Professional Practices for Art Museum Curators
108, uma espécie de manual de 

funções e responsabilidades para os curadores. Entre as diversas responsabilidades 

apontadas, são referidas no âmbito do empréstimo de obras entre instituições, a 

106 Jaap Guldemond, “Artificial Respiration” in Modern Art: Who Cares? An interdisciplinary 

research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art, 

(Coord. de IJsbrand Hummelen e Dionne Sillé), Beeldrecht Amstelveen, The Foundation for the 

Conservation of Modern Art and the Netherlands Institute for Cultural Heritage, 1999, p.80. 
107 O Código de Ética aprovado em 2009 pode ser consultado em 

www.curcom.org/_pdf/code_ethics2009.pdf. 
108 Pode ser consultado em www.collegeart.org/pdf/AAMC_Professional_Practices.pdf. 



importância da salvaguarda, estabilidade e viabilidade para transporte das peças da 

colecção. É ainda focada com grande ênfase a importância da documentação e 

respectiva complementação permanente (tirando partido de registos efectuados por 

outros especialistas como conservadores ou historiadores)  e ainda a necessidade de 

um envolvimento do curador com outras especialidades inseridas no desencadear de 

um contexto expositivo. Ainda nesta publicação é referido o papel fundamental do 

curador em assegurar que as obras estejam devidamente conservadas, armazenadas 

e/ou expostas, sobretudo no que diz respeito a instalações e Media Art. Muito embora 

este tipo de publicações seja auxiliar na percepção das principais funções de um 

curador, estas deverão ser adaptadas conforme a instituição em que se insere, que 

geralmente desenvolve as suas próprias regras. 

 

Apesar da principal linha de actuação do curador não ser equivalente ao de um 

conservador, no que diz respeito à arte contemporânea, estes acabam inevitavelmente 

por se cruzar em aspectos como o interesse de salvaguarda e controle das obras para 

possível exposição destas no futuro, respectiva documentação e a colaboração 

interactiva com os artistas. O contacto dos conservadores com os artistas é “recente” e 

anteriormente era quase exclusivo da função dos curadores, os quais eram 

praticamente os únicos a interagirem com os autores das obras.  

Através da fusão entre barreiras de tipologias de arte existentes nos séculos passados, 

os limites entre as funções dos diferentes profissionais envolvidos no mundo da arte 

começam também a fundir-se, nomeadamente a conservação, a curadoria, a produção 

e a história de arte. Sobre este assunto realizou-se em Março de 2007 uma conferência 

na Tate Modern de nome Shifting roles and shifting practices: Artists’ Instalations 

and the Museums, no âmbito da qual se desenvolveu uma reflexão sobre o impacto da 

mudança das práticas artísticas na função do conservador, curador e museu109. 

Sobretudo no que diz respeito à arte contemporânea, no contexto da sua 

desmaterialização, os papéis das diferentes partes envolvidas (conservadores, 

curadores, historiadores, coleccionadores, directores de museus), sofrem adaptações e 

109 Pip Laurenson, “Part 2: The shifting role of the conservator”, in Inside Installations: Preservation 

and Presentation of Installation Art, Research on preservation strategies, Maio 2007, www.inside-

installations.org/OCMT/mydocs/Shifting%20role%20of%20the%20conservator.pdf 



mudanças, sendo por vezes colocadas em causa as suas funções mais tradicionais. 

Particularmente as actividades do conservador e curador, abraçam agora um aspecto 

de “performance” significativo e proactivo. Por exemplo durante a reinstalação de 

uma obra, sem a presença do artista ou seu assistente, o curador e conservador 

acabam por ter de executar e interpretar funções que anteriormente não lhes 

competiam e que agora se tornam imprescindíveis na conjugação das diferentes áreas 

que este tipo de obras exigem. São exemplo disso a substituição de partes de uma 

instalação, ou o supervisionamento e realização de protocolos de instalação ou 

manutenção necessários. 

 

A preservação de determinadas obras de arte contemporânea, tendo em atenção a sua 

autenticidade, depende da participação de todas as especialidades envolvidas no 

“mundo da arte”, que passam a estar incluídas nos momentos de decisão e de 

estruturação das linhas estratégicas a seguir. “Taking into consideration the 

complexity and special needs of contemporary artwork, the ideal solution is for all 

decisions about the care of the collection to be made jointly by a conservator-curator 

team (...) the long-term care of modern and contemporary art includes the concept of 

preservation-based joint curatorial and conservation work, arrangement and 

presentation of visual art”110. A importância do diálogo dos vários intervenientes é 

ainda realçada por Thomas J.S. Learner, “A more active interdisciplinary dialogue 

among art professionals – especially between art historians and curators – is needed. 

These discussions should be guided by a highly informed conservator who can 

oversee treatments, bring context and a balanced overview to a particular problem, 

and engage the technical expertise that is needed, whether it be a structural engineer 

to keep a Richard Serra sculpture standing, a computer technician to establish 

guidelines for mastering digital art on servers, or a Professional paint sprayer to recoat 

without error a Donald Judd sculpture”111. 

110 Iwona Szmelter, “Theory and practice of the preservation of modern and contemporary art: complex 

tangible and intangible heritage”, in Theory and Practice in the Conservation of Modern and 

Contemporary Art, Reflections on the Roots and the Perspectives, (Coord. de Ursula Schadler-Saub e 

Angela Weyer), Londres: Archetype Publications Ltd., 2010, p.117-118. 
111 Thomas J.S. Learner, in “Modern and Contemporary Art, New Conservation Challenges, Conflicts, 

and Considerations”, in Conservation Perspectives, (Coord. de Timothy P. Whalen), The GCI 

Newsletter, Fall 2009, The Getty Conservation Institute, p.6. 



O artista contemporâneo tem, na generalidade, como principal objectivo, satisfazer o 

momento da criação, do processo, da ideia, da novidade e de exibição da obra ao 

público enquanto o curador “cuida” o conceito defendido pelo artista para satisfazer a 

transmissão da mensagem que pretende com a exposição que desenvolve no presente. 

Ao contrário destas duas especialidades centradas no presente, surgem os 

conservadores, historiadores, coleccionadores, museus, galerias e leiloeiras. Enquanto 

que as galerias e leiloeiras respondem a um mercado artístico, sem no fundo estarem 

relacionadas com as questões decisivas que referíamos atrás, os conservadores, 

historiadores e entidades coleccionadoras (públicas e privadas) “lutam” pela 

preservação das obras no presente para um possível prolongamento das mesmas para 

gerações futuras.  

Relativamente à relação curador-conservador, esta precisa de ser cada vez mais 

colaborativa e interactiva de forma a permitir um maior respeito pela autenticidade da 

obra e direitos morais do artista. Os curadores poderão inclusivamente recorrer a 

documentação produzida pelos conservadores, a qual deverá ser versátil e acessível, 

de forma a ser possível apresentar obras que já não são expostas há algum tempo e 

que poderão ser “recuperadas”, contribuindo assim também para a sobrevivência das 

mesmas. 

 

6. Curadoria como possível estratégia de conservação? 

 

“Uma componente importante do legado da arte contemporânea perdurará através de 

acções de documentação, duplicação ou migração assim como de procedimentos de 

restauro mais tradicionais (...) a exposição pode ser mais uma eficaz estratégia de 

sobrevivência de um dos mais evanescentes elementos desse legado: quando 

reenquadra em contextos contemporâneos questões e preocupações levantadas pelas 

práticas artísticas, o discurso curatorial pode tornar-se uma poderosa ferramenta de 

conservação já que pode assegurar a relevância continuada da arte para uma 

diversidade de audiências em diferentes momentos e lugares.”112 

Lúcia Almeida Matos 

 

112 Lúcia Almeida Matos, “A natureza permanente do efémero: estratégias de sobrevivência”, in A arte 

efémera e a conservação, o paradigma da arte contemporânea e dos bens etnográficos, (Coord. de 

Rita Macedo e Raquel Henriques da Silva), Instituto da História de Arte, 2010, p.91. 



Apesar do acto de exposição contribuir indirectamente para a preservação das obras, e 

por vezes a sua não apresentação estar aliada a um período longo de armazenamento, 

é importante ter em conta que cada uma destas opções (exposição ou armazenagem) 

em excesso, pode ser prejudicial para uma obra. Sobre este assunto, Debra Hess 

Norris sublinha “A delicate balance may exist between object preservation and 

access. Conservators, curators, collectors, and artist must confer to determine the 

unique needs for each object. Some access, such as excessive exhibition practices, is 

destructive. Access must, therefore, be respectful and well informed”113. O momento 

de exposição pode ser encarado de duas formas distintas. Por um lado, a exposição 

das obras torna-as mais susceptíveis e esse momento pode acelerar a sua degradação 

(facto que deve ser evitado com manutenções frequentes e com vigilância 

permanente). Por outro lado, a não exposição destas obras, ou o armazenamento das 

mesmas pode fazer com que fiquem no esquecimento, sem manutenção e com uma 

maior susceptibilidade a problemas do ponto de vista da conservação, e 

consequentemente de curadoria. Para além disso, a não exposição de uma obra acaba 

por ocultar a sua existência ao público geral e à história cultural. Nestes casos, “(…) o 

papel que as exposições temporárias podem desempenhar na conservação da arte 

contemporânea é especialmente relevante sobretudo se se tiver em consideração que 

tendem a integrar uma maioria de obras provenientes de colecções privadas (muitas 

vezes dos próprios artistas) que frequentemente não são guardadas nas melhores 

condições e se encontram em maior risco de desaparecerem”114. Um curador poderá 

ter em conta, na escolha das obras que pretende expor, aquelas que nunca foram ou já 

não são mostradas há mais tempo, até porque isso é uma forma de as preservar para o 

futuro.  

Creio podermos afirmar que de facto as posições do curador e conservador acabam 

por se complementar e interrelacionar, na medida em que uma obra, ao ser 

conservada, permite o seu acesso e respectiva exposição, e a iniciativa de expor uma 

113 Debra Hess Norris, in “The survival of contemporary art: the role of the conservation professional 

in this delicate Ecosystem”, Mortality-Immortality: The Legacy of 20
th

 Century Art (Coord. de Miguel 

Angel Corzo), The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1999, p.131. 
114 Lúcia Almeida Matos, “A natureza permanente do efémero: estratégias de sobrevivência”, in A arte 

efémera e a conservação, o paradigma da arte contemporânea e dos bens etnográficos, (Coord. de 

Rita Macedo e Raquel Henriques da Silva),  Instituto da História de Arte, 2010, p.92 e 93. 



obra esquecida ou desaparecida, possibilita a sua conservação e a produção de 

documentação. O catálogo de uma exposição, por exemplo, sendo cada vez mais 

completo e aprofundado, é resultado de uma acção curatorial e tornou-se numa 

poderosa ferramenta de documentação, que auxilia não só o âmbito da conservação 

mas também futuras apresentações das mesmas obras. 

No âmbito da exposição “Anos 70, Atravessar Fronteiras” realizada no final de 2009 

no C.A.M. da Fundação Calouste Gulbenkian, surgiu o caso de recuperação da obra 

“Luiz Vaz 73” de Jorge Peixinho e Ernesto Sousa115, assim como a reprodução de 

algumas instalações e esculturas de outros artistas da época. Já tinha surgido 

anteriormente a vontade de apresentar esta obra na exposição “Ernesto Sousa 

Revolution My Body”, patente em 1998 no mesmo centro de arte contemporânea. No 

entanto, devido à “total impossibilidade de reconstituir as séries de imagens 

(incompletas) em articulação com a música e por falta de elementos fundamentais ao 

sentido do espectáculo e de improvisação, este projecto foi abandonado”116. A obra 

“Luiz Vaz 73” foi recuperada e reinaugurada dia 19 de Novembro de 2009, na sala 

polivalente do C.A.M.. Trata-se de uma obra colectiva de Jorge Peixinho e Ernesto 

Sousa, apresentada pela primeira vez  no V Festival Internacional de Mixed Media, 

em Gant, na Bélgica, em 1975. Posteriormente a essa primeira apresentação, a obra 

foi mostrada mais cinco vezes, com versões não idênticas à inicial. Com base na 

versão apresentada em 1976 na Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém e com a 

ajuda do espólio de Ernesto de Sousa disponível na Biblioteca Nacional, decidiu-se 

então, por parte do comissariado da exposição “Anos 70, Atravessar Fronteiras”, 

reapresentar esta obra. Através do auxílio de determinados intervenientes associados, 

foi então desenvolvido um trabalho de pesquisa que permitisse uma apresentação o 

mais coerente possível com o original. Assim, os diferentes intervenientes envolvidos 

tiveram de recorrer ao tratamento de imagem, à edição de áudio e vídeo, à montagem 

da sala, respectivas técnicas e funcionalidades. Segundo os especialistas não se 

conseguiu recriar a peça na totalidade mas conseguiu-se comunicar o seu espírito 

inicial. Tal como nas anteriores apresentações da obra, no dia da inauguração, actuou 

115 Foi apresentada na Alternativa Zero de 1977 documentação sobre este projecto de mixed-media. 
116 Maria Helena de Freitas, “Ernesto de Sousa – Memória Descritiva”, in Ernesto de Sousa Revolution 

My Body, Lisboa: C.A.M.J.A.P., 1998, p.10. 



o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Segundo Raquel Henriques da Silva, 

comissária da exposição, “Embora se trate de artistas consagrados, cujos espólios 

continuam a ser estudados, foi necessário reunir condições excepcionais (propiciadas, 

neste caso, pela produção da exposição ‘Anos70’) para levar até ao fim a 

reconstituição de uma obra que se admitia perdida na sua totalidade, tais eram as 

incongruências entre as partes constitutivas. Para a recriar foi necessário muito tempo, 

muita gente, alguns meios, muito entusiasmo conjunto, muita pluridisciplinaridade. 

(...) Outras peças da exposição ‘Anos 70’ – por exemplo, a de Rui Órfão, a de 

Silvestre Pestana, o vídeo de Abel Mendes, o filme de Palolo – para já não falar das 

que não conseguimos visionar (José de Carvalho) manifestam que esta arte recente, 

realizada com meios escassos e bastante artesanais, privilegiando a performance e a 

experiência sobre a sua dimensão artística, corre graves riscos de 

desaparecimento”117.  

Para além das obras enunciadas, existe ainda o exemplo de uma obra de Alberto 

Carneiro – “Árvore jogo/lúdico em sete imagens espelhadas” -  analisada como caso 

de estudo na dissertação de Mestrado de Conservação e Restauro de Maria Cristina 

Oliveira118. No caso de não ser possível no futuro a colaboração do artista, é 

importante a estratégia de conservação elaborada nesta dissertação, que através de 

uma documentação diversificada, permite uma futura reinstalação da obra.  

Como se pode verificar através destes casos, particularmente no primeiro, apesar da 

falta de meios que tornou impossível a mostra desta obra na exposição realizada no 

C.A.M. em 1998, foram reunidas condições para, nesta última exposição, ter sido 

possível apresentá-la. Isto alerta para o facto de que não só a documentação, mas 

também o “poder” da curadoria, dos intervenientes envolvidos e dos orçamentos 

expositivos119 podem funcionar como estratégia e como forte incentivo à preservação 

117 Raquel Henriques da Silva, “Luiz Vaz de Jorge Peixinho e Ernesto de Sousa, 30 anos depois: 

conservar a arte contemporânea”, in revista L + Arte, nº66, Dezembro 2009 p.20. 
118 Maria Cristina Oliveira, “A Preservação da Arte Efémera de Alberto Carneiro com Aplicação ao 

Caso de Árvore Jogo/lúdico em Sete Imagens Espelhadas”, Lisboa, Dissertação de Mestrado, 

apresentada à FCT-UNL, 2009, in http://run.unl.pt/handle/10362/2518.  
119 As acções de recuperação integral de uma obra em termos materiais, sendo que tem de ser 

reconstruída, condiciona por vezes o orçamento das entidades museológicas para uma exposição, visto 

serem encargos acrescidos na produção. Assim, por vezes esta reconstrução é dificultada e por vezes 

impossibilitada.  



de determinadas obras de arte contemporânea. Exemplo disso são também os casos de 

estudo desta dissertação. Duas das obras expostas na exposição “Alternativa Zero” em 

1977 em Lisboa foram reconstruídas no âmbito da exposição “Perspectiva: 

Alternativa Zero”, em 1997, no Porto, visto terem sido destruídas, por razões 

distintas, na conclusão da exposição de 77. A realização da exposição no Porto (em 

Serralves) proporcionou, através de uma acção curatorial, a reprodução das obras 

expostas em 1977 e a preservação continuada da obra de Ângelo de Sousa, a qual faz 

parte neste momento da colecção de Serralves e pode ser reinstalada em outras 

mostras futuras.  

Indirectamente, a curadoria acaba por ser de facto uma possível estratégia de 

preservação, sobretudo no âmbito da arte contemporânea, sendo que através das suas 

acções, escolhas, e orçamentos expositivos, permite o estudo e investigação de uma 

determinada obra, a produção de documentação sobre a mesma, por vezes a 

respectiva preservação material e ainda a possibilidade de futura apresentação. Como 

afirma Lúcia Almeida Matos no início deste capítulo, a acção curatorial, “pode 

assegurar a relevância continuada da arte para uma diversidade de audiências em 

diferentes momentos e lugares”120.  

120 Lúcia Almeida Matos, “A natureza permanente do efémero: estratégias de sobrevivência”, in A arte 

efémera e a conservação, o paradigma da arte contemporânea e dos bens etnográficos, (Coord. de Rita 

Macedo e Raquel Henriques da Silva), Instituto da História de Arte, 2010, p.91. 



 

O terceiro capítulo desta dissertação é dedicado a dois casos de estudo, de duas obras 

apresentadas na “Alternativa Zero” em 1977 e reconstruídas para a exposição 

“Perspectiva: Alternativa Zero” em 1997. Pretende-se com estes casos de estudo 

aprofundar as diferentes causas de efemeridade de cada uma das obras, descrever as 

diferentes versões das mesmas e produzir documentação nova a partir da informação 

recolhida a fim de possibilitar uma eventual reinstalação delas no futuro.  

 

1. “Perspectiva: Alternativa Zero” (Casa de Serralves - 1997) 

 

No ano de 1997, entre o mês de Julho e Setembro, realizou-se na Casa de Serralves a 

exposição “Perspectiva: Alternativa Zero”. Tal como o título da exposição  indica, 

tratou-se sobretudo de uma perspectiva face a um marco inigualável da cultura 

portuguesa dos anos setenta, no campo da arte contemporânea, a exposição 

Alternativa Zero que, como afirma Alexandre Melo, “encerra o período das 

convulsões pós-revolucionárias, fazendo o balanço da década de 70 no que diz 

respeito às experiências artísticas mais vanguardistas”121. Relativamente à exposição 

de 1977, Isabel Carlos realça ainda que para “quem viveu e passou por Belém, a 

experiência foi marcante e em muitos casos fundadora de uma nova atitude frente à 

arte.”122 

A preparação da exposição de 1997, marca a entrada de João Fernandes para 

Serralves, uma vez que foi a primeira mostra da sua programação. Fizeram parte da 

equipa de pesquisa Isabel Alves (viúva de Ernesto Sousa e responsável pela 

organização e catalogação de todo o respectivo espólio), Maria Helena de Freitas, 

David Santos e Miguel Wandschneider. Como realça João Fernandes, no catálogo 

121 Alexandre Melo, in Arte e Artistas em Portugal, Bertrand Editora, 2007, p.37. 
122 Isabel Carlos in “Sem plinto nem parede: anos 70-90”, “Perspectiva: Alternativa Zero”, Porto, 

Fundação de Serralves, 1997, p.284. 



respectivo da exposição, “reapresentar hoje a experiência da Alternativa Zero implica 

a consideração de um contexto fundador de raízes da contemporaneidade artística 

portuguesa, através da reflexão sobre a actividade crítica e curatorial que o combate 

ideológico de Ernesto Sousa representa, ao concretizar uma exposição que reunia toda 

uma geração de ruptura que, desde finais da década de sessenta, vinha afirmando as 

suas propostas e, ampliando-as no contexto possível que o pós 25 de Abril poderá ter 

permitido, situar esta exposição em relação aos contextos nacional e internacional.”123  

O objectivo principal da reapresentação desta exposição não foi o de criar uma réplica 

da mesma, mas permitir um conhecimento da prática curatorial e crítica de Ernesto 

Sousa, apresentando uma geração vanguardista e de charneira duma nova fase. João 

Fernandes e Vicente Todolí justificam, no catálogo referente à exposição, o regresso a 

um passado: “Trata-se apenas de possibilitar um conhecimento e uma análise critica 

das possibilidades e impossibilidades que despertou, das expectativas que assumiu, 

das continuidades e descontinuidades que provocou.”124 “(...) uma reflexão sobre o 

período que se inicia simbolicamente em 1968, mas que se refere concretamente aos 

acontecimentos socioculturais da segunda metade da década de 60 na qual, a par da 

consagração da arte pop, se assiste ao lançamento das bases da desmaterialização da 

obra de arte, a um cruzamento de géneros formais, ao uso do filme, da fotografia e do 

texto como suportes de projectos conceptuais, a uma pesquisa das relações entre arte e 

vida que acompanham a agitação de novas ideias políticas e sociais, assim como a 

uma ruptura do conceito da pintura enquanto suporte definido pela sua moldura e à 

utilização de novos materiais, sejam eles materiais pobres, reciclados a partir de 

outros pré-existentes ou então materiais sofisticados tecnologicamente.(...)Trata-se 

apenas de trabalhar para que a memória recente da arte portuguesa não deixe de 

constituir um utensílio crítico e avaliativo, nos seus aspectos positivos e negativos, 

das possibilidades do presente.”125 

123 João Fernandes,  “ Vinte anos depois…”, in “Perspectiva: Alternativa Zero”, Porto, Fundação de 

Serralves, 1997, p.16. 
124 Idem. 
125 Vicente Todolí, “Perspectiva e prospectiva de um Museu”, in Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, 

Fundação de Serralves, 1997, p.11. 



A investigação efectuada começou por uma observação minuciosa das fotografias 

existentes sobre a exposição de 1977. O objectivo era tentar encontrar o maior 

número de obras existentes expostas em 1977. Foram deste modo contactados os 

artistas e criou-se um processo de busca face à documentação existente e às memórias 

de cada um. Como descrito por Marta Almeida126, responsável pela produção da 

“Perspectiva: Alternativa Zero”: “Tínhamos as fotografias de Isabel Alves sobre a 

exposição de 1977. Foram essas as ferramentas fundamentais. Através dessa 

documentação reproduzimos alguns pormenores da exposição como a sala de 

relaxamento, a obra penetrável da entrada ou a forma como foram “emolduradas”  

todas as peças bidimensionais – fotografia e papel – que em 77 tinham sido 

“emolduradas”com uma placa de aglomerado como fundo, pintada de preto, com um 

plástico a cobrir a obra, agrafado ao aglomerado.”127  

Algumas das obras de facto não foram encontradas, sendo que os próprios artistas não 

sabiam do paradeiro das mesmas. Outras já não existiam, tendo sido destruídas no 

final da exposição de 1977 ou no incêndio da Galeria de Belém.  A acrescentar a estas 

falhas, surgiu ainda o facto de que alguns dos artistas participantes já não estarem 

vivos. Algumas das obras foram reconstituídas propositadamente para a exposição de 

1997 em Serralves e outras tiveram de ser restauradas para poderem transmitir as suas 

características iniciais. A reconstituição e restauro destas obras permitiu o seu acesso 

ao público e futuras participações das mesmas em outras exposições. O trabalho de 

preparação da exposição durou cerca de um ano e meio. 

Para além das obras não terem sido expostas na totalidade, dadas as dificuldades na 

sua produção ou localização, o espaço em que se criou esta perspectiva da Alternativa 

Zero era bastante diferente do inicial e face a algumas adaptações efectuadas no 

desenho e montagem expositivos, houve inevitavelmente uma alteração no discurso 

curatorial da exposição. Essa posição parece ter sido assumida desde o início. Para 

além disso, o público e o contexto histórico e cultural do país nos anos noventa, vinte 

126 Marta Moreira de Almeida, Coordenadora da Produção e Montagem da exposição “Perspectiva: 

Alternativa Zero” (1997, em Serralves), entrevista presencial, Porto, 21 de Julho de 2009, ver em 

anexo. 
127 Idem. 



anos depois da primeira exposição, não iriam obviamente proporcionar a mesma 

experiência e impacto que em 1977.  

Foram diversas as obras reconstruídas (pelos próprios artistas), tendo sido algumas 

adaptadas, na medida em que foram expostas de forma distinta da primeira vez.  É o 

caso, por exemplo, de  “A floresta” (penetrável com fitas de plástico que se situava na 

entrada da exposição de 77) do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra; “Déjeuner sur 

l’herbe” de Ana Vieira; “Arte?” de Leonel Moura”; “Sem título” de Ângelo de Sousa; 

“Mulher-Terra-Viva” de Clara Menéres; “Não há sinais inocentes” de Melo e Castro; 

“Floresta para os teus sonhos” de Alberto Carneiro. Em anexo pode ser consultada 

uma tabela onde estão apresentadas as obras expostas em 1977 e em 1997.  

Como complemento da exposição realizada em Serralves em 1997, foi publicado um 

catálogo, com textos e imagens da Alternativa Zero em 1977, respectivas críticas, 

recensões, textos informativos e o legado da exposição. Infelizmente, como este 

catálogo foi elaborado em simultâneo com a preparação da exposição, não apresenta 

fotografias das obras expostas em 1997, pois algumas não se encontravam ainda 

concluídas. No entanto, estas fotografias podem ser observadas, em reduzida 

quantidade, no arquivo da biblioteca de Serralves.  Posteriormente à exposição de 

Serralves, a “Perspectiva: Alternativa Zero” foi ainda apresentada em Palermo, em 

1998, sem a totalidade das obras apresentadas em 1997. Segundo Marta Almeida, a 

não apresentação da totalidade das obras de 1997, foi colmatada com a mostra de 

outras obras da mesma época, dos mesmos artistas. Serralves tem actualmente em 

acervo algumas das obras expostas em 1997, devidamente conservadas e 

inventariadas. É o caso da obra de Ângelo de Sousa, abordada como caso de estudo 

nesta dissertação. 

Como casos de estudo da presente dissertação foram escolhidas as obras Mulher-

Terra-Viva de Clara Menéres e Sem título (envolvimento numa sala fechada) de 

Ângelo de Sousa. São dois dos vários casos de obras que, por razões distintas, foram 

reconstruídas para a exposição de 1997 em Serralves. 

 

 

 



2. Clara Menéres 

“Há um processo indissolúvel entre mim e a minha obra, como um ver-me ao 

espelho do que fiz para melhor me reconhecer.”128 

Clara Menéres 

 

Percurso da artista, processos de criação e atitude face à conservação 

Maria Clara Rebelo de Carvalho Menéres nasceu a 22 de Agosto de 1943, em Braga. 

Estudou na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde se licenciou em Escultura, 

em 1968. Discípula de Lagoa Henriques, Júlio Resende, Barata Feyo e Heitor 

Cramez, Clara Menéres apresenta a sua primeira exposição individual, de cerâmica, 

em 1967, na Galeria Borges em Aveiro. Foi estudante em França e E.U.A. entre finais 

dos anos 70 e inícios dos anos 90 como bolseira de diversas Fundações onde, entre 

vários cursos, realizou o Doutoramento em Etnologia na Universidade de Paris.  

No pós 25 de Abril integra o grupo ACRE (1974-1977), com Joaquim Lima de 

Carvalho e Alfredo Queiroz Ribeiro. “Construíram-se grupos de intervenção que 

produziam uma arte efémera (...) de um espírito algo anarquista, procurando 

surpreender tudo e todos.”129 O grupo ACRE, “uma arte para toda a gente”130, tinha o 

hábito de intervencionar os espaços urbanos durante a noite, com elementos simples, 

criando uma ligação entre o artista e o público, proporcionando uma nova leitura dos 

espaços em questão, com intuito político e social. Apresentavam uma linguagem 

inovadora, conceptualista, social, de performance e simultaneamente artística e 

plástica, com recurso a meios e materiais simples. Ana Filipa Candeias descreve o 

grupo com “o recurso a formas simples da geometria ou a materiais comuns, 

acessíveis e improvisados, desviados das suas funções habituais, foi intencionalmente 

pensado como veículo da comunicação directa, não mediada, dos ‘operadores 

128 Clara Menéres, “Auto-retrato de Clara Menéres”, in Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, nº4, 

Lisboa: Edições Colibri, 2001, (exemplar copiado e cedido pela artista). 
129 Sílvia Chicó in Panorama da Arte Portuguesa no Século XX, Fundação Serralves, Porto, 1999, 

p.255. 
130 Isabel Nogueira in http://artecapital.net/opinioes.php. 



estéticos’ com o ‘Povo’, para utilizar os termos próprios da época”131. Segundo a 

artista, “A nossa intervenção era de carácter político e social, numa problemática 

muito próxima do que estava a fazer Beuys, como no caso do Diploma de Artista. 

Fomos catalogados da forma mais básica, juntando-nos ao grupo Puzzle, que tinha 

uma proposta completamente diferente, apenas por uma questão de nomenclatura, por 

sermos ‘grupos’ (...) Recentemente, surgiram algumas iniciativas para recriar ‘acções’ 

do grupo ACRE e eu apercebi-me que as nossas ‘acções’ não foram entendidas, talvez 

por serem demasiado inovadoras para a época””132. 

Clara Menéres começa a ensinar na Escola Superior de Belas Artes do Porto, 

passando mais tarde para a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde exerceu o cargo 

de Presidente do Concelho Directivo (1993-1996), e para a Universidade de Évora 

onde foi Professora Catedrática. Ganhou o prémio de escultura da IV Bienal 

Internacional de Vila Nova de Cerveira, em 1984. Ultimamente, para além do 

contínuo caminho que percorre como escultora activa, tem-se dedicado à investigação 

artística e à participação na vida cultural e política do país.  

Escultora, etnóloga e estudiosa, Clara Menéres explora a sua obra realçando o 

aprofundamento de temas da mulher e a representação de situações de índole sexual, 

de mitos fundadores, de cultos solares, aquáticos, de fecundidade, de alegoria da 

morte, de intervenção cívica, política e religiosa. Reflexões filosóficas ou científicas e 

temáticas bíblicas são também temas dominantes no seu trabalho. Como afirma a 

escultora, relativamente ao seu lado mais feminista, “toda a minha escultura é uma 

encarnação da mulher e dos seus problemas. Mesmo os temas masculinos são vistos 

do lado feminino.”133 Como feminista activa e lutadora, utiliza a sua obra para 

transmitir linguagens subversivas do mundo da mulher, apresentando por exemplo em 

1969 “Menina Maria Amélia que vive na Rua do Almada”, obra polémica e 

considerada na época como provocativa e perturbadora. Composta por três figuras 

femininas em gesso policromado, em tamanho natural (160 x 300 x 100 cm), vestidas 

131 Ana Filipa Candeias, “Grupo ACRE”, in Anos 70 Atravessar Fronteiras, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2009, Lisboa, p.116. 
132 Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo. 

133 Clara Menéres, “Auto-retrato de Clara Menéres”, in Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, nº4, 

Lisboa: Edições Colibri, 2001, (exemplar copiado e cedido pela artista). 



de lingerie azul, em três posições, como que situadas na rua da prostituição popular 

no Porto. “Esta escultura foi exposta em 1969 no Museu de Amarante e retirada 

pouco tempo depois, devido a um abaixo-assinado de senhoras dessa vila que 

consideraram a peça atentatória da moral pública. Só voltou às salas do mesmo 

museu, em meados dos anos 90”134. Perante esta descrição consegue-se imaginar o 

ambiente vivido na época e o vanguardismo e acção política e social da obra da 

artista. Nesta obra “trata-se de um riso revolucionário que fala da condição da mulher 

não como lugar de repressão mas ambíguo convite, que despudorado, à sua 

ultrapassagem: os corpos oferecem-se mas a inexpressividade dos rostos e das 

atitudes cava uma censura significante que não apela à conivência mas ao 

espelhamento entre o ‘pecado’ individual e o social.”135 

Ainda antes do 25 de Abril, expõe a obra “Relicário”, a representação de um falo 

numa caixa de madeira lacada de azul-escuro, “como se fosse um enorme rebuçado 

cor-de-rosa e transparente, descascado, guardando alguns restos do papel-de-prata em 

que tinha sido envolvido. (…) Portanto, esta minha pequena escultura retirou o falo 

do paradigma masculino épicoheróico e inseriu-o no paradigma feminino doméstico-

lúdico.”136 Como destacado por Lúcia Almeida Matos, no catálogo da exposição A 

figura humana na escultura portuguesa do Séc.XX, nesta obra, Clara Menéres utiliza 

“o fragmento para um comentário irónico a tabus e obsessões sexuais, num gesto 

pioneiro na escultura portuguesa, duplamente transgressor por partir de uma mulher e 

se materializar no orgão sexual masculino.”137 

Em 1973 apresenta uma obra hiper-realista de um soldado morto, imagem chocante e 

ilustradora da realidade ocultada - “para mostrar o que os noticiários não mostravam: 

o soldado esfaqueado. A importância do hiper-realismo é aqui tripla. Por um lado, a 

escolha do tema. Por outro lado, o facto de a imagem ‘fotográfica’ ter constituído um 

meio que procurou substituir-se ao contacto directo com a realidade. Finalmente, a 

134 Idem. 
135

Raquel Henriques da Silva, in A Figura Humana na Escultura Portuguesa do Séc.XX. Porto: 

Universidade do Porto, 1998, p.84. 
136 Clara Menéres, “Auto-retrato de Clara Menéres”, in Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, nº4, 

Lisboa: Edições Colibri, 2001, (exemplar copiado e cedido pela artista). 
137 Lúcia Almeida Matos, in A Figura Humana na Escultura Portuguesa do Séc.XX. Porto: 

Universidade do Porto, 1998, p.51. 



representação de ferida vermelha, contrária ao conformismo do movimento 

americano. Este hiper-realismo, adoptado pontualmente por uma artista que mais se 

aproximava de atitudes conceptualistas (e mudava de processo em cada proposta), 

obriga a considerar a obra de Clara Menéres num contexto que, neste período, fazia 

confluir conceptualismo, hiper-realismo e alguns aspectos da nova abstracção e dos 

ambientes.”138 De facto, a artista utiliza uma enorme variedade de materiais que se 

conjugam impulsivamente, mas também de forma metódica conforme a significação 

que entende para cada objecto. Não apresenta uma continuidade no material e técnica 

que utiliza. 

Em peças como Mulher-Terra-Viva, primeira obra que realiza depois do 25 de Abril, 

e A Grande Espiral, deixa transparecer influências da Land Art  e da sua relação com 

a Ecologia. Sobre esta temática, o capítulo dedicado à obra Mulher-Terra-Viva 

aprofunda algumas das atitudes/reflexões da escultora. Em esculturas como O 

Monumento ao Viajante ou Monumento a Salgueiro Maia assume uma vertente de 

intervenção de arte pública que resulta também de investigações da autora sobre as 

relações entre a arte e a natureza. Destacam-se ainda as suas obras de carácter 

religioso em que as temáticas bíblicas reflectem um profundo e sensível diálogo entre 

a fé e a arte.  

Nos anos 80 redescobre a luz na sua escultura, vindo a afirmar-se como uma light 

sculptor, “naturalmente, o trabalho que se seguiu foi o da modelação da luz. Executei 

inúmeras esculturas que eram uma outra maneira de representar a transverberação de 

Santa Teresa de Ávila: formas de matéria densa trespassadas pela luz. Conjuguei a 

rocha com tubos de néon e com lâmpadas fluorescentes. Em Cambridge, no MIT, 

trabalhei com Paul Earls em programação informatizada aplicada à projecção de raios 

laser. No Media Lab fiz experiências no campo da holografia. Interessei-me pela 

pesquisa das formas geradas pela temperatura e executei esculturas em gelo e com 

chamas de gás. A luz é a mais subtil das energias visíveis, é o início da criação divina, 

o ‘Fiat lux’. A sua essência é constituída pela oposição dos contrários, corpúsculo ou 

onda, segundo o observador. Falar da observação é remeter todo o questionar para o 

138 Rui Mário Gonçalves in História de Arte em Portugal, De 1945 à Actualidade, Lisboa: Alfa, 1988, 

p.116. 



Homem e o lugar onde este se coloca para conhecer”139. Este tipo de obras mostra 

mais uma vez a versatilidade da escultora quanto aos temas que aborda e materiais 

com que trabalha. 

A artista utiliza materiais, dos clássicos aos mais contemporâneos, 

comuns/quotidianos ou especializados, efémeros ou mais estáveis, artesanais ou 

científicos. Cada projecto do seu caminho profissional inicia-se com uma profunda 

investigação teórica e contínua, geralmente associada aos temas referidos.   

Apesar de algumas das suas obras serem constituídas por materiais efémeros, e ao 

contrário do que acontece com muitos dos artistas contemporâneos, Clara Menéres 

considera importante e necessária a conservação destas mesmas obras, como 

testemunhos do tipo de arte e reflexões de cada época da nossa história e cultura. 

Durante a entrevista presencial realizada a 2 de Abril de 2010 (ver em anexo), a 

artista mostrou a sua desilusão e profundo desagrado face à atitude portuguesa na 

conservação de obras, especialmente de arte contemporânea – “É revoltante, pois 

infelizmente, neste país, não há a noção de património e de conservação do 

património, sobretudo quando se trata de arte contemporânea.”140. Acrescentou ainda 

a sua opinião negativa em relação a alguns dos conservadores do país, realçando o 

facto de que é a própria, com o auxílio de amigos escultores, que tem por costume 

conservar algumas das suas obras, por ter algum receio do que possa ser feito pelos 

profissionais da área. Simultaneamente, e apesar disso, Clara Menéres afirma “Não 

gosto de ser a restauradora da minha própria obra. Não me diverte.”141 

Mulher-Terra-Viva, 1977 

“Eu até consideraria assim o projecto: o artista que é escultor e professor de escultura projecta assinar-

a-natureza com seu sentido das formas e isso transformou-se numa bela luta quotidiana, exactamente o 

que agora se diz: uma performance.”142 

Ernesto Sousa 

139 Clara Menéres, “Auto-retrato de Clara Menéres”, in Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, nº4, 

Lisboa: Edições Colibri, 2001, (exemplar copiado e cedido pela artista). 
140 Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo. 
141 Idem. 
142 Ernesto de Sousa, “Uma criação consciente de situações: Alternativa Zero”, in Colóquio Artes, nr. 

34, Out. 1977. 



“Um dia passo os meus olhos à minha volta e descubro o corpo-paisagem da terra-mãe. 

Regado de neblina, húmido, coberto de uma pelagem leve e verde no ventre feito de outeiro e nos seios 

de colinas, ondula tranquilo, curva após sulco, repetido em formas, desdobrado em texturas. 

Foi ver uma realidade que se multiplica na transformação que sofre no tempo e no espaço, alongada na 

irrecusada forma de se dar, reproduzindo o círculo genético comum às mulheres e à terra. 

Refazer o que já estava feito, torná-lo só mais evidente, dar em objecto limitado o que desde sempre 

nos foi oferecido de forma plena e extensa, esse corpo vivo, em movimento, gerador e fecundado. 

De um anterior projecto de jardim, integrado em outras zonas de passeio e lazer, executei recentemente 

uma obra de dimensões mais pequenas, como que um bloco de paisagem arrancada à natureza, 

transportado para uma sala de exposições. Hoje executei a ideia inicial, na dimensão adaptada a um 

espaço exterior, integrando-a no terreno e tendo em conta todos os condicionamentos do meio em que 

iria viver.”143 

Clara Menéres 

 
 
A obra Mulher-Terra-Viva foi produzida e exposta em três versões distintas. Uma 

num espaço interior e duas no exterior, todas em contexto expositivo. Todas as 

versões da obra foram destruídas depois de terminadas as exposições em que se 

encontravam incluídas. 

Mulher-Terra-Viva, mais conhecida por “Mulher de Relva”, material e visualmente, é 

parte do corpo de uma mulher, nú, moldado em terra, seccionada, com relva semeada 

e outras plantas colocadas na zona dos mamilos. Sendo na altura uma feminista 

activa, Clara Menéres reflectia continuamente sobre a mulher e a relação com o 

mundo em seu redor. No caso desta obra em particular, era a primeira vez que a 

relacionava com a ecologia, no respeito pela Terra e por Gaia, “É evidente que na 

altura não andava a ler James Lovelock, grande pensador que formulou a Teoria de 

Gaia e a sua interacção com as transformações climáticas da Terra. Na altura, no pós 

25 de Abril, o que sabíamos chegava com algum atraso e, de facto, eu só venho a 

descobrir Lovelock mais tarde. A minha obra tem sempre essa vertente que é a relação 

do Homem com a Terra e que passa pela agricultura. (…) Também Alberto Carneiro 

nessa altura fez peças em que pegava nas formas dos agricultores, medas de palha e 

outros artefactos. Ou seja, inseria-me numa tendência que, na época, estava a emergir 

143 Clara Menéres in Panfleto da Bienal de São Paulo sobre a obra Mulher-Terra-Viva, 1977 (exemplar 

copiado e cedido pela artista). 



ao nível dos movimentos artísticos da Europa. No entanto, parece-me útil distinguir a 

reflexão sobre a Terra-Mãe e a utilização em arte de elementos da agricultura, ou seja, 

da apropriação dos materiais da Natureza pelo Homem para fazer construções (pegar 

nesses elementos e transportá-los para a arte).”144  

Sobre a obra “Mulher-Terra-Viva”, a artista escreveu ainda, “É uma peça que 

identifica as curvas da paisagem com o corpo da mulher, numa clara referência aos 

mitos da Terra-Mãe. É uma ideia simples que está inscrita na tradição mítica e 

sagrada da humanidade. (…) Esta obra fez-me compreender que tocar na versão 

feminina da mitologia das origens, nos ciclos da gestação, no mistério da 

transformação da morte em vida e na figuração do corpo da Grande Mãe, era também 

tocar em níveis muito profundos do inconsciente humano. É óbvio que esta escultura 

reflecte a minha preocupação com a ecologia e a correcta relação entre o Homem e a 

Terra, o respeito pela vida e a preservação das raízes culturais. Dentro desta linha, 

outras peças se seguiram nas quais tentei recuperar a tradição etnológica, integrando 

as formas e os modos que o povo tem de se relacionar com a natureza, extraindo dela 

vida e sustento”145.  

A primeira versão da obra foi exposta na exposição “Alternativa Zero”, em Lisboa, na 

Galeria de Arte Moderna em Belém, no ano de 1977 e foi capa da publicação 

Colóquio Artes
146. Clara Menéres foi uma das artistas escolhidas por Ernesto Sousa 

para a exposição (1ª exposição da artista em Lisboa) em função de trabalhos que tinha 

realizado anteriormente: colectivos com o Grupo ACRE e individualmente como 

escultura de obras icónicas como Relicário, em 1969 e Jaz Morto e Arrefece, o 

Menino de Sua Mãe (1973).  

Esta primeira versão desenvolveu um processo mais simplificado relativamente às 

versões seguintes. Toda a produção da obra “foi paga por mim, o que custou na altura 

muito dinheiro”147. Foram fixas com parafusos placas de plexiglass  recortadas, com 

aproximadamente 3 a 4 cm de espessura. “Lembro-me por exemplo do Sr. Amorim, 

144 Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo. 

145 Clara Menéres, “Auto-retrato de Clara Menéres”, in Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, nº4, 

Lisboa: Edições Colibri, 2001, (exemplar copiado e cedido pela artista). 

Colóquio Artes, nº34, Outubro de 1977.

Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo.



dos Plásticos do Campo Grande, com quem ainda trabalho hoje em dia, que me 

forneceu o plexiglass”148. Estas assentaram num estrado de madeira e no seu interior 

foi colocada a terra, moldada e semeada com relva (com a forma do corpo de uma 

mulher). Nos mamilos do corpo da mulher foram colocadas pequenas plantas, “(...) 

uns vasinhos com plantas que comprei, com folhas pequeninas, tipo pompom, cujo 

nome popular é ‘não te metas na minha vida’”149. Quanto às pessoas envolvidas na 

montagem/produção desta obra, a artista afirma que de certeza teve ajuda de alguém 

mas já não se lembra, pois na montagem de uma exposição há sempre muitas pessoas 

envolvidas e provavelmente teve ajuda desses colaboradores. Clara Menéres não se 

lembra também de onde vieram ou a quem comprou a terra. Pensa que provavelmente 

deve ter vindo em carrinhos de mão, com a ajuda de homens para colocar dentro da 

estrutura. No entanto, no geral, o conjunto da obra foi feita pela artista150. 

Depois de crescida a relva e da peça estar “pronta” para ser exposta, esta foi aparada e 

regada pela artista com alguma regularidade, sendo que na zona do púbis, foi 

propositadamente deixado um maior comprimento. “Efectuava a manutenção durante 

o período de abertura da exposição ao público e há até quem me tenha fotografado a 

trabalhar. Aparava a relva com uma tesoura.”151 Esta manutenção periódica, 

representa de alguma forma também uma relação entre a natureza e corpo feminino. 

Necessária para manter o conceito e objectivo inicial da obra, esta manutenção 

acabava ainda por se tornar numa inevitável espécie de performance periódica da 

artista, facto sublinhado por Ernesto Sousa no texto “Uma criação consciente de 

situações: Alternativa Zero”152. A artista não regava a “obra” todos os dias. Desta 

forma, “Mais no fim da exposição, como a peça estava num espaço fechado e sem luz 

directa, a relva do púbis começou a amarelecer”153.  

No final desta exposição, apesar de se pretender conservar pelo menos a parte 

estrutural da obra (para futura instalação da mesma), sabendo-se que estaria acordado 

148 Idem. 
149 Idem. 
150 Idem. 

151 Idem. 
152 In Colóquio Artes, nº34, Outubro de 1977. 

Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo.



com a Câmara de Lisboa a sua compra, esta foi (juntamente com outras obras) 

acidentalmente destruída no incêndio na Galeria de Belém, onde se encontrava 

armazenada. Clara Menéres pretendia que a obra fosse conservada num espaço 

interior, com a ideia de a manter viva, de maneira que negociou a venda da escultura 

com a Câmara Municipal de Lisboa, com quem estava apalavrada quando foi 

destruída pelo incêndio, “gostava que fosse uma obra de arte que funcionasse 

simultaneamente como jardim de interior e de Inverno.”154 

A artista descreve com entusiasmo a interacção e curiosidade do público, 

relativamente à sua obra e conta que durante a exposição “Com grande surpresa 

minha, esta peça desencadeou estranhos preconceitos e agressividades. Descobri que 

de noite alguém flagelava o ventre de terra e erva com um bastão.”155 Depois destas 

agressões, a artista conta que teve de restaurar a obra, por várias vezes, “metendo terra 

por baixo” da zona afectada pelos danos sofridos156. Segundo afirma a artista, 

“Durante o tempo de exposição da Alternativa Zero houve uma grande interacção 

com os visitantes. As pessoas achavam graça e faziam comentários. (…) A escultura 

tem por característica ser um tipo de arte que interfere de forma muito intensa e clara 

com as pessoas e, sobretudo no caso da arte pública, é frequentemente objecto de 

agressão. (…) A tridimensionalidade tem um vector de realidade que a faz interferir 

em certos níveis da consciência de modo diferente da pintura.”157 

Seguidamente, Mulher-Terra-Viva teve ainda duas outras versões, nestes casos 

expostas no exterior. Uma na Bienal de São Paulo (montada à entrada do edifico da 

Bienal), ainda no mesmo ano de 1977, e outra na Casa de Serralves, no âmbito da 

exposição “Perspectiva: Alternativa Zero” (exposta no jardim de Serralves), em 1997. 

Na segunda e terceira versões, o processo de execução foi distinto na medida em que 

a artista decidiu produzir a obra em maiores dimensões. Relativamente a São Paulo, a 

artista afirma que devia ter cerca de 15 m de comprido por 10 de largura e quase 3 m 

154 Idem. 
155 Clara Menéres,  “Auto-retrato de Clara Menéres”, in Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, nº4, 

Lisboa: Edições Colibri, 2001, (exemplar copiado e cedido pela artista). 

156 Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo

157 Idem.



de altura158, e em Serralves a peça era mais pequena que a apresentada em São Paulo, 

mas maior que na Alternativa Zero159. A escultora alterou desta forma a versão 

original da Mulher-Terra-Viva. Esta alteração está particularmente associada ao 

carácter deste tipo de obras de arte contemporâneas que, ao serem instaladas de novo 

para cada exposição,  permitem por vezes uma adaptação ou modificação das mesmas 

por parte dos artistas.  

Antes de partir para o Brasil, a artista fez alguns estudos/esquiços preparatórios, 

incluindo uma maqueta, que ainda hoje guarda160. “(...) levei para as montagens um 

projecto estudado com um arquitecto amigo, que me aconselhou (sobretudo no caso 

de São Paulo) a fazer um determinado ângulo de secção da peça, de forma a permitir 

uma melhor sustentação. No entanto, nas três versões tive de me adaptar às 

circunstâncias, projectando na hora. Essa capacidade de adaptação é essencial”161. 

Estas versões da obra exigiram um trabalho de arquitectura, engenharia e jardinagem, 

que a primeira versão não contemplava. Na versão apresentada em São Paulo, 

participaram mais de trinta profissionais, disponibilizados pela organização da 

Bienal162. Na versão de Serralves, “sei que houve uma parte de construção civil, que 

deve ter sido contratada pelo Museu ou pela Fundação de Serralves. Lembro-me de 

ter orientado os trabalhadores. Depois fez-se a plantação e acabou”163. Foi então feita 

uma construção de tijolo e cimento, com base em pedra de enrocamento sobre a qual 

foi semi-modulado betão perfurado. Esta base em pedra de enrocamento 

possivelmente só foi efectuada no caso de São Paulo, pois relativamente ao caso de 

Serralves, a artista diz “Não sei por baixo levou enrocamento ou não – já não me 

lembro – mas talvez não tivesse sido preciso”164. Nos dois casos das versões de São 

Paulo e Serralves, foi utilizada relva pré-preparada (em rolos), como se utiliza nos 

158 Idem. 

159 Idem. 

160 Apesar de Clara Menéres ter confirmado a existência dessa maqueta, não a apresentou na entrevista 

presencial em sua casa e durante o período de execução desta dissertação, a artista nunca conseguiu 

enviar fotografia da mesma. 

Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo.
162 Idem. 
163 Idem. 
164 Idem. 



campos de futebol. “As negociações em São Paulo foram tão demoradas que a única 

solução à última da hora, era mesmo este tipo de relva. Em Serralves a relva foi 

cedida pelo Futebol Clube do Porto”165. 

Nestas duas últimas versões, durante o período de exposição, as obras tiveram a 

manutenção necessária, efectuada pelos jardineiros que “instalaram” a obra, 

aparentemente sem directrizes específicas por parte da artista, pois segundo afirma, 

“Na exposição de São Paulo não tenho ideia porque quem fazia a manutenção eram os 

jardineiros que fizeram a plantação mas, tanto quanto sei, penso que não houve 

problemas. Em Serralves, também a relva do púbis que talvez fosse mais delicada, a 

acerta altura (também) ficou com bastante mau aspecto. Na verdade, nesta versão da 

peça não prestei qualquer tipo de colaboração em manutenção”166. Relativamente à 

acção de manutenção, Clara Menéres realça ainda que é uma peça viva, que evolui, 

como todo o ser vivo, dependendo da manutenção que em Serralves foi muito 

reduzida, “Temos de nos confrontar com o possível, pois a sociedade para a qual 

actuamos não tem cultura suficiente para entender a força da intervenção simbólica da 

escultura. Numa cadeia de decisões o escultor é sempre o último decisor. E a 

manutenção, é o último dos problemas. As condições para realizar uma escultura de 

arte pública e estabelecer as regras da sua manutenção são, por vezes, de tal maneira 

difíceis que dá vontade de desesperar. Mas, pelos vistos, é assunto que não preocupa 

ninguém.”167 

Tal como na primeira versão da obra, estas duas últimas suscitaram também alguma 

polémica. No caso do Brasil, a escultura levantou uma polémica ao nível de todo o 

país na medida em que a nudez feminina, expressa em material vegetal, foi entendida 

como particularmente impúdica e provocatória. Já em Serralves, os problemas 

surgiram a nível interno, da conciliação da obra com a arquitectura paisagista de 

Serralves. Não foi facilitada a escolha da área para a obra ser exposta, pois houve 

alguma resistência por parte dos arquitectos paisagistas168. Clara Menéres considera 

165 Idem. 

166 Idem. 
167 Idem.
168 Idem. 



que a zona escolhida não era a ideal para a peça porque era no meio das árvores169. 

Depois de terminada a exposição, segundo a artista, optou-se por não conservar a obra 

no local (exterior) “Lamento que, devido à opinião dos arquitectos paisagistas, que 

não queriam esculturas sobre o seu relvado, a peça tenha sido destruída. (…) É 

impressionante como a colocação de uma obra de arte num jardim, sobretudo no caso 

desta, com matéria viva, é considerada uma intromissão.”170 

Nenhuma das três versões desta obra contemplavam iluminação especial, sendo que 

as duas últimas versões foram expostas no exterior e quanto à primeira versão, “ (…) 

como o espaço era interior, apenas havia a iluminação geral do espaço, que não estava 

preparado para iluminação dirigida para as obras. No entanto, neste caso, eu nem 

tinha pensado na questão da iluminação. Não fazia parte do espírito da peça, não 

estava previsto. Ninguém ilumina o campo.”171 

Durante o processo de concepção desta e outras obras da época, a artista não guardou 

toda a informação que recolheu e registos que produziu, “(...) guardei muitos poucos 

elementos”172. Recorda-se de “ter ficado surpreendida por ter encontrado exposto no 

Museu Vieira da Silva, em Lisboa, um esquiço meu, feito em marcador sobre papel 

vegetal que, actualmente, está na posse de Isabel Alves. Tratavam-se de desenhos 

preparatórios aos quais não ligava importância.”173 

Apesar da artista não dar grande importância à documentação desenvolvida ao longo 

dos seus processos de criação, como já referido anteriormente, sublinha o facto da 

negativa despreocupação do nosso país relativamente à conservação de obras de arte 

contemporânea. Face a esta obra em particular, a artista conta que na mesma época, 

um escultor inglês, do qual não se recorda o nome, realizou uma obra muito 

semelhante a “Mulher-Terra-Viva”. A peça do escultor inglês estava conservada até 

ainda há pouco tempo. “Isto quer dizer que há países em que as obras de arte deste 

tipo são conservadas e aqui em Portugal, e no Brasil como já se viu, é tudo 

169 Idem. 

170 Idem. 
171 Idem. 
172 Idem. 
173 Idem. A imagem deste esquiço encontra-se também em anexo. 



destruído”174. É de facto muito difícil conservar materialmente esta obra, a não ser 

que esta seja “armazenada” no exterior e seja aplicado um plano de manutenção 

diário. A ausência destas acções deve-se também ao facto da obra não pertencer 

actualmente a nenhuma colecção. Quanto ao futuro da obra, a artista considera que 

esta possivelmente irá ser reconstruída, pois considera ser uma peça importante da 

arte portuguesa e que não seria justo o seu total desaparecimento. No entanto, a artista 

afirma ainda que a mesma não deveria ser refeita em contexto expositivo e que até 

talvez seja a própria a refazê-la um dia, apesar de não gostar de ser restauradora da 

sua própria obra175. No caso de ser a artista a fazê-lo, Clara Menéres afirma ainda que 

não volta a reconstruir “Mulher-Terra-Viva”, sem que seja assinado um contrato que 

obrigue à conservação da mesma176. No caso da artista já não se encontrar presente, 

esta considera que apesar de ser possível reconstruir a peça, esta não seria a mesma 

coisa, uma vez que “Há esculturas que se podem fazer por projecto, mas que devem 

ser sempre acompanhadas pelo autor. Eu gostava de escrever sobre as minhas peças. 

O que os outros escreveram e disseram até agora sobre a minha obra não refere uma 

série de problemáticas essenciais para a sua compreensão. (…) No entanto, embora 

goste de escrever, penso que não é essa a minha função. A uns de fazer arte, a outros 

de escrever sobre ela.”177 

Um dos objectivos da presente dissertação é contribuir exactamente para a recolha de 

informação e produção de documentação para uma eventual reconstrução desta obra 

no futuro. Em anexo, encontra-se a transcrição da entrevista presencial à artista e uma 

ficha da obra Mulher-Terra-Viva que descrevem esquematicamente as características 

e percurso da obra, com informação mais detalhada e alargada.  

 

 

 

 

174 Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo. 
175 Idem. 
176 Idem. 
177 Idem. 



3. Ângelo de Sousa 

 

“Eu comecei a comprar os meus materiais com quinze anos e sempre tive o hábito de 

comprar livros sobre materiais e técnicas. Sempre fui um ‘coca bichinhos’.”178 

Ângelo de Sousa 

 

Percurso do artista, processos de criação e atitude face à conservação 

Ângelo de Sousa nasceu em Moçambique a 2 de Fevereiro de 1938. Faleceu em 

Março de 2011. Artista de enorme versatilidade, explora a escultura, a pintura, o 

desenho, a fotografia, o filme, o vídeo, a cenografia e a pedagogia. Matriculou-se na 

Faculdade de Belas Artes do Porto (na altura Escola Superior de Belas Artes) em 

1955, onde realizou a Licenciatura em Pintura com avaliação final de vinte valores, 

pertencendo mais tarde ao grupo “Quatro Vintes”, entre 1969 e 1972 (ano em que 

ganha prémio Soquil), juntamente com os seus colegas Jorge Pinheiro, José Rodrigues 

e Armando Alves. Os “Quatro Vintes” “(…) organizam-se enquanto grupo, a partir do 

pretexto de se terem formado com vinte valores. (…) Não se pode dizer que existia 

um programa colectivo formal ou conceptual que surja como objectivo de emergência 

do grupo. As exposições realizadas contribuem sobretudo para o conhecimento das 

obras individuais de cada um dos artistas, numa estratégia claramente promocional 

que combate a centralização da crítica em Lisboa e as dificuldades de afirmação e 

reconhecimento fora da capital. As novas linguagens utilizadas pelos artistas fazem de 

cada uma destas exposições um marco relevante na legitimação de linguagens 

plásticas que se dissociam claramente do contexto vigente.”179 

Em 1959 realiza a sua primeira exposição, com Almada Negreiros, na Galeria 

Divulgação no Porto – “evento que marcava a inauguração de um ciclo de exposições, 

organizado pelo então estudante de arquitectura, José Pulido Valente, que tinha como 

intenção mostrar, em simultâneo, um artista jovem e um consagrado”180. A partir daí 

foram muitas as exposições individuais que realizou. Os seus trabalhos foram também 

178 Ângelo de Sousa, entrevista presencial, Porto, 26 de Abril de 2010, ver em anexo. 
179 Fátima Lambert e João Fernandes, “Porto 60/70: os artistas e a cidade”, in Porto 60/70: os artistas e 

a cidade, Museu de Serralves, Porto, Asa, Árvore Cooperativa de Actividades Artísticas, 2001, p.27. 
180 Maria Eugénia Matos Fernandes e Lígia Maria Ribeiro,”Ângelo de Sousa”, in 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000643http. 



apresentados na Galeria III, Cooperativa Árvore, Galeria Bucholz, Galeria Alvarez, 

Sociedade Nacional de Belas Artes, Serralves e CAMJAP. Foi nestes dois últimos 

espaços museológicos que se realizaram as suas maiores retrospectivas: em 1993 e 

2001 em Serralves, sobre desenho e pintura, filme e fotografia, respectivamente, e em 

2003 no CAMJAP, sobre desenho. Entre 26 de Maio e 2 de Setembro de 2007, no 

Pavilhão Centro de Portugal em Coimbra, realizou-se também a exposição “Ângelo 

de Sousa – treze esculturas + um espaço”. Nesta exposição “Várias esculturas, 

executadas numa grande diversidade de materiais, que vão desde o contraplacado ao 

aço-inox e ao PVC. Além de exibir a obra com que participou na exposição 

Alternativa Zero, constitui-se também como uma oportunidade única para perceber 

como o artista explora as possibilidades específicas de cada matéria com que decide 

operar”181. Mais recentemente, entre 26 de Maio e 3 de Julho de 2010, realizou-se a 

exposição “Obra Gráfica. Gestos”, na Galeria Diferença em Lisboa. Nesta exposição 

foram apresentadas pela primeira vez ao público 38 serigrafias realizadas entre 1980 e 

2007.  

Ângelo de Sousa foi um dos fundadores da Cooperativa Árvore em 1964. Em 1967 e 

1968 foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e do British Council na State 

School of Art na Saint Martin’s School of Art em Londres. Em seguida, foi professor 

na Faculdade de Belas Artes do Porto entre 1963 e 2000 (data em que o artista se 

jubilou), vindo a ser professor catedrático a partir de 1995. 

Em 1975, ganhou o prémio internacional da 13ª Bienal Internacional de São Paulo, 

em 1986 o prémio de Pintura da III Exposição de Artes Plásticas da Fundação 

Calouste Gulbenkian, em 2000 o prémio EDP de pintura e em 2007 o 1º prémio da 

Gulbenkian na categoria de Arte e prémio Amadeo de Souza Cardoso. Participou na 

Bienal de Veneza em 1978 e em 2008 (juntamente com o Arq. Souto Moura com o 

projecto “Cá fora: arquitectura desassossegada”).  

Como artista versátil e estudioso, Ângelo de Sousa experimenta continuamente novos 

materiais e meios de expressão, explorando o pós-minimalismo e aprofundando a cor, 

o espaço e a luz. Como afirmou Ernesto Sousa em 1975, “Talvez o único artista 

181 João Fernandes, “Ângelo de Sousa – Treze esculturas + um espaço”,  in 

http://www.serralves.pt/actividades/detalhes.php?id=1185. 



português que tem investigado o espaço (e em particular o espaço da comunicação) de 

uma maneira rigorosa e consequente seja Ângelo de Sousa. Curiosamente, a primeira 

exposição de Ângelo de Sousa foi realizada no Porto, conjuntamente com Almada 

Negreiros (1959). (...) Todas as ‘operações’ de Ângelo de Sousa revelam uma 

investigação rigorosa e lógica no sentido ‘minimal’, e isto sem a mais leve sombra de 

preocupações do género acertar o relógio pelo relógio da estranja. (...) o essencial da 

obra de Ângelo consiste em nos fornecer os instrumentos para uma perfeita liberdade 

(de movimentos, de gestos, de intenções...) num espaço descomprometido”182. 

Vanguardista, experimentalista, criativo, intelectual, o artista é meticulosamente 

perfeccionista em concretos processos criativos.  

Declara-se influenciado pelo Expressionismo na pintura e manteve-se sempre à 

margem das polémicas neo-realistas e dos debates sobre a figuração e abstracção, e 

interessou-se pela gravura oriental, artes primitivas e exóticas, Art Brut, artistas como 

Klee e Kandinsky e por movimentos como o Colour Field, o Post Painterly 

Abstraction, a Op e a Pop Art
183. No entanto, segundo o próprio afirma, “A dada 

altura, compreendi que todos estavam preocupados em ter o seu próprio “estilo”…não 

era bem estilo, era mais “estilização”. Eu sempre achei que não estava interessado em 

ter um “estilo”, isso é demasiado fácil.”184 

 Nos anos 60 e 70 a sua escultura apresenta uma qualidade orgânica no uso do corpo 

na fotografia e no auto-retrato. Ângelo de Sousa “(...) responde de um modo 

simultaneamente livre e interdisciplinar, irónico e lúdico, recorrendo a um exercício de 

experimentação e confronto permanente entre corpo e espaço, imagem e forma, 

investindo tudo numa espécie de resistência a qualquer valor de estabilidade ou 

formalismo.(...) em que o artista desenvolve uma espécie de anverso da materialidade 

associada à disciplina da escultura, ligando-a a uma leveza linear e geométrica que a 

182 Ernesto Sousa,  “Ângelo de Sousa, uma geografia solene ao alcance de todas as mãos”, in revista 

Colóquio Artes, nº23, 1975, p.20-21. 
183 Maria Eugénia Matos Fernandes e Lígia Maria Ribeiro, in 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000643http.
184 Ângelo de Sousa, “Conversa de Ulrich Loock e Ângelo de Sousa”, in Ângelo de Sousa: Escultura, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006, p.141.



aproximam, sobretudo nos exercícios abstracto-geométricos, da sua própria 

experiência a nível do desenho.”185 

Na pintura, o autor utiliza com bastante regularidade a sobreposição de camadas de 

cor, conseguindo uma natural profundidade da composição. Assim, sob as camadas 

pretas e brancas da superfície, verificam-se por vezes camadas de cor sobrepostas e 

saturadas, criando efeitos cromáticos desejados. O artista utiliza ainda frequentemente 

o branco da camada de preparação como fundo para as suas composições, sem cobrir o 

mesmo com tinta de outra cor. O lado impaciente, impulsionado e experimental do seu 

trabalho afastam naturalmente os materiais mais tradicionais e as técnicas de execução 

mais demoradas - “A mim chateava-me aquelas coisas do óleo, que pintava uma coisa 

de violeta e só secava passado mês e meio”186. Aprecia resultados imediatos mas de 

qualidade, simples mas metódicos, exactos e interessantes, tirando partido das formas, 

do espaço, da luz e da relação íntima com o espectador. As suas obras “dinamizam a 

linha no espaço, proporcionando, em certos casos, diferentes possibilidades de uso e 

de colocação por parte do espectador. O conhecimento da natureza do processo de 

trabalho do artista é partilhado com o seu público, num exercício de cumplicidade 

lúdica na descoberta das múltiplas possibilidades formais das peças (…) Nas suas 

múltiplas possibilidades experimentais, a obra de Ângelo constitui um dos notórios 

casos de desenvolvimento de uma pesquisa pos-minimalista no contexto da arte 

portuguesa, em que o rigor e a elementaridade da associação das três cores primárias, 

no caso da pintura, (…) sugerem um conjunto infinito de resultados criativos obtidos 

através de regras de trabalho simultaneamente laboriosas e simples”187.  A utilização 

frequente de cores primárias, do branco e do preto conforme já referido, muitas vezes 

associada ao lado prático e impaciente do artista, tornou-se numa característica 

estilística da sua obra. No entanto, numa fase avançada da sua obra, Ângelo de Sousa 

começa a utilizar uma maior diversidade de cores na pintura. 

Da pintura à escultura, da fotografia ao cinema experimental, do desenho à cenografia 

e à pedagogia, Ângelo de Sousa aplica um constante grafismo nas suas obras. Este 

185 David Santos, “Ângelo de Sousa: escultura”, in http://artecapital.net/criticas.php?critica=11. 
186 Ângelo de Sousa, entrevista presencial, Porto, 26 de Abril de 2010, ver em anexo.  
187 Fátima Lambert e João Fernandes, “Porto 60/70: os artistas e a cidade”, in Porto 60/70: os artistas e 

a cidade, Museu de Serralves, Porto, Asa, Árvore Cooperativa de Actividades Artísticas, 2001, p.27.



grafismo é particularmente visível nas obras de figuração do início do seu percurso – 

figuração vegetal, animal e arquitectónica – mas também perceptível ao longo das suas 

frequentes criações de formas geométricas, de desconstrução e interrupção de planos, 

mediante linhas simples, sublimes, de carácter não figurativo. Utiliza o contraste, o 

espaço e a luz como utensílios para perspectivar os diferentes planos e linhas que 

representa. Explora cada material até ao seu limite, mesmo os não tradicionais como o 

aço ou o plexiglass, alimentando o seu lado experimental e tirando partido das 

características que cada matéria lhe pode oferecer. 

Tendo em conta que o artista tem grande interesse e empenho no estudo, escolha e 

aplicação dos materiais, técnicas e meios de expressão artística que pode explorar e 

mesmo na qualidade de execução dos mesmos188, seria possível ter ainda o interesse 

na sua manutenção e preservação. No entanto, relativamente à conservação das suas 

obras, Ângelo de Sousa afirma que esse não é o seu papel, “Eu não restauro nada. 

Recuso-me a fazer assistência depois de venda. Era o que faltava...tenho mais que 

fazer.”189. No entanto, apesar do artista transmitir esta posição, no caso da obra “Sem 

título” (envolvimento numa sala fechada), o artista colaborou activamente na 

reconstrução da mesma para sua apresentação na exposição “Perspectiva: Alternativa 

Zero”, em Serralves, em 1997 e ainda na intervenção de conservação da obra, dez anos 

mais tarde, para uma mostra em Coimbra. 

 

Sem título, 1977 (envolvimento numa sala fechada) 

 

“O José Ernesto achava que as exposições funcionavam com os quadros em conjunto e pensámos então 

que seria interessante fazermos uma parede de quadros, pintando todo o espaço, por 

completo”190 

Ângelo de Sousa 

 

Pela ligação a estruturas ou grupos com que desenvolveu colaborações no passado 

(como por exemplo com o grupo “Quatro Vintes”), Ernesto Sousa escolhe Ângelo de 

188 Ver Joana Lia Ferreira, Liaisons dangereuses, conservation of modern and contemporary art: a 

study of the synthetic binding media in Portugal, p.310-344, http://run.unl.pt/handle/10362/5342.  
189 Ângelo de Sousa, entrevista presencial, Porto, 26 de Abril de 2010, ver em anexo. 
190 Idem. 



Sousa para participar na exposição Alternativa Zero de 1977. Segundo Ângelo de 

Sousa, “O próprio José Ernesto logo à partida, eventualmente para evitar o caos e o 

‘chega-te para lá que eu preciso de mais meio metro’, fez uma armação modular em 

que cada um tinha um espaço igual, com cerca de 3 x 2,5 m ou 3,5 x 2,5 m e tinha 2 m 

ou 2,10 m de altura. Todos os espaços eram iguais. (...) A minha obra ocupava o 

espaço completo”191. Ângelo de Sousa, em conjunto com Ernesto, decide criar um 

“envolvimento” numa sala, toda pintada, com as linhas de seguimento de Mondrian. 

Em vez de pendurar quadros, criou um ambiente que em si se torna numa pintura 

geral, envolvente. A pintura executada nas paredes da sala era parecida à técnica que o 

artista tinha vindo a desenvolver durante essa época, em pinturas isoladas sobre tela. 

A ideia e conceito desta obra nasceu do diálogo entre Ângelo de Sousa e Ernesto de 

Sousa, “Nessa altura ele tinha a mania que a pintura tinha acabado. Ele telefonou-me 

(...) e disse para eu ir a Lisboa ver uma conferência dele sobre a morte da pintura. A 

morte da pintura? Já mataram a pintura? Desta vez é que é! Depois não fui, é claro. 

Não acredito nisso e não tive tempo. (...) Eu disse-lhe que não ia fazer pintura porque 

se não ele ia ficar lixado e ele perguntou-me porque é que eu não pintava as paredes. 

Boa ideia! Foi uma simbiose, a ideia foi dele e minha, minha e dele.”192 Pois “O José 

Ernesto achava que as exposições funcionavam com os quadros em conjunto e 

pensámos então que seria interessante fazermos uma parede de quadros, pintando todo 

o espaço, por completo.”193 

A obra Sem Título (envolvimento numa sala fechada) foi exposta três vezes, em duas 

versões distintas, com dimensões iguais. Uma primeira versão exposta em Lisboa, na 

Alternativa Zero (Galeria de Arte Moderna em Belém), em 1977; e uma segunda 

versão exposta no Porto, na Perspectiva: Alternativa Zero (Casa de Serralves), em 

1997, a qual foi conservada, armazenada e novamente apresentada, de forma adaptada, 

em 2007, em Coimbra, na exposição “Ângelo de Sousa – treze esculturas + um 

espaço”. Pertence neste momento à colecção do Museu de Serralves. 

191 Idem. 

192 Ângelo de Sousa in Alternativa Um: respostas polémicas à Alternativa Zero, Tese de Mestrado em 

Estudos Curatoriais de Patrícia Tavares Filipe, apresentada à Faculdade de Belas Artes de Lisboa, 

2008, Anexo 1 - “Entrevistas” (exemplar policopiado).  
193 Ângelo de Sousa, entrevista presencial, Porto, 26 de Abril de 2010, ver em anexo. 



Com algumas diferenças nas suas distintas versões, a instalação consiste numa sala 

fechada, apenas com um vão de 70 cm de largura que corresponde à sua entrada. Esta 

entrada está situada num dos cantos da sala, em chanfre, “O espaço tinha uma entrada 

de 70 cm que ia até cima. A parede era toda contínua excepto aquela interrupção na 

entrada no canto, que era chanfrado”194. Na primeira versão da obra, as paredes da sala 

foram feitas com aglomerado de madeira, aparafusado entre si. Sobre este suporte 

rígido, foi fixa através de agrafes uma tela que serviu como base da pintura. Esta tela 

era de algodão “barato, que se compra a metro, esticado num aglomerado de madeira 

em ripas, que era a estrutura divisória do espaço (...) esticado e agrafado”195 e apenas 

foi preparada e pintada no local de exposição (Galeria de Arte Moderna de Belém). Já 

na segunda versão da obra, a tela colocada foi uma tela Belga, de linho ref.ª 66AC, a 

qual estava preparada para receber tinta acrílica. Esta tela encontrava-se esticada e 

agrafada em várias grades de madeira. Neste caso, as pinturas foram feitas em 

separado, e quando uma estava pronta, aparafusava-se ao seguinte196.  

As paredes foram pintadas como um quadro do artista, com linhas ténues que 

interrompem diversos planos em cores primárias. A primeira versão foi pintada em 

poli vinil, “À trincha, de cerca de 10 cm de largura, com poli vinil com pigmentos 

(...)”197 e a segunda, em acrílico198. O amarelo é a cor predominante, apesar de também 

terem sido utilizados o azul e o vermelho, através de uma composição simples, de 

triângulos que dividem áreas rectangulares. Quanto à duração de execução da pintura, 

o artista afirma que demorou cerca de três a quatro dias na primeira versão e cerca de 

três dias na segunda versão, “pintava com adesivos, primeiro uma área, depois tapava 

e pintava a outra, como se fosse um quadro”199. Esta é uma das técnicas características 

e utilizadas espontaneamente por Ângelo de Sousa, “Em geral, espero que algo de 

inesperado aconteça. Por exemplo, ao aplicar fita adesiva a uma pintura para criar um 

contorno bem delineado, reparo que não aderiu perfeitamente. Isto poderia parecer um 

195 Idem. 

196 Idem. 
197 Idem.

198 Idem. 

199 Idem. 



problema, mas eu deixo ficar mesmo assim, assumo a coisa. Aceito que as cores se 

infiltrem por baixo da fita”200. Na primeira versão, em Lisboa, o artista afirma “Como 

estava muito calor e não havia ventilação nenhuma, dava uma pincelada e antes que 

secasse ficava para logo às três horas (...) maneira que isto era uma perda de tempo 

horrível. Foi muito tempo”. A versão produzida em Serralves foi efectuada pelo artista 

em conjunto com assistentes da Faculdade de Belas Artes do Porto. Ângelo de Sousa 

desvenda não ter utilizado as mesmas cores nas duas versões “não garanto que a cor 

estivesse exactamente igual, porque eu não fiz slides de Lisboa devido à má escolha da 

luz”201. Isto porque quanto à iluminação da instalação, durante a montagem da 

primeira versão, o artista pensou que “(...) se pusesse lâmpadas incandescentes, às oito 

da noite estava um calor insuportável lá dentro. (...) Tinha um desprezo enorme pelas 

lâmpadas fluorescentes, julgava que eram sempre uma porcaria (...) Isto porque não 

fazia ideia que havia uma enorme quantidade de brancos, de lâmpadas fluorescentes 

que tinham um rendimento bastante alto em termos de fidelidade à cor (...) No meio 

disto tudo, havia umas que tinham um rendimento cromático bastante mais elevado, 

chamadas ‘luz do dia’ e ‘luz artificial’ (equivalente a uma incandescente). Na altura, 

pensei que se pusesse lâmpadas de ‘luz do dia’ que eram as ‘47’, aquilo ia dar uma luz 

muito fria e acabei por utilizar a ‘luz artificial’, que era o ‘37’. Coloquei então no 

espaço uma bateria de lâmpadas, creio que eram oito de cada lado, na vertical, por trás 

de uma espécie de bandolinas que faziam com que a iluminação chegasse a cada 

canto”202. No entanto, mais tarde, o artista arrependeu-se de ter feito essa escolha visto 

essas lâmpadas não apresentarem fielmente as cores da obra. Já no caso de Serralves, 

em 1997, o artista utilizou novamente luz fluorescente, mas neste caso “luz do dia”203. 

Em Coimbra “ (...) não houve iluminação, porque como não tinha tecto, foi luz natural. 

O espaço tem uma grande clarabóia, com luz natural e portanto tirou-se partido disso. 

Até porque acho que nem havia tomadas (...)”204.  

200 Ângelo de Sousa, “Conversa de Ulrich Loock e Ângelo de Sousa”, in Ângelo de Sousa: Escultura, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006, p.140. 
201  
202 Idem. 

203 Idem. 

204 Idem. 



Tanto o tecto como o chão apresentam, nas diversas versões, soluções variáveis. 

Quanto ao tecto, este foi pintado de branco em Belém e Serralves e foi apenas em tule 

branco em Coimbra, deixando trespassar a luz natural. Relativamente ao pavimento, 

em Belém foi utilizado o já existente no espaço expositivo, em Coimbra foi colocada 

uma placa sintética de cor branca e em Serralves, o artista não se recorda bem, mas 

pensa que foi utilizada uma alcatifa cinzenta205. No interior da sala  ainda  foram 

colocadas, em todas as versões, almofadas que convidavam o espectador a interagir 

com a obra, sendo possível movimentar as mesmas e tirar partido delas. “Creio que 

eram umas seis ou sete almofadas de tamanho 30 x 40 cm ou 40 x 40 cm. Não me 

lembro das cores. Creio que eram brancas, de algodão.”206 Em Serralves e Coimbra 

estas almofadas tinham cruzes de cores, efectuadas com as mesmas cores que a pintura 

das paredes, “Aproveitei uns restos de tinta azul e vermelha e pintei as almofadas. Para 

se verem e para se distinguirem umas das outras207. 

Tal como descrito em anexo, na entrevista presencial ao artista, a primeira versão desta 

obra foi destruída após o final da exposição. Já a segunda versão (efectuada 

propositadamente para a exposição de Serralves em 1997) foi executada de uma forma 

mais prática, pensando numa possível preservação da obra, permitindo que esta fosse 

devidamente armazenada e facilmente reinstalada. Desta forma, “Depois da exposição 

em Serralves, aquilo foi enrolado e armazenado no armazém deles”208. Quando foi 

reinstalada a 2ª versão da obra para uma exposição em Coimbra, em 2007, desenrolou-

se a tela armazenada e verificou-se um elevado grau de sujidade depositada em alguns 

pontos, “Como se tratava de um rolo, as suas entradas laterais permitiam a circulação 

do ar e o contacto do mesmo com a pintura, e em simultâneo a deposição de poeiras. 

Entretanto passaram dez anos e chamaram-me para me dizerem que aquilo estava com 

umas manchas pretas horrorosas. Desenrolámos aquilo e então a pintura tinha riscas 

no sentido do rolo, de cor negra, de acumulação de sujidade. Como a pintura não tinha 

verniz, a sujidade estava incrustada na pintura. O restaurador lá limpou aquilo com um 

solvente qualquer e eu decidi envernizar então a pintura de forma a protegê-la. 

205 Idem. 

206 Idem. 

207 Idem. 

208 Idem. 



Também lhes disse que da próxima vez que fosse armazenada aquela obra, que teriam 

de ser colocados uns tampões nas extremidades do rolo. Assim, se aquilo se sujar, 

pode-se passar um pano húmido e sai a porcaria toda”209. Durante esta intervenção, o 

artista terá utilizado verniz da marca Tallens, pois como afirma, “Desde há muitos 

anos que ponho verniz nos quadros – da marca Tallens – alguns quadros meus têm 

verniz, outros não têm, mas se não têm é porque na altura não havia à venda. Mas de 

facto uma pessoa passa um pano húmido ou uma camisinha de algodão e sai o 

castanho todo”. Relativamente à intervenção efectuada na obra em 2007, segundo 

Helena Abreu, colaboradora de Serralves, “Na altura da exposição em Coimbra 

seguiu-se o procedimento habitual: a obra foi analisada por uma das registrars do 

Serviço de Artes Plásticas. De uma forma geral, o estado de conservação da obra era 

razoável, mas detectou-se necessidade de intervenção incluindo limpeza e 

consolidação de zonas fragilizadas. A intervenção foi realizada por um restaurador que 

colaborava com a Fundação de Serralves”210.   

Contrariamente ao exemplo da obra de Clara Menéres (apresentada no sub-capítulo 

anterior), através da exposição realizada em Serralves em 1997, foi possível conservar 

materialmente a obra de Ângelo de Sousa que pode ser agora mostrada e reinstalada a 

qualquer momento. Isto deve-se também ao facto desta obra não necessitar de 

manutenção constante, ao contrário da obra Mulher-Terra-Viva de Clara Menéres. 

Segundo Ângelo de Sousa, a sua obra é muito fácil de montar e não necessita da sua 

presença para ser reinstalada, “Aquilo não há hipótese de errar. O A liga com o A, o B 

liga com o B, o C liga com o C, e o D liga com o D”211. Helena Abreu confirma esta 

facilidade na montagem, “As telas estão numeradas no verso, pelo que a montagem se 

limita a seguir essa ordem, dando à instalação a forma de um quarto”212. Depois da 

exposição de Coimbra, em vez de enroladas, as pinturas foram armazenadas com as 

telas agrafadas nas grades, de forma a que durante uma futura montagem apenas seja 

necessária a junção entre as mesmas. 

209 Idem. 
210 Helena Abreu, in mail recebido dia 4 de Fevereiro de 2011. Durante o contacto com Serralves nunca 

foi referido o nome do conservador-restaurador envolvido na intervenção. 
211 Ângelo de Sousa, entrevista presencial, Porto, 26 de Abril de 2010, ver em anexo. 
212 Helena Abreu, in mail recebido dia 4 de Fevereiro de 2011.



Em anexo, encontra-se a transcrição da entrevista presencial ao artista e uma ficha da 

obra que descrevem esquematicamente as características e percurso da mesma, com 

informação mais detalhada e alargada.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo dos tempos e sobretudo durante o Séc.XX desenvolveu-se um grande 

crescimento e alargamento do mundo das artes que se expandiu para uma 

versatilidade de meios de expressão artística e de materiais, por vezes não comuns e 

de carácter efémero. Esse desenvolvimento resultou, entre vários outros factores, do 

crescimento do campo conceptual da arte que significou a valorização da ideia 

relativamente à matéria, o conceito em detrimento do objecto.  

Por razões distintas, algumas das obras de arte contemporânea apenas sobrevivem 

durante o período de uma exposição. Ora, isso vem efectivamente e inevitavelmente 

contribuir para uma desactualização da conservação e do restauro que se aplicava na 

sua ética mais tradicional à preservação quase exclusiva da parte material de uma 

obra. Em frequentes casos de arte contemporânea, a conservação material de uma 

obra não é suficiente e às vezes mesmo não exequível. Com a desmaterialização da 

arte, os aspectos intangíveis (como por exemplo a relação da obra com o espaço, entre 

os elementos constituintes da obra, com o espectador, o som, a luz, o movimento, 

etc.) tornam-se factores cruciais no existir destas mesmas obras que apenas fazem 

sentido e estão completas quando reunidos todos os aspectos que as constituem. O 

respeito por estes aspectos permite que seja preservada a autenticidade da obra em 

questão, mesmo que para isso seja necessário por vezes sacrificar a sua originalidade 

material. É nesse campo que a conservação está a ser repensada e cruzada com outras 

áreas intervenientes. Há ainda um longo caminho a percorrer e é na produção de 

documentação, a maioria das vezes associada à participação activa dos artistas, que 

estão reunidas as melhores estratégias para a conservação. Essa documentação deve 

ser produzida não só acerca das obras dos dias de hoje mas também relativamente às 

obras das últimas décadas, as quais se podem encontrar em risco de perda total (não 

só a nível material, mas também conceptual). Nestes casos torna-se bastante relevante 

a recolha de toda a informação dos artistas ainda em activo. 

Nos dias que correm é cada vez mais notório o inevitável cruzamento entre as mais 

diversas áreas do mundo artístico. Considerando com maior focagem as funções do 

curador e do conservador, estas tornaram-se complementares e auxiliares no que diz 

respeito à arte contemporânea. Através de um papel pro-activo, estimulante e de 



investigação, o curador e o conservador partilham um enorme leque de funções, que 

permitem o conhecimento, a manutenção, a exposição e a preservação documental ou 

material de uma enorme versatilidade de meios artísticos e respectivos materiais. O 

catálogo pode ser considerado uma poderosa ferramenta de documentação, podendo 

ser versátil, de investigação e de fácil acesso a uma enorme divergência de 

informação.  

Sobretudo na ausência do artista, o curador e o conservador acabam por desenvolver 

funções que anteriormente não lhes competiam. Estas acções permitirão a 

apresentação das práticas artísticas vivenciadas num determinado momento, como 

legado para um presente e um futuro público. Este é um caminho com passos mais 

reduzidos e contidos que o desenvolvimento desenfreado da arte nos mais diversos 

campos. No entanto, ao longo dos tempos pode contribuir para o conhecimento 

histórico e cultural do mundo. É por estas razões que de facto, nos dias de hoje, a 

curadoria pode ser encarada, talvez indirectamente, como estratégia de conservação 

na medida em que possibilita a mostra, a documentação, reinstalação ou mesmo a 

reconstrução de determinadas obras que pelas mais diversas razões eram 

desconhecidas ou materialmente efémeras. Também no caso de obras não 

materialmente efémeras, a curadoria pode também funcionar como plataforma de 

apresentação e manutenção, evitando o esquecimento ou a falta de revisão das 

características das mesmas. 

 

Os dois casos de estudo aqui apresentados, retratam de forma distinta exemplos de 

obras de arte contemporânea com diferentes causas de efemeridade. No caso de 

“Mulher-Terra-Viva” de Clara Menéres, ao ser constituída por material orgânico, a 

obra apresenta desenvolvimentos constantes e variáveis, sendo necessária a sua diária 

manutenção, de forma a ser possível preservar a sua significação e intenção iniciais. 

Esta é provavelmente uma das razões porque a Fundação de Serralves optou por não 

preservar materialmente a obra213. De facto, visto ter sido destruída após a primeira 

exposição onde foi apresentada, apenas foi possível reconstruí-la devido a uma acção 

 A Arte 

Efémera e a Conservação, O paradigma da arte contemporânea e dos bens etnográficos, (Coord. de 

Rita Macedo e Raquel Henriques da Silva), Instituto de História de Arte, 2010, p.73-80.



curatorial e ao papel activo da artista. No entanto, a reconstrução por duas vezes da 

obra descrita, permitida por condições e atitudes curatoriais particulares, desencadeou 

a existência de três versões distintas da mesma escultura. Estas três versões da obra 

não apresentam as mesmas características materiais, técnicas e até dimensionais. A 

artista optou por aumentar as dimensões da escultura nas versões não originais, o que 

intrinsecamente altera a forma e técnica como são executadas. Originalmente a obra 

nunca manteria a sua constituição material, visto que isso também nunca teria sido 

possível devido à sua conhecida destruição. A existência de várias versões (não em 

simultâneo) de uma mesma obra é um dos factores frequentes no âmbito da arte 

contemporânea.  

No caso de Ângelo de Sousa, uma vez que a obra foi parte integrante do espaço 

expositivo divisório da Galeria de Belém, era difícil conservá-la, até porque esse não 

era o objectivo inicial do artista. A decisão de a apresentar na “Perspectiva: 

Alternativa Zero” em 1997 em Serralves contribuiu, através de uma atitude curatorial 

e do contributo directo do artista, para a possível reconstrução, reinstalação e 

preservação da obra, sendo que esta foi devidamente armazenada e já apresentada 

posteriormente. Também neste caso, a técnica e tonalidades da versão de Serralves, 

não correspondiam às utilizadas pelo artista na versão original, sem que isso tivesse 

aparentemente alterado intencionalmente a obra em questão. 

A participação do artista permite de facto o contacto dos vários intervenientes do 

mundo da arte com as características específicas de uma obra, dos seus processos 

criativos e metodologias. No entanto, até que ponto as entrevistas com o artista 

fornecem dados objectivos? Ao longo dos tempos é comum os artistas não se 

recordarem pormenorizadamente dos materiais e técnicas que utilizaram ou intenções 

que pretendiam realizar. Sobretudo no âmbito expositivo, cabe por exemplo aos 

curadores, conservadores e historiadores, compreender e validar a importância das 

mais variadas informações que lhes são cedidas relativamente a uma determinada 

obra. Daí ser essencial a produção de documentação durante a primeira instalação, 

bem como no momento de aquisição e seguinte percurso de uma obra. É 

extremamente complicada esta gestão de validade e produção da documentação 

recolhida, mas é preciso ter em conta um respeito pela autenticidade da obra e uma 

constante avaliação face à protecção dos direitos do artista e das respectivas questões 

morais. 
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ANEXO 1 

Registos Fotográficos 



ANEXO 1 

REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

 

Capa da revista Colóquio, nº34, Outubro de 1977, com a peça “Mulher-Terra-Viva”. 

 

 



 

 

 

Fotografias gerais do espaço da Alternativa Zero e da peça “Mulher-Terra-Viva”. 

 Imagens in http://www.ernestodesousa.com/?p=102. 



 

“Mulher - terra – viva”, acrílico, terra e relva, 80 x270 x160 cm, Alternativa Zero, Galeria de Belém, 

Lisboa, 1977. Imagem cedida pela artista Clara Menéres. 

 

 

Pormenor da artista durante a manutenção periódica que realizava na sua peça “Mulher-Terra-Viva”. 

Imagem in http://www.ernestodesousa.com/?p=102&page=102&nggpage=2. 



 

Pormenor da obra. Imagem in http://www.ernestodesousa.com/?p=102&page=102&nggpage=2. 

 

Segunda versão da peça “Mulher - terra – viva”, construção em betão e terra ajardinada, 10 x 15 x 2,8 

m, XIV Bienal de S. Paulo, Brasil, 1977. Imagem cedida pela artista Clara Menéres. 



 

Pormenor durante a produção da obra em São Paulo. Imagem cedida pela artista Clara Menéres. 

 

Outro pormenor durante o processo de montagem/construção da peça. Imagem cedida pela artista Clara 

Menéres. 



 

Terceira versão da peça “Mulher-Terra-Viva”, construção em betão e terra ajardinada, 3 x 15 x 9 m, 

parque do Museu de Serralves, Porto. Imagem cedida pela artista Clara Menéres. 

 

Fotografia geral da peça em Serralves. Imagem cedida por Marta Moreira de Almeida, pertencente à 

Fundação de Serralves. 



 

 

Esquiços de Clara Menéres pertencentes à Colecção CEMES – Centro de Estudos Multidisciplinares 

Ernesto de Sousa, Lisboa, Portugal. 



 

Fotografias digitalizadas do catálogo da exposição “Perspectiva: Alternativa Zero” de 1997 e Serralves. 

Representam a obra de Ângelo de Sousa na exposição “Alternativa Zero” em 1977 e pertencem à 

colecção do CEMES. 



  

Fotografias digitalizadas do catálogo da exposição “Perspectiva: Alternativa Zero” de 1997 e Serralves. 

Representam a obra de Ângelo de Sousa na exposição “Alternativa Zero” em 1977 e pertencem à 

colecção do CEMES. 



  

 

 

Fotografias gerais da obra “Envolvimento numa sala fechada” de Ângelo de Sousa, quando reinstalada 

em Serralves, em 1997. Imagens cedidas por Marta Moreira e pertencentes à Fundação de Serralves. 



ANEXO 2 

Lista de obras apresentadas nas 

exposições 

 AZ em 77 e P: AZ  em 97 



Obras apresentadas nas exposições Alternativa Zero de 1977 (Belém) e Perspectiva: 

Alternativa Zero de 1997 (Serralves) 

 

 
Artista 

Obras expostas 77 Obras expostas 97 Observações 

 
 

Helena Almeida 

 Desenho Habitado 
(1976) 

 Pintura Habitada (1976) 

 
 Desenho habitado 

(1976) 
 

 
 

Uma das obras apenas foi exposta em 77 

 
 

Alvess 

 Sem título (1969) 
 Sem título (1970) 
 Sem título (1971) 

 Sem título (1969) 
 Sem título (1970) 
 Sem título (1971) 

 

 
- 

 
 

Pedro Andrade 

 Filme sabotado nº2 
(1974) 

 Música bio electrónica 
(1975) 

 Arte não criativa 

 Filme sabotado nº2 
(1974) 

 Música bio electrónica 
(1975) 

 

 
 

Uma das obras apenas foi exposta em 77 

Armando Azevedo 
 Sem título (1975/76) 

 
 Sem título (1975/76) 

 
- 

 
Vítor Belém 

 O Anfíbio Sonhador 
(1976) 
 

 
- Não foi exposta nenhuma obra deste artista. 

Júlio Bragança 
 Máquina 2 (1969) 

 
- Não foi exposta nenhuma obra deste artista. 

João Brehm 
 A viagem (1973) 

 
 A viagem (1973) 

 
- 

Fernando Calhau 
 Espaço Tempo-Mar 

(1976) 
 

 Espaço Tempo-Mar 
(1976) 

 

Em 97 foi exposta na parede. Em 77 tinha 
sido exposta numa mesa. 

Constança Capdeville          - Participação musical - Apenas na exposição de 77 

 
Alberto Carneiro 

 Uma floresta para os 
teus sonhos (1970) 
 

 Uma floresta para os 
teus sonhos (1970) 

 

 
- 
 

 
José Carvalho 

 Contem o=-&=oo 
(1976) 
 

 
- 

 
Apenas na exposição de 77 

 
Manuel Casimiro 

 Projecto para pintar os 
blocos de cimento do 
porto de Nice (1976) 

 Sem título (1974/75) 
 

 Projecto para pintar os 
blocos de cimento do 
porto de Nice (1976) 

 Sem título (1974/75) 
 

Não se encontraram todos os elementos 
constituintes da obra. Em 97 a obra foi 

montada numa mesa; em 77 estava no chão. 

 
Melo e Castro 

 Não há sinais inocentes 
(1976) 
 

 Não há sinais inocentes 
(1976) 

 

Obra reconstruída e exposta em 97 no jardim 
de Serralves 

 
José Conduto 

 Projecto tríptico de 
energia “akâshica” 
(1976/77) 
 

 Projecto tríptico de 
energia “akâshica” 
(1976/77) 

 

 
- 

 
Noronha da Costa 

 Caminhos sem palco: 
Homenagem ao 
M.R.P.P. (1976) 

 Sem título (1977) 

 Caminhos sem palco: 
Homenagem ao 
M.R.P.P. 
 

Uma das obras apenas foi exposta em 77. 
Teatrinhos foram alvo de um tratamento de 

restauro considerável e encontravam-se 
incompletos. 

Graça Pereira Coutinho 
 Sem título (1976) 
 Sem título (1977)          -        Sem título (1977) Uma das obras apenas foi exposta em 77 

Da Rocha 
 Bale-Metz (1976) 

 
 Bale-Metz (1976) 

 
 
- 

 
Robin Fior 

 Secretaria para uma 
sociedade em vias de 
construção (1976) 

 Vernissage I 
 Lyubov Popova waits 

for news from the front 
(1976) 
 

 Secretaria para uma 
sociedade em vias de 
construção (1976) 

 Vernissage I 
 

 
Uma das obras apenas foi exposta em 77 



 
André Gomes 

 Peregrinação (1977) 
 Pátria Asturiensis 

(1977) 

 Peregrinação (1977) 
         -       Pátria Asturiensis (1977 ) 

 
- 

Ana Hatherly 
 Poema d’entro (1976) 

 
 Poema d’entro (1976) 

 
Não se realizou a performance que houve em 

77 

António Lagarto & Nigel 
Coates 

 Dialogue du Sphinx 
(1976) 
 

 Dialogue du Sphinx 
(1976) 

 

 
- 

 
 
 

Álvaro Lapa 

 O caderno de William 
Burroughs (I) (1973) 

 O Caderno de William 
Burroughs (II) (1973) 

 O Caderno de William 
Burroughs (III) (1973) 

 

 O caderno de William 
Burroughs (I) (1973) 

 O Caderno de William 
Burroughs (II) (1973) 

 O Caderno de William 
Burroughs (III) (1973) 

 

 
 
 
- 

 
Clara Menéres 

 Mulher-Terra-Viva 
(1977) 
 

 Mulher-Terra-Viva 
(1977) 

 
Refeita pela artista no jardim de serralves 

Albuquerque Mendes 
 Documentos 

 
 Documentos 

 
Incompletos em 97 

 
Leonel Moura 

 Arte? (1977) 
 Arte? (1977) 

 Arte? (1977) 
 Arte? (1977) 

 

Refizeram autocolantes em 97, adaptados 
com a data e dourados. 

António Palolo 
 Sem título (1977) 

 
 Sem título (1977) 

 
- 

Jorge Peixinho 
         - Participação musical e co-
autoria de Luís Vaz 73 

         - Participação musical e co-
autoria de Luís Vaz 73 

- 

Jorge Pinheiro 
 Partitura para canto 

livre (1976) 
 

 Partitura para canto livre 
(1976) 

 
- 

Victor Pomar 
 Sem título 

 
        -         Sem título - 

José Rodrigues 
 Projectos 

 
        -         Projectos - 

 
Joana Almeida Rosa 

 Sem título (1976) 
 Quando vejo os 

desenhos da minha mãe 
(1976) 

 Quando vejo os 
desenhos da minha mãe 
(1976) 
 

 
Uma das obras apenas foi exposta em 77 

Túlia Saldanha 
 Coimbra (1972) 

 
 Coimbra (1972) 

 
- 

 
Lisa Santos Silva 

 A cabra não é cega 
(1976) 
 

 A cabra não é cega 
(1976) 

 
- 

 
Julião Sarmento 

 Inquérito a 60 artistas 
(1975) 

 Peça variável – 5 
intervenientes (1976) 

 Peça variável – 5 
intervenientes (1976) 
 

 
Uma das obras apenas foi exposta em 77 

António Sena 
 8 Folhas (1976) 

 
 8 Folhas (1976) 

 
- 

 
Sena da Silva 

 Pintura de um eléctrico, 
reclame às pilhas 
“Dialux” 
 

 
- 

 
Apenas na exposição de 77 

 
 

Ângelo de Sousa 

 Sem título (1977) 
 Algumas formas ao 

alcance de todas as 
mãos (1971) 

 Sem título (1977) 
 Algumas formas ao 

alcance de todas as mãos 
(1971) 
 

 
Obra “Sem título” (1977) refeita pelo artista. 

Ernesto de Sousa 
         -        Orlando (1976) 
         -        Luís Vaz 73 
(Documentação) (1973) 

         -        Orlando (1976) 
         -        Luís Vaz 73 
(Documentação) (1973) 

 
- 

Salette Tavares 
(1922-1994) 

-          -       “Happening” Apenas na exposição de 97 

 
 

Artur de Varela 

 My latin lover (1973) 
 My Latin lover (1973) 
 Museu de Arte moderna 

(1973) 
 Engraxador (1977) 

 Museu de Arte moderna 
(1973) 

 Engraxador (1977) 
 

Duas primeiras obras apenas na exposição de 
77 

Mário Varela 
 Paisagem jogo (1975) 

 
 Paisagem jogo (1975) 

 
Esferovite em vez de cartão e exposta o 

exterior. 

 
Ana Vieira 

 Déjeuner sur l’herbe 
(1977) 
 

 Déjeuner sur l’herbe 
(1977) 

 

 
Peça refeita pela artista 



 
João Vieira 

 Câmara Obscura (1976) 
 

 Câmara Obscura (1976) 
 

- 

Pires Vieira 
 Série Outubro I (1976) 

 
 Série Outubro I (1976) 

 
- 

José Manuel Costa Alves 
Cobertura fotográfica da exposição 
original 

- Apenas na exposição de 77 

João Freire 
Cobertura fotográfica da exposição 
original 

- Apenas na exposição de 77 

 
Carlos Gentil Homem 

Colaboração gráfica (cartaz) e 
organização do espaço da galeria 
em 1977 

 
- 

 
Apenas na exposição de 77 

Andrew Howard 
Desenho gráfico do catálogo e 
convite da exposição 

- Apenas na exposição de 77 

Círculo de Artes Plásticas 
de Coimbra 

A floresta (penetrável) - A floresta (penetrável) Obra reconstruída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

Transcrição da entrevista presencial 

a Marta Almeida – 

Museu de Serralves 

Porto, 21 de Julho de 2009 



Entrevista presencial a Marta Moreira de Almeida 

Coordenadora de Produção e Montagem da Exposição  

“Perspectiva: Alternativa Zero”, em 1997 na Casa de Serralves 

Porto, 21 de Julho de 2009 

 

Qual a principal intenção ao decidirem “refazer” a exposição Alternativa Zero de 

1977?  

Tal como o título indica, a intenção era a de criar uma perspectiva da exposição 

Alternativa Zero de 77, com as mesmas obras, mas não expostas da mesma forma. 

Isto porque em 77, na Galeria Nacional de Arte Contemporânea de Belém, o espaço 

expositivo era como que um open space, enquanto que na Casa de Serralves – onde 

foi realizada a exposição em 1997 - o espaço era dividido em várias salas. Como as 

obras acabaram por ser distribuídas de forma diferente pelo espaço, acabámos por 

obter uma outra leitura da exposição. No entanto, o principal objectivo desta 

exposição foi demonstrar exactamente as mesmas obras ou pelo menos o maior 

número das obras expostas em 77 que conseguíssemos obter. 

Qual a metodologia adoptada para “encontrar” as obras? Quais os maiores 

obstáculos no contacto com os artistas e na procura das obras? 

A preparação para esta mostra iniciou-se com a vinda de João Fernandes para 

Serralves, sendo que seria a sua primeira exposição na programação. Durou cerca de 

um ano e meio e foi um processo interessante, na medida em que se tornou num 

processo de busca, com a ajuda de Isabel Alves e dos artistas participantes. Muitas 

obras não foram encontradas, outras tiveram de ser reproduzidas e outras ainda 

tiveram de ser restauradas, como os teatrinhos de Noronha da Costa. 

Havia documentação das obras não encontradas? Houve uma participação 

activa por parte dos artistas? 

Tínhamos as fotografias de Isabel Alves sobre a exposição de 77. Foram essas as 

ferramentas fundamentais. Através dessa documentação reproduzimos alguns 



pormenores da exposição como a sala de relaxamento, a obra penetrável da entrada ou 

a forma como foram “emolduradas” todas as peças bidimensionais – fotografia e 

papel – seguindo o processo de 77: uma placa de aglomerado como fundo, pintada de 

preto, com um plástico cristal a cobrir a obra, agrafado ao aglomerado. Algumas 

obras não foram expostas porque os próprios artistas não sabiam onde as localizar. 

Em alguns casos, estas obras foram reproduzidas, com participação activa dos artistas, 

como no caso por exemplo do Leonel Moura, em que fizemos novamente, uns 

autocolantes, adaptados com a data de 97. As obras de Ângelo de Sousa e Clara 

Meneres, por exemplo, foram também refeitas na totalidade. No entanto, no geral, foi 

quase tudo cedido, tivemos alguma sorte com isso... 

Além das fotografias que tinha Isabel Alves, existia alguma documentação por 

parte dos artistas relativamente às respectivas obras? 

Sim, sim, foram todas reproduzidas com a documentação e ajuda dos artistas. No caso 

do Ângelo de Sousa, por exemplo, apesar de não existir documentação, ele lembrava-

se muito bem da peça e reproduziu-a aqui em Serralves. Agora é uma peça que 

pertence à nossa colecção e que está devidamente inventariada e conservada. Muitas 

peças que foram expostas em 97 ficaram no acervo do Museu. Em alguns casos, as 

obras foram adaptadas ou alteradas em pequenos pormenores (decisões tomadas pelos 

artistas em conjunto com o comissário da exposição) e ainda, por vezes, aconteceu 

serem expostas em 97 obras que não estiveram em 77 (uma obra de Graça Pereira 

Coutinho, um acrescento à obra “Poema d’entro” de Ana Hatherly e um happening de 

Salette Tavares). Nos casos de obras adaptadas tivemos por exemplo: a obra de José 

Conduto que em 77 foi exposta no chão e aqui em Serralves sobre uma mesa; a obra 

de Fernando Calhau que em 77 foi exposta numa mesa e em 97 na parede; a obra 

“Não há sinais inocentes” de Melo e Castro que em Serralves foi exposta no jardim 

assim como a obra de Clara Meneres “Mulher-Terra-Viva” (esta terá sido reproduzida 

pela própria artista numas dimensões um pouco maiores). 

Sabe o que aconteceu à obra de Ângelo Sousa que foi exposta em 77? 

Não. 

Quais as obras que não foram expostas em 97? 



A “Pintura habitada” de Helena Almeida,  a “Arte não criativa” de Pedro Andrade, a 

“Anfíbio Sonhador” de Vítor Belém, a “Máquina 2” de Júlio Bragança, a “Contém 

0=-&=00” de José Carvalho, um texto “Sem título” de Noronha da Costa, a “Lyubov 

Popova waits for news from the front” de Robin Fior, a “Sem título” de Joana 

Almeida Rosa, o “Inquérito a 60 artistas” de Julião Sarmento, a “Pintura de um 

eléctrico, reclame às pilhas Dialux” de Sena da Silva, os “My latin lover” (2) de Artur 

de Varela e a participação musical de Constança Capdeville.  

E quanto às Performances? No caso da Ana Hatherly e João Vieira, foram 

refeitas? 

A obra de João Vieira, não. No caso de Ana Hatherly, refizemos a obra para esta 

exposição. 

Depois de 97 em Serralves, o conjunto das obras da Alternativa foram 

apresentadas em mais alguma exposição? 

Sim, em Palermo, Itália, em 1998. Fomos com a Ana Hatherly. Não foram expostas 

todas as obras, como por exemplo a de Clara Menéres ou a de Ângelo de Sousa, que 

foram refeitas em 97. No caso de Ângelo de Sousa, foi exposta outra obra da nossa 

Colecção. 

Porque é que no catálogo da exposição de 97 não aparecem fotografias das obras 

expostas, adaptações, etc.? 

O catálogo foi elaborado em paralelo com a preparação da exposição e portanto ainda 

não estavam concluídas as obras que foram refeitas. Foi dada uma maior relevância 

aos textos e criticas da época e posteriores. 



ANEXO 4 

Transcrição da entrevista presencial 

a Clara Menéres 

Lisboa, 2 de Abril de 2010 



Entrevista presencial a Clara Menéres 

Artista  

Autora da obra “Mulher-Terra-Viva”  

Lisboa, 2 de Abril de 2010 

 

Mariana Camarate de Campos - Pode descrever-me a obra “Mulher-Terra-

Viva”? 

Clara Menéres – Esta obra, também conhecida como “mulher de relva”, pois é mais 

fácil designá-la assim, teve três versões distintas: uma primeira versão na exposição 

Alternativa Zero, em 1977, uma segunda na Bienal de São Paulo, do mesmo ano, e a 

última, em Serralves, em 1997. As três versões foram destruídas quando terminadas 

as exposições. A primeira, tinha as paredes laterais feitas em plexiglass, ou seja, vidro 

acrílico, que não me lembro bem mas penso que tinha 3 ou 4 cm de espessura, pois 

tinha de suportar um peso considerável de terra. Eram painéis de 1,80 m, recortados, 

que faziam quatro paredes, presas por parafusos, e sobre um estrado de madeira. Esta 

estrutura foi preenchida com terra, moldada, onde foi semeada a relva. A produção da 

peça foi paga por mim, o que custou na altura muito dinheiro. Esta primeira versão foi 

então desmontada, ficando apenas armazenado o estrado e os acrílicos, que arderam 

no incêndio da Galeria da Câmara junto ao Museu de Arte Popular. Esta peça ainda 

não estava vendida, mas estava apalavrada para a Câmara de Lisboa. Foi uma peça 

muito falada, tendo sido capa da Colóquio
214, revista de arte importante que havia no 

país. Foi uma peça inovadora que me levou a ser convidada para representar Portugal 

na Bienal de São Paulo desse mesmo ano. A peça foi então reconstruída na Bienal de 

São Paulo, sendo a versão de maior dimensão. Se não me engano, devia ter cerca de 

15 m de comprido por 10 m de largura e quase 3 m de altura. Foi montada no exterior, 

à entrada do edifício da Bienal. Nessa construção participaram mais de trinta 

profissionais, todos eles disponibilizados pela organização. Antes de partir para o 

214 Revista Colóquio Artes, nº 34, Outubro de 1977. 



Brasil fiz estudos preparatórios e efectuei uma maqueta, que ainda tenho. A 

construção era constituída por um muro de tijolo, a desenhar o perímetro. O interior 

foi cheio com várias toneladas de pedra de enrocamento, sobre cujo volume foi 

modelada a forma do corpo em betão. Este foi perfurado, para evitar que a camada 

fosse isolante, impedindo as águas de escoar. Sobre esta camada de betão foi colocada 

a terra e seguidamente foi feita a plantação de relva por uma equipa de jardineiros. O 

revestimento exterior do muro de suporte foi feito com uma mistura de terra com 

cimento, para lhe dar uma certa consistência; foi o que se chama “chapado”, para dar 

a ideia de que era terra cortada. Tenho recortes de jornais que chamam a esta peça a 

“vedete” da Bienal. Levantou problemas de toda a ordem, inclusive problemas 

diplomáticos, pois tratava-se de uma representação nacional e a organização não 

queria que se fizesse a peça ao ar livre, no parque da Bienal. Tive uma reunião com 

um dos responsáveis da Câmara de São Paulo que me perguntava se não era possível 

pôr umas perninhas na peça, para não estragar o jardim. Imagine, o tamanho enorme 

da peça, sobre umas perninhas! Eu respondi que isto não era um bibelô para pôr em 

cima de uma mesa, mas sim uma obra de construção civil. A peça foi um verdadeiro 

escândalo. Isto por ser uma mulher nua em relva, parecia-lhes uma novidade 

escandalosa, pois mulheres nuas em mármore toda a gente conhecia e era aceite desde 

a Antiguidade Clássica. O Perfeito da Câmara de São Paulo disse que não sabia se iria 

à inauguração da Bienal porque tinha ouvido tais coisas sobre a minha peça, que lhe 

pareceu politicamente arriscado estar presente. O senhor acabou por ir de carro, dar 

uma volta pela bienal, para ver a minha peça, e disse : “Então este escândalo todo é 

por causa desta peça? Vamos lá inaugurar a Bienal!”. Veio então falar comigo, o que 

foi uma forma de reconhecimento da peça e dizer que estava tudo bem. O Brasil 

daquela época não era brincadeira nenhuma. O convencionalismo daquela gente, 

sobretudo da alta sociedade, era impressionante. Mais tarde, um grupo de artistas 

brasileiros entrou em contacto comigo, pois queriam fazer uma intervenção na minha 

peça, porem-lhe um biquíni. Creio que a intenção era ironizar com este tipo de falsa 

modéstia.  

MCC – Mas em Portugal, na alternativa Zero de 1977, a peça não foi 

considerada esse escândalo, pois não? 

CM – Não, nem pensar. Foi considerada interessante, original, inovadora, mas não 

houve nenhum escândalo. Houve sim atitudes curiosas, alguns fait-divers. Um deles, 



vim eu a constatar porque me chamaram a atenção para o facto, foi de alguém que 

durante a noite e por mais de uma vez, agrediu a peça com uma espécie de bastão de 

ferro ou algo parecido, fazendo vergões no ventre da mulher de relva. Tive de ir lá 

restaurar a peça, várias vezes metendo terra por baixo. Há ainda outra história 

engraçada relacionada com a escultura. Na zona dos mamilos, coloquei uns vasinhos 

com umas plantas que comprei, com folhas pequeninas, tipo pompom, cujo nome 

popular é “não te metas na minha vida”. Durante a exposição veio uma senhora 

perguntar-me o nome daquela planta que achava tão engraçada e eu respondi o 

respectivo nome ao qual a senhora respondeu muito ofendida: “também não era 

preciso ser tão desagradável!” 

MCC – No final da Bienal de São Paulo a peça foi então destruída? 

CM – Sim. 

MCC – E depois refeita novamente em Serralves, em 1997? 

CM – Sim, foi refeita no jardim de Serralves. Andámos a escolher o sítio. Sei que 

houve resistência por parte dos arquitectos paisagistas e não só, na colocação de peças 

de escultura no jardim. O João Fernandes poderá falar melhor sobre isso. Mas lá 

escolhi o sítio. Não era o sítio ideal porque era no meio de árvores, mas foi lá que 

ficou. Apesar da peça ser mais pequena que a apresentada em São Paulo (mas maior 

que na Alternativa Zero), usei um método construtivo parecido. Não sei se por baixo 

levou o enrocamento ou não - já não me lembro - mas talvez não tivesse sido preciso. 

No entanto, quer na de São Paulo, quer na de Serralves, foi utilizada relva pré-

preparada (em rolos), como se usa nos campos de futebol. As negociações em São 

Paulo foram tão demoradas que a única solução, à última da hora, era mesmo este tipo 

de relva. Em Serralves a relva foi cedida pelo Futebol Clube do Porto. Faço questão 

de dizer o seguinte: nós, artistas, estamos sempre a funcionar condicionados pelo 

tempo, quer dizer, segundo os movimentos da história e do pensamento. A minha 

peça, com estas características, é única, fazendo parte de uma publicação americana 

sobre a mulher enquanto Terra-mãe e divindade. Curiosamente, na mesma época, 

embora posteriormente, um escultor inglês, do qual não me lembro do nome, fez uma 

peça muito semelhante à minha. Projectou-a não para uma exposição, como eu, mas 

para um espaço rural, de cuja obra foi feita a divulgação necessária. A diferença é que 

a figura não está de barriga para cima mas sim de costas. Vi numa publicação que a 



peça que este escultor fez, ainda há muito pouco tempo estava conservada. Isto quer 

dizer que há países em que obras de arte deste tipo são conservadas e aqui em 

Portugal, e no Brasil como já se viu, é tudo destruído. A minha peça, ao ser refeita em 

Serralves como peça histórica, apesar de tudo, envolveu custos elevados. Lamento 

que, devido à opinião dos arquitectos paisagistas, que não queriam esculturas sobre o 

seu relvado, a peça tenha sido destruída. Isto é uma mentalidade que existe no nosso 

país. É impressionante como a colocação de uma obra de arte num jardim, sobretudo 

no caso desta, com matéria viva, é considerada uma intromissão. Se (aquilo) fosse um 

canteiro feito por jardineiros com plantas ornamentais ou com ervas aromáticas ainda 

hoje lá estava. Sinceramente, na minha vida, na minha obra, aquilo como que me 

tenho debatido permanentemente é com o preconceito cultural das pessoas com 

funções de direcção, muitas das vezes a alto nível. Aliás, faço questão de dizer, que 

não volto a reconstruir esta peça a não ser que seja assinado um contracto que obrigue 

a conservar a obra durante um determinado número de anos. É revoltante, pois 

infelizmente, neste país, não há a noção de património e de conservação do 

património, sobretudo quando se trata de arte contemporânea. 

MCC – Qual a manutenção necessária durante as três versões da peça e por 

quem foi realizada? 

CM – Na primeira exposição (Alternativa Zero) era eu que fazia a manutenção. 

Efectuava a manutenção durante o período de abertura da exposição ao público e há 

até quem me tenha fotografado a trabalhar. Aparava a relva com uma tesoura. 

MCC – Regava todos os dias? 

CM – Não. Mais no fim da exposição, como a peça estava num espaço fechado e sem 

luz directa, a relva do púbis começou a amarelecer. Na exposição de São Paulo não 

tenho ideia porque quem fazia a manutenção eram os jardineiros que fizeram a 

plantação mas, tanto quanto sei, penso que não houve problemas. Em Serralves, 

também a relva do púbis que talvez fosse mais delicada, a certa altura (também) ficou 

com bastante mau aspecto. Na verdade, nesta versão da peça não prestei qualquer tipo 

de colaboração na manutenção. 

MCC – E durante a montagem? Teve esse apoio? 



CM – Sinceramente não me lembro bem. Sei que houve uma parte de construção 

civil, que deve ter sido contratada pelo Museu ou pela Fundação de Serralves. 

Lembro-me de ter orientado os trabalhadores. Depois fez-se a plantação e acabou. 

MCC – E em Lisboa em 1977? Montou a obra sozinha? 

CM – Sim. Quer dizer, de certeza tive ajuda de alguém mas já não me lembro. Há 

pormenores que me lembro bem e outros que não me recordo. Mas na montagem de 

uma exposição há sempre muita gente e provavelmente tive ajuda desses 

colaboradores. Mas não sei por exemplo de onde veio ou a quem comprei a terra. 

Provavelmente veio em carrinhos de mão, com a ajuda de homens para colocar dentro 

da estrutura. Mas sei que o conjunto da obra foi feita por mim.  

MCC - Existe alguma razão específica para se ter lembrado de fazer esta peça? 

Como surgiu a ideia? 

CM – Os processos da criação são muito misteriosos. Não há dúvidas que tudo está 

ligado a uma reflexão sobre a mulher, assunto que sempre me interessou, 

nomeadamente nessa época eu era uma feminista activa. A importância da mulher e a 

sua representação simbólica, (nomeadamente) quer nas divindades primitivas quer nas 

religiões antigas - as deusas e a maternidade - sempre ligadas à Terra, tinham uma 

grande presença no meu imaginário. Não tenho textos escritos dessa altura que 

testemunhem este meu interesse, mas sei que se enquadra numa problemática que 

define o contexto da minha obra nessa época. A título de exemplo, é bom referir uma 

outra peça, (que é) o “Relicário” que é um falo dentro de uma caixa (relicário), 

lacada, com duas portas. Esse falo remete para todos os cultos fálicos desde os 

primórdios da humanidade até hoje. São sempre os dois contrapontos. Por um lado 

temos o culto de falo, fecundador, e por outro (lado,) a Terra, como matéria 

fecundada e fértil, como símbolo da própria humanidade e o seu prolongamento na 

memória e na cultura. São os elementos primordiais e vitais da nossa cultura 

ancestral. A “Mulher-Terra-Viva” é uma reflexão sobre este tema. É a primeira peça 

em que eu faço a relação com a ecologia, no respeito pela Terra e por Gaia. É 

evidente que na altura não andava a ler James Lovelock, grande pensador que 

formulou a Teoria de Gaia e a sua interacção com as transformações climáticas da 

Terra. Na altura, no pós 25 de Abril, o que sabíamos chegava com algum atraso e, de 

facto, eu só venho a descobrir Lovelock mais tarde. A minha obra tem sempre essa 



vertente que é a relação do Homem com a Terra e que passa pela agricultura. Uns 

anos mais tarde instalei uma peça em Vila Nova de Cerveira construída com esteios 

de granito. Também Alberto Carneiro nessa altura fez peças em que pegava nas 

formas dos agricultores, medas de palha e outros artefactos. Ou seja, inseria-me numa 

tendência que, na época, estava a emergir ao nível dos movimentos artísticos da 

Europa. No entanto, parece-me útil distinguir a reflexão sobre a Terra-mãe e a 

utilização em arte de elementos da agricultura, ou seja, da apropriação dos materiais 

da Natureza pelo Homem para fazer construções. (Pegar nesses elementos e 

transportá-los para a arte.) 

MCC – Na sua primeira versão, a peça foi efectuada especificamente para a 

exposição “Alternativa Zero” de 1977? 

CM – Sim. Antes disso, criei outras peças que estão relacionadas com a sexualidade 

feminina e a peça “Relicário” foi realizada antes do 25 de Abril. Ou seja, não foi com 

a revolução e com a abertura a novas linguagens que comecei a aprofundar estes 

aspectos. A questão da sexualidade é um pensamento que eu comecei a desenvolver 

muito cedo. Porque enquanto mulher, e nomeadamente como escultora, reivindicar 

um papel na cultura portuguesa era tarefa difícil. Sobre isso não tenho a menor 

dúvida. Hoje em dia, as pessoas não têm a noção do que eram as pressões daquela 

altura. Ainda hoje, as mulheres estão muito longe de ter um tratamento equitativo.  

MCC - Existem alguns materiais da 1ª versão da peça que se lembra onde tenha 

adquirido? 

CM – Sim, lembro-me por exemplo do Sr. Amorim, dos Plásticos do Campo Grande, 

com quem ainda trabalho hoje em dia, que me forneceu o plexiglass. Como já disse, 

não me recordo de onde veio a terra, mas lembro-me de ter transportado as plantas 

“não te metas na minha vida” e as sementes da relva no meu carro. Nesse tempo tinha 

um “dois cavalos”, que ao se entornarem durante o percurso, fizeram com que mais 

tarde, tenha começado a nascer relva dentro do carro. 

MCC – Durante a instalação da obra, existe algum tipo de dimensão ritual 

(intransmissível) da sua parte? 

CM – Não. Passo. Tirem-me isso da frente! Eu sou um tipo de artista racional, 

inteligente, culta. Rituais e coisas parecidas, não! 



MCC - Utilizou algum tipo de tratamento para a relva se manter verde? 

CM – Não. Nada. 

MCC – Nas três versões realizadas, que tipo de iluminação foi utilizada? Existia 

iluminação nocturna e exterior?  

CM – Não. Não existiu qualquer iluminação especial para esta escultura. Na primeira 

versão, como o espaço era interior, apenas havia a iluminação geral do espaço, que 

não estava preparado para iluminação dirigida para as obras. Essa questão de 

iluminação é só para espaços preparados. Na minha vida é raríssimo ter iluminação 

especial para as minhas peças. No geral, os espaços não estão preparados para a 

escultura. No entanto, neste caso, eu nem tinha pensado na questão da iluminação. 

Não fazia parte do espírito da peça, não estava previsto. Ninguém ilumina o campo. 

MCC - Qual a posição da obra relativamente ao espaço e às restantes obras?  

CM – Em São Paulo e em Serralves, foi no exterior, como já foi referido e o espaço e 

a localização foram escolhidos por mim. No caso da Alternativa Zero lembro-me de 

falarmos sobre isso, entre artistas e com Ernesto Sousa, mas a exposição ocupava um 

grande pavilhão, um open space, no qual a instalação das obras era a possível. No 

meu caso, não notei que houvesse grande relação com as obras circundantes. 

MCC – Que relação houve entre a obra e o espectador? 

CM – Durante o tempo de exposição da Alternativa Zero houve uma grande 

interacção com os visitantes. As pessoas achavam graça e faziam comentários. 

Também se deu o caso da agressão à escultura, o qual penso merecer alguma reflexão 

de ordem psicanalítica. Porquê aquela peça e não as outras? A minha obra perturbou 

de modo estranho o agressor. A escultura tem por característica ser um tipo de arte 

que interfere de forma muito intensa e clara com as pessoas e, sobretudo no caso da 

arte pública, é frequentemente objecto de agressão. A pintura “é fingimento”. A 

tridimensionalidade tem um vector de realidade que a faz interferir em certos níveis 

da consciência de modo diferente da pintura.  

MCC - Considera que faz sentido a tentativa de conservação material desta 

peça? 



CM – Sim. Nesta primeira versão da peça, pretendi que fosse conservada num espaço 

interior, tal como tinha sido concebida. Com a ideia de a preservar e manter viva, 

negociei a venda da escultura com a Câmara Municipal de Lisboa e estava apalavrada 

quando foi destruída pelo incêndio. Gostava que fosse uma obra de arte que 

funcionasse simultaneamente como jardim de interior ou de Inverno. 

MCC – Quando refeita a obra em São Paulo e Serralves, utilizou a mesma 

documentação? 

CM – No caso das últimas duas versões da peça, as dimensões eram muito maiores e 

o projecto de construção era diferente. Assim, levei para as montagens um projecto 

estudado com um arquitecto amigo, que me aconselhou (sobretudo no caso de São 

Paulo) a fazer um determinado ângulo na secção da peça, de forma a permitir uma 

melhor sustentação. No entanto, nas três versões tive de me adaptar às circunstâncias, 

projectando na hora. Essa capacidade de adaptação é essencial.  

Quanto à documentação produzida na época, guardei muito poucos elementos. Aliás, 

recordo-me de ter ficado surpreendida por ter encontrado exposto no Museu Vieira da 

Silva, em Lisboa, um esquiço meu, feito a marcador sobre papel vegetal que, 

actualmente, está na posse de Isabel Alves. Tratavam-se de desenhos preparatórios 

aos quais não ligava importância. 

MCC - Acha que o discurso de exposição e obras foi alterado pela nova posição 

das mesmas, da relação destas com as outras e pelo ambiente português de 97?  

CM – Em relação à obra propriamente dita, não. Mas em relação à exposição de 

Serralves tratou-se de uma nova visão da Alternativa Zero, sendo que a perspectiva e 

os elementos valorizados não foram os mesmos que em 77. As pessoas em destaque 

foram outras e algumas peças, muito importantes, não foram sequer expostas, como 

por exemplo a máquina de Bragança, que representou um momento pioneiro e 

essencial. 

MCC - Quando instala esta obra, no seu ponto de vista, quando é que se torna 

aceitável para ser apresentada? E quando deixa de estar aceitável para estar 

exposta?  



CM – Considero aceitável quando todos os elementos do projecto estão colocados. No 

entanto esta é uma peça viva. Evolui, como todo o ser vivo, bem ou mal, dependendo 

da manutenção. Em Serralves não reparei que tivesse havido manutenção.  

A questão que põe sobre o que é aceitável relaciona-se com a dificuldade de ser 

escultor no nosso país. A escultura é a tal arte que continuamente interfere com o 

espaço e com as pessoas, ou seja, é um permanente objecto de conflito. Deste facto 

resulta que o escultor é um artista exposto a um stress que não se imagina. Cada obra 

é uma impossibilidade. Temos de nos conformar com o possível, pois a sociedade 

para a qual actuamos não tem cultura suficiente para entender a força da intervenção 

simbólica da escultura. Numa cadeia de decisões o escultor é sempre o último decisor. 

E a manutenção, é o último dos problemas. As condições para realizar uma escultura 

de arte pública e estabelecer as regras da sua manutenção são, por vezes, de tal 

maneira difíceis que dá vontade de desesperar. Mas, pelos vistos, é assunto que não 

preocupa ninguém. No fundo, é um problema de cultura, ou da falta dela. 

 

MCC - Considera que sem a sua presença, apenas com documentação, é possível 

reproduzir esta peça? 

CM – Sim, embora não seja a mesma coisa. Há esculturas que se podem fazer por 

projecto, mas que devem ser sempre acompanhadas pelo autor. Eu gostava de 

escrever sobre as minhas peças. O que outros escreveram e disseram até agora sobre a 

minha obra não refere uma série de problemáticas essenciais para a sua compreensão. 

Os críticos de arte falam mais sobre si próprios ou sobre o que lhes interessa que 

sobre a obra que é pretexto da sua escrita. No entanto, embora goste de escrever, 

penso que não é essa a minha função. A uns de fazer arte, a outros de escrever sobre 

ela. 

MCC - Como pensa o futuro desta obra? 

CM – Penso que um dia irá ser reconstruída. É uma peça importante da arte 

portuguesa e não é justo o seu total desaparecimento. Mas não deveria ser refeita em 

contexto expositivo. Talvez, eu própria, se tiver saúde, um dia o faça. Estou neste 

momento a fazer escultura com plantas, arbustos, árvores, matéria viva, e talvez 

venha a refazer a peça “Mulher-Terra-Viva”embora integrada noutro contexto, eu 



diria, recriada. Não gosto de ser a restauradora da minha própria obra. Não me 

diverte. 

Recentemente, surgiram algumas iniciativas para recriar “acções” do grupo ACRE e 

eu apercebi-me que as nossas “acções” não foram entendidas, talvez por serem 

demasiado inovadoras para a época. A nossa intervenção era de carácter político e 

social, numa problemática muito próxima do que estava a fazer Beuys, como no caso 

do Diploma de Artista. Fomos catalogados da forma mais básica, juntando-nos ao 

grupo Puzzle que tinha uma proposta completamente diferente, apenas por uma 

questão de nomenclatura, por sermos “grupos”.  

 

MCC - Como foi o acompanhamento por parte de Ernesto Sousa na preparação 

da exposição? 

CM – Ernesto de Sousa era um homem muito acessível e dávamo-nos muito bem. 

Conversávamos muito. Ele interessou-se bastante pela minha obra. Não tinha a 

arrogância que por vezes encontramos noutros actores das artes.  

MCC - Como reagiu ao saber da reposição da exposição em 97 em Serralves? 

CM – Achei que era uma ideia. Nem boa, nem má, apenas uma ideia. Porque não? 

Pensei: espero que o façam bem. A volta ao passado pode ser interessante quando 

colocada em contexto. Por vezes deparamo-nos com uma certa engenharia da 

História, como diria Chomsky, o que não beneficia a sua reconstrução ou a verdadeira 

passagem para a memória colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

Transcrição da entrevista presencial 

a Ângelo de Sousa 

Porto, 26 de Abril de 2010 



Entrevista presencial a Ângelo de Sousa 

Artista 

Autor da obra “Sem título” (envolvimento numa sala fechada) 

Porto, 26 de Abril de 2010 

 

Mariana Camarate de Campos - Pode descrever-me a obra que expôs na 

Exposição “Alternativa Zero” em 1977? 

Ângelo de Sousa – Essa obra foi exposta três vezes. A primeira, em Lisboa, na 

Alternativa Zero (1977), a segunda, no Porto, em Serralves na exposição 

“Perspectiva: Alternativa Zero” (1997) e a terceira em Coimbra, em 2007.  O próprio 

José Ernesto logo à partida, eventualmente para evitar o caos e o “chega-te para lá que 

eu preciso de mais meio metro”, fez uma armação modular em que cada um tinha um 

espaço igual, com cerca de 3 x 2,5 m ou 3,5 x 2,5 m e tinha 2 m ou 2,10 m de altura. 

Todos os espaços eram iguais. Não me lembro quantos eram mas eram 

muitos...tinham uma entrada no canto “e agora, desenrasca-te”! O que acho que à 

partida foi óptimo, foi inteligente da parte dele, se não as pessoas começavam como 

na feira - “chega-te para lá que eu cheguei primeiro!”. Assim, não houve problemas 

nem argumentações. A minha obra ocupava o espaço completo. No meu caso, 

estavam lá as paredes, podia lá pendurar quadros, mas havia uma conversa que tinha 

tido com o Ernesto, sendo que ele vinha muitas vezes ao Porto porque teve aí a 

encenar umas peças no experimental, ao qual eu tinha estado ligado e portanto já nos 

conhecíamos muito bem. O José Ernesto achava que as exposições funcionavam com 

os quadros em conjunto e pensámos então que seria interessante fazermos uma parede 

de quadros, pintando todo o espaço, por completo. E foi isso. Por razões técnicas 

aquilo tinha um tecto baixo, que criava uma atmosfera, uma estufa, que com a 

iluminação as pessoas iam ser cozinhadas lá dentro. O espaço tinha uma entrada de 70 

cm que ia até cima. A parede era toda contínua excepto aquela interrupção na entrada 

no canto, que era chanfrado. A primeira coisa que eu pensei foi: “Como é que eu vou 

iluminar esta porcaria?” Se pusesse lâmpadas incandescentes, às oito da noite estava 

um calor insuportável lá dentro. Isto era no Verão. Tinha um desprezo enorme pelas 



lâmpadas fluorescentes, julgava que eram sempre uma porcaria mas disse ao Ernesto 

“Acho que vamos ter de pôr umas lâmpadas fluorescentes, maneira que eu vou à 

Philips investigar o que é que há”. Fui à Philips aqui no Porto, ali ao pé do bulhão, 

onde tinham um espaço bastante giro com cerca de 2 x 2 m e a toda a volta tinha uns 

nichos em gesso com lâmpadas todas brancas. Quando o senhor, um engenheiro de 

trinta e tal anos muito simpático ligou aquilo, eu fiz: ahhhh! Isto porque não fazia 

ideia que havia uma enorme quantidade de brancos, de lâmpadas fluorescentes que 

tinham um rendimento bastante alto em termos de fidelidade à cor e havia por 

exemplo uma lâmpada que se usava muito que se chamava “33”, nunca percebi 

porquê, porque eram todas mais ou menos ao mesmo preço, com cerca de 1,25 m de 

comprimento. Esta “33” toda a gente tinha na cozinha e tornava os alimentos numa 

cor esquisita. No meio disto tudo, havia umas que tinham um rendimento cromático 

bastante mais elevado, chamadas “luz de dia” e “luz artificial” (equivalente a uma 

incandescente). Na altura, pensei que se pusesse lâmpadas de “luz do dia” que eram 

as “47”, aquilo ia dar uma luz muito fria e acabei por utilizar a “luz artificial,” que era 

o “37”. Coloquei então no espaço uma bateria de lâmpadas, creio que eram oito de 

cada lado, na vertical, por trás de uma espécie de bandolinas que faziam com que a 

iluminação chegasse a cada canto. Estas lâmpadas não fundiam, eram bastantes caras. 

Tanto que duraram o tempo da exposição e depois ainda as trouxe para casa e 

trabalhei com elas ainda durante algum tempo. A certa altura pensei “eu sou uma 

besta” porque trabalhava à noite com “luz artificial” e depois de dia abria as janelas e 

via as cores totalmente diferentes... Então usei essas lâmpadas em outras coisas. Isto 

passou-se há quinze ou vinte anos e passei a usar as lâmpadas de “luz do dia” que 

neste momento são as chamadas 95o. Significa que tem uma fidelidade de 95% da luz 

do dia. 

MCC - E o espaço em si? Pode descrever-me o processo de execução? 

ÂS - O espaço foi então pintado, dominantemente em amarelo como se fosse um 

grande quadro. Tinha assim umas sugestões de umas linhas pelo meio, que já não me 

lembro bem, até porque como a luz era muito fraquinha não tirei nenhuma fotografia 

a cores com tripé, pois era praticamente impossível pela má escolha que eu tinha feito 

à partida, das luzes. Não tenho nenhuma fotografia disso. Foram tiradas sim em 

Serralves, por eles e em Coimbra, por mim, porque aí não se fez tecto, pôs-se uma 

espécie de tule branco e tinha a iluminação natural do pavilhão. As paredes foram 



pintadas como que fosse um quadro. Aquilo ainda era grande e passei lá ainda uns 

três ou quatro dias. Como os quadros que eu pintava. Tinha também um azul, um 

vermelho, mas o que predominava era o amarelo. Pintava com adesivos, primeiro uma 

área, depois tapava e pintava a outra, como se fosse um quadro.  

MCC – Com que instrumento pintou? 

ÂS - À trincha, de cerca de 10 cm de largura, com poli vinil com pigmentos, na altura. 

Como estava muito calor e não havia ventilação nenhuma, dava um pincelada e antes 

que secasse ficava para logo às três horas, se Deus quisesse. Maneira que isto era uma 

perda de tempo horrível. E pensava: “E agora o que é que eu faço? Bem, vou ver o 

Tejo, vou para o café...”. Nem sequer dava para fazer com secador de cabelo porque a 

humidade ficava lá. Era chato, chato, chato, chato. Foi muito tempo. Aquilo era uma 

estufa quente e húmida. O tecto era branco, pintado com trincha, para aproveitar o 

máximo de luz possível. Portanto foi trabalhosíssimo só por causa disto. Tinha um 

pano de algodão, barato, que se compra a metro, esticado num aglomerado de madeira 

em ripas, que era a estrutura divisória do espaço. Estes aglomerados de madeira ainda 

por cima absorvem a água como uma esponja.  

MCC - Como é que fixou o pano de algodão ao suporte? Através de agrafes? 

ÂS - Era esticado e agrafado por trás. Portanto, há muito tempo que não pensava nisso 

mas foi uma coisa muito chata e penosa de fazer. Nem quero pensar nisso. Quando foi 

aqui em Serralves, os painéis foram feitos separados e tinha uma data de mãos a 

trabalhar, que eu pagava, lá das Belas Artes. Os painéis tinham uma armação e 

quando um estava pronto aparafusava-se ao seguinte. 

MCC - A entrada do espaço na Alternativa Zero de 1977 tinha alguma porta, 

cortina, ou outra possível divisão? 

ÂS - Não, não tinha nada, as pessoas entravam e pronto!  

MCC - Quantas pessoas estiveram então envolvidas na execução da obra para 

Serralves? 

ÂS - Olhe não sei...muita gente! Olhe era o A, B e C, M, N e O, X, K, L, era 

conforme calhava. Foi feito na cavalariça de Serralves, um espaço enorme. Abriam-se 

as janelas e aquilo ventilava tudo, portanto em três dias aquilo estava feito. 



MCC - Mas na primeira versão, executou tudo sozinho... 

ÂS - Sim, acho que sim, para além dos carpinteiros que montaram a estrutura.  

MCC - O tamanho das três versões era igual? 

ÂS - Exactamente igual. Aliás o de Coimbra foi o de Serralves, que tinha sido 

guardado e que foi só aparafusar.  

MCC - Então Serralves conservou a obra? 

ÂS - Sim, eles enrolaram a tela utilizada e portanto, para a exposição de Coimbra, em 

2007, foi só aparafusar. Depois da exposição em Serralves, aquilo foi enrolado e 

armazenado no armazém deles. Como se tratava de um rolo, as suas entradas laterais 

permitiam a circulação do ar e o contacto do mesmo com a pintura, e em simultâneo a 

deposição de poeiras. Entretanto passaram dez anos e chamaram-me para me dizerem 

que aquilo estava com umas manchas pretas horrorosas. Desenrola-mos aquilo e então 

a pintura tinha riscas no sentido do rolo, de cor negra, de acumulação de sujidade. 

Como a pintura não tinha verniz, a sujidade estava incrustada na pintura. O 

restaurador lá limpou aquilo com um solvente qualquer e eu decidi envernizar então a 

pintura de forma a protegê-la. Também lhes disse que da próxima vez que fosse 

armazenada aquela obra, que teriam de ser colocados uns tampões nas extremidades 

do rolo. Assim, se aquilo se sujar, pode-se passar um pano húmido e sai a porcaria 

toda. 

MCC - Mas a 1ª versão da peça na Alternativa Zero de 1977, foi destruída não 

foi? 

ÂS - Sim, a primeira foi para o maneta. Claro! Quem é que ia guardar aquilo? Se 

fosse aqui no Porto ia aqui para Ermesinde, o arquivo distrital onde se deita o lixo 

todo. 

MCC - E como foi a iluminação na 2ª e 3ª versões da peça? 

ÂS - Em Coimbra não houve iluminação, porque como não tinha tecto, foi luz natural. 

O espaço tem uma grande clara bóia, com luz natural e portanto tirou-se partido disso. 

Até porque acho que nem haviam tomadas, teria de se usar uma extensão com 200m 

lá não sei de onde...Em Serralves foi luz fluorescente, mas neste caso já foi a “luz do 



dia”. E não garanto que a cor estivesse exactamente igual, porque eu não fiz slides de 

Lisboa devido à má escolha da luz. Nós somos vítimas das nossas más escolhas e dos 

nossos erros. Cá se fazem cá se pagam. 

MC - Foi necessária alguma manutenção durante a exposição da peça? 

ÂS  - Não, nada. Ninguém esgatanhou nada. Nem na primeira nem nas outras. 

MCC - Para além das lâmpadas, lembra-se onde adquiriu os materiais utilizados 

na 1ª versão? 

ÂS - Não, isso foi o Zé Ernesto. Eu disse-lhe onde podia comprar o algodão barato, 

bastante resistente e bastante largo. 

MCC - Previamente à execução da obra foram elaborados esquemas ou 

diagramas da montagem e técnica da obra? 

ÂS - Fiz um desenho, a rigoroso, a arquitecto, com a perspectiva axonométrica. 

Quando cheguei lá já estava o tecido esticado. Em Serralves aquilo era fácil, porque 

eram montados os painéis, numerados. 

MCC - Ainda tem alguns desses desenhos? 

ÂS - Não, isso ficaram-me com eles. Quanto mais papel se deitar fora menos se 

guarda. Mesmo assim guarda-se de mais. Evito na medida do possível. 

MCC - Como era o chão do espaço? 

ÂS - Olhe, não me lembro, será que me puseram uma alcatifa? Não me lembro...Em 

Coimbra era o pavimento de lá que é uma espécie de brita muito fininha, cinzenta 

escura. Tem uma cor porreira. Aqui em Serralves, creio que me puseram uma alcatifa 

cinzenta clara ou assim... 

MCC - Lembra-se das reacções dos espectadores? 

ÂS - Não. Acho que acharam piada. Ah e também tinha umas almofadas no chão, 

daquelas cheias de bolinhas de plástico. Creio que eram umas seis ou sete almofadas 

de tamanho 30 x 40 cm ou 40 x 40 cm. Não me lembro das cores. Creio que eram 

brancas, de algodão. As pessoas podiam levar as almofadas daqui para ali e deitarem-



se...e creio que chegaram ao fim. Aqui em Serralves e em Coimbra tinham umas 

cruzes no meio. 

MCC - Porquê? 

ÂS - Para se verem. Aproveitei um restos de tinta azul e  vermelha e pintei as 

almofadas. Para se verem e para se distinguirem umas das outras. Eu não fiquei lá, 

vivia aqui no Porto. Mas a Alternativa Zero foi uma exposição muito falada. Nisso o 

Ernesto aproveitou, maneira que foi bastante divertido. O Secretário de Estado da 

Cultura era o Eduardo Prado Coelho e disse ao Ernesto que lhe arranjava perto de 

duzentos contos para fazer a exposição. O Ernesto dizia “Não vai dar para nada...” e 

eu dizia-lhe “Olha as lâmpadas pago eu e fico com elas!”, e enchi a casa com 

lâmpadas. Aliás tenho ainda lá em cima umas que ainda acendem. 

MCC - Lembra-se de alguns actos de vandalismo na obra? 

ÂS - Tenho ideia que não. Oh minha amiga, se fosse agora...os presos na cadeia é que 

borram as paredes todas. Mas não, não houve nada. Pelo menos nunca falámos que 

isso tivesse acontecido. Não, não me lembro que tenham havido reacções de 

individualismo pateta. É engraçado, nunca tinha pensado nisso...mas ninguém se 

queixou. 

MCC - Era outra época... 

ÂS - Era reaccionário. Agora é individualista – “vou cagar isto pá!”. 

MCC - A seguir à exposição de Coimbra, a obra voltou para Serralves? 

ÂS - Sim, enrolou-se aquilo. 

MCC - No caso de Serralves qual foi a tela utilizada? 

ÂS - Tela Belga, de linho, 66 AC, que é a que eu uso para pintar. AC quer dizer 

acrílico. Portanto é uma tela preparada para se pintar a água e a acrílico. Em vez de 

usar o algodão que é uma porcaria, aquela tela era boa. 

MCC – Então utilizou acrílicos para pintar? 

ÂS – Sim. Provavelmente não as mesmas cores utilizadas em 77. 



MCC - Em alguma das últimas versões da obra, para além da iluminação, teve 

vontade de mudar alguma coisa? 

ÂS - Não. Em Coimbra, foi só desenrolar aquilo e envernizar. 

MCC - Considera que a exposição feita em Serralves deu a ideia do que se 

passou em 77 na Alternativa Zero? 

ÂS - Sim, acho que sim. Mas muitas obras já não existiam. 

MCC - Como pensa o futuro desta obra? 

ÂS - Espero qualquer dia não estar presente, graças a Deus. Não, isso é lá com eles. 

Quero lá saber quem é que paga os impostos depois de mim.  

MCC - Mas considera que sem a sua presença, apenas com documentação, é 

possível reproduzir esta obra? 

ÂS - Se não for não foi. É igual ao litro. Aquilo não há hipótese de errar. O A liga 

com o A, o B liga com o B, o C liga com o C e o D liga com o D. E não sei mais não 

sei quantas letras. Aquilo não é um puzzle. É pré-fabricado. 

MCC – Na 2ª versão da obra recorreu aos mesmos fornecedores de materiais?  

ÂS  - Não. Só as lâmpadas. 

MCC – Em termos gerais, interessa-se pelas técnicas, materiais e respectiva 

conservação?  

ÂS – Eu comecei a comprar os meus materiais com quinze anos e sempre tive o 

hábito de comprar livros sobre materiais e técnicas. Sempre fui um “coca bichinhos”. 

Talvez tivesse uma boa formação científica do liceu, maneira que me interesso por 

essas coisas. E depois  achei muita graça, que quando estava a experimentar o poli 

vinil que era aquela cola de madeira, esbranquiçada e translúcida (havia tintas de poli 

vinil mas também se podia utilizar esta cola), o Joaquim Rodrigo estava ao mesmo 

tempo, em Lisboa, a experimentar também. Em 59/60 estava eu aqui no Porto às 

cabeçadas e o Joaquim Rodrigo com o velho Varela, em Lisboa, a “cocabichar”, e ele 

fabricava tintas de poli vinil. Andávamos nós aqui sozinhos a usar cola de carpinteiro. 

Na Europa utilizava-se mais poli vinil e na América mais acrílico. A mim chateava-se 



aquelas coisas do óleo, que pintava uma coisa de violeta e só secava passado mês e 

meio. 

MCC - Nunca utilizou óleos secativos? 

ÂS - Não. Por acaso comprei uma vez, mas nunca usei.  

MCC - Tem por hábito restaurar as suas próprias obras? 

ÂS – Não. Eu não restauro nada. Recuso-me a fazer assistência depois de venda. Era 

o que faltava...tenho mais que fazer. (...)Tenho muito medo dos restauros. Desde há 

muitos anos que ponho verniz nos quadros –  da marca Tallens – alguns quadros meus 

têm verniz, outros não têm, mas se não têm é porque na altura não havia à venda. Mas 

de facto uma pessoa passa um pano húmido ou uma camisinha de algodão e sai o 

castanho todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

Ficha de Obra 

 “Mulher-Terra-Viva”, 1977, 

Clara Menéres 



FICHA DE OBRA215  

“Mulher-Terra-Viva” 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: “Mulher-Terra-Viva” 

Autoria: Clara Menéres 

Datação: 1977 (1ª versão)  

      1977 (2ª versão) 

     1997 (3ª versão) 

Dimensões: Variáveis – conforme versão.  

Proprietário: Clara Menéres 

 

2. DESCRIÇÃO E SIGNIFICAÇÃO DA OBRA 

Escultura que representa o torso de um corpo de uma mulher, em terra e relva. Até à 

data apresentou três versões distintas sendo que a primeira foi a de menores 

dimensões (referidas no ponto 3. Desta ficha). Por ter dimensões mais reduzidas, a 

primeira versão desta peça teve uma montagem mais simplificada. Nesta primeira 

versão, foram fixas com parafusos placas de plexiglass  recortadas, com cerca de 3 a 4 

cm de espessura. Estas placas assentaram num estrado de madeira e no seu interior foi 

215 Toda a informação inserida nesta ficha de obra foi recolhida da entrevista presencial à artista, dia 2 

de Abril de 2010, em Lisboa (ver em anexo); do artigo escrito por Clara Menéres, “Auto-retrato de 

Clara Menéres”, revista Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, nº4, Lisboa: Edições Colibri, 2001; do 

Portofolio da artista, em 2008, enviado pela própria, em conjunto com outro tipo de informações, via 

mail. Desta forma, apesar de toda a informação recolhida e aqui relatada se basear nestes documentos, 

apenas serão efectuadas notas de rodapé relativamente às citações da artista.  



colocada a terra, moldada e semeada com relva. Nos mamilos do corpo da mulher 

foram colocadas pequenas plantas com o nome popular “não te metas na minha vida”. 

Depois de crescida a relva esta foi aparada e regada com alguma regularidade, sendo 

que na zona do púbis, deixou-se um maior comprimento da relva. Na segunda e 

terceira versões, o processo de execução foi distinto, na medida em que ao serem de 

grandes dimensões, exigiram um trabalho de arquitectura, engenharia e jardinagem, 

que a primeira versão não contemplou. Assim, nestas outras versões da peça, pelo 

menos no caso da 2ª versão, foi feita uma construção de tijolo e cimento, com base 

em pedra de enrocamento sobre a qual foi sem-modulado betão, perfurado. Sobre esta 

estrutura foi então colocada a terra e relva semi-preparada (consultar entrevista 

presencial à artista, também em anexo, para uma descrição mais pormenorizada). 

Sobre a obra “Mulher-Terra-Viva”, a artista escreveu ainda, “É uma peça que 

identifica as curvas da paisagem com o corpo da mulher, numa clara referência aos 

mitos da Terra-mãe. É uma ideia simples que está inscrita na tradição mítica e sagrada 

da humanidade. (…) Esta obra fez-me compreender que tocar na versão feminina da 

mitologia das origens, nos ciclos da gestação, no mistério da transformação da morte 

em vida e na figuração do corpo da Grande Mãe, era também tocar em níveis muito 

profundos do inconsciente humano. É óbvio que esta escultura reflecte a minha 

preocupação com a ecologia e a correcta relação entre o Homem e a Terra, o respeito 

pela vida e a preservação das raízes culturais. Dentro desta linha, outras peças se 

seguiram nas quais tentei recuperar a tradição etnológica, integrando as formas e os 

modos que o povo tem de se relacionar com a natureza, extraindo dela vida e 

sustento”216.  

 

3. HISTÓRIA DA OBRA 

Como já descrito anteriormente, esta peça foi exposta três vezes, em Lisboa (1977), 

São Paulo (1977) e Porto (1997). A seguinte tabela, apresenta de forma esquemática, 

as exposições em que foi apresentada e quais as dimensões e características da peça 

nas diferentes versões: 

216 Clara Menéres in “Auto-retrato de Clara Menéres”, revista Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, 

nº4, Lisboa: Edições Colibri, 2001, (exemplar copiado e cedido pela artista). 



“Mulher-Terra-Viva” Exposição Características Gerais217 

1ª versão 

“Alternativa Zero” 

1977 

Galeria Nacional de Arte 
Moderna em Belém, Lisboa 

Plexiglass, terra e relva 

0,80 (alt.) x 2,70 (comp.) x 1,60 (larg.) m 

 

2ª versão 

 

XIV Bienal de São Paulo 

1977 

 

Construção em betão e terra ajardinada com relva 

Aprox. 2,8 (alt.) x 15 (comp.) x 10 (larg.) m 

 

3ª versão 

 

“Perspectiva: Alternativa 

Zero”,Casa de Serralves, Porto 

1997 

 

Construção em betão e terra ajardinada com relva 

Aprox. 3 (alt.) x 15 (comp.) x 9 (larg.) m 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA  

Iluminação: A peça não inclui iluminação directa. 

Espaço mínimo necessário: Na versão de maiores dimensões, a obra ocupa pelo 

menos 150m2, mais a área suficiente para a circulação do espectador em seu redor. 

Interacção com o espectador: A peça permite que o espectador circule à sua volta. 

Materiais e técnicas: Estes variam sobretudo da primeira para a segunda e terceira 

versões, visto estas últimas terem sido de maiores dimensões e necessitarem de infra-

estruturas específicas. Nenhuma das versões da obra foi conservada. Todas foram 

destruídas após terminada a exposição em que foram inseridas. Apenas na primeira 

versão, na Alternativa Zero foram guardadas as placas de plexiglass e o estrado de 

madeira que arderam mais tarde no incêndio do Museu Popular. Referente à versão da 

217 As dimensões das diferentes versões da obra são baseadas nas informações presentes no Portfolio de 

Clara Menéres de 2008, mostrado e enviado via mail pela artista. 



peça apresentada em São Paulo, existe uma maqueta que a artista afirma estar na sua 

posse. Existe ainda um esboço de Clara Meneres, da primeira versão da peça, na 

colecção de Isabel Alves (ver imagem em anexo). 

Na seguinte tabela, encontram-se esquematizados os materiais utilizados na produção 

das três versões da peça Mulher-Terra-Viva:  

 

“Mulher-Terra-Viva” 

 

Materiais  

(baseados na entrevista presencial à artista218) 

 

 

 

1ª versão, 1977 

 Placas de Plexiglass; 

 Base da estrutura em madeira; 

 Parafusos; 

  Terra; 

  Relva (semeada); 

  Duas pequenas plantas de nome “não te metas na minha 
vida” 

 

 

 

2ª versão, 1977 

 Tijolo; 

 Cimento; 

 Pedra de enrocamento (?)219; 

 Betão; 

 Terra; 

  Relva – semi  preparada; 

 

 

3ª versão, 1997 

 Tijolo; 

 Cimento; 

 Pedra de enrocamento; 

 Betão; 

 Terra; 

 Relva – semi preparada 

 

218 Clara Menéres, entrevista presencial, Lisboa, 2 de Abril de 2010, ver em anexo. 
219 Na entrevista presencial a Clara Menéres, Lisboa, 2 de Abril de 2010 (ver em anexo), a artista 

afirma não ter a certeza de ter sido utilizada pedra de enrocamento na versao de Serralves. 



Duração: Segundo mail enviado pela artista220 durante o processo de execução desta 

dissertação, na 1ª versão da peça, o tempo de concepção e projecto durou 

aproximadamente seis meses, a preparação da produção de obra durou dois meses e a 

montagem propriamente dita durou cerca de dez dias. Na 2ª versão da obra, no Brasil, 

a montagem durou cerca de um mês. Na 3ª versão da obra, em Serralves, a montagem 

demorou cerca de 15 dias. 

Nº de pessoas necessárias na montagem: Na primeira versão foi a artista que fez a 

montagem da obra, provavelmente com a ajuda pontual de outros intervenientes. A 

artista lembra-se que no Brasil estiveram envolvidos na montagem mais de trinta 

profissionais, todos disponibilizados pela organização da Bienal. No caso de 

Serralves, a artista não sabe ao certo quantas pessoas estiveram envolvidas na 

montagem, no entanto, afirma terem sido com certeza alguns jardineiros e uma equipa 

de construção civil, que deve ter sido contratada por Serralves. 

 

5. PASSOS A SEGUIR DURANTE A MONTAGEM 

Segundo 1ª VERSÃO 

a. Montagem da estrutura – colocação do estrado de madeira e fixação das 

placas de plexiglass já recortadas, com parafusos; 

b. Enchimento da estrutura com terra; 

c. Moldagem da terra, na forma do corpo de mulher; 

d. Semear relva sobre toda a superfície de terra e colocação das plantas “não te 

metas na minha vida” na zona dos mamilos; 

e. Depois de crescida a relva, aparar a mesma, de forma a deixar um maior 

comprimento na zona do púbis; 

f. Manutenção regular: regar e aparar a relva mais ou menos uma vez por 

semana. 

220 Enviado dia 26 de Abril de 2010. 



Segundo 2ª e 3ª VERSÕES 

a. Montagem da estrutura – construção de paredes de tijolo e cimento, base de 

pedra de enrocamento e betão semi-modulado perfurado; 

b. Enchimento da estrutura com terra; 

c. Moldagem da terra, na forma do corpo de mulher; 

d. Colocação de “tapetes” de relva semi-preparada nas formas moldadas na 

terra, cobrindo toda a superfície; 

e. Manutenção regular: regar e aparar a relva mais ou menos uma vez por 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

 Ficha de Obra 

 “Sem título, 1977 

Ângelo de Sousa 



FICHA DE OBRA 221 

“Sem título” (envolvimento numa sala fechada) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: “Sem titulo” (envolvimento numa sala 

fechada) 

Autoria: Ângelo de Sousa 

Datação: 1977 (1ª versão) 

      1997 (2ª versão) 

Dimensões: Aprox. 2,10 x 3,5 x 2,5 m 

Proprietário: Museu de Serralves 

 

2. DESCRIÇÃO E SIGNIFICAÇÃO DA OBRA 

Esta obra tem duas versões distintas. Uma primeira versão exposta em Lisboa, na 

Alternativa Zero (Galeria de Belém), em 1977; uma segunda versão no Porto, na 

Perspectiva: Alternativa Zero (Casa de Serralves), em 1997 a qual foi novamente 

exposta em 2007 em Coimbra. Trata-se de uma quarto, fechado, apenas com abertura 

de 70 cm de largura que corresponde à entrada. Esta entrada está situada num dos 

cantos da sala, em chanfre. As paredes da sala são feitas com pinturas sobre tela em 

grades de madeira, aparafusadas entre si. O tecto e o chão da instalação são variáveis 

conforme a versão. As paredes são pintadas como um quadro do artista, com linhas 

que interrompem o plano. O amarelo é a cor dominante, apesar de também terem sido 

utilizados o azul e o vermelho, criando uma composição simples, de triângulos que 

Toda a informação inserida nesta ficha de obra foi recolhida da entrevista presencial à artista, dia 
26 de Abril de 2010, no Porto (ver em anexo) em conjunto com outro tipo de informações, via mail, de 
Marta Almeida e Helena Abreu, Museu de Serralves. Desta forma, apesar de toda a informação 
recolhida e aqui relatada se basear nestes documentos, apenas serão efectuadas notas de rodapé 
relativamente às citações da artista.



dividem áreas rectangulares (como se pode observar na imagem). Junto à porta de 

entrada são colocadas lâmpadas fluorescentes que proporcionam a iluminação a todo 

o espaço, sendo que são cerca de 8 de cada lado, direccionadas por uma espécie de 

bandolinas. Na terceira vez que esta instalação foi apresentada, não tinha iluminação 

artificial. No interior da sala são ainda colocadas almofadas, brancas, que convidam o 

espectador a interagir com a obra, sendo possível movimentar as mesmas e tirar 

partido delas.  

3. HISTÓRIA DA OBRA 

Como já descrito anteriormente, esta peça foi exposta três vezes, em Lisboa (1977), 

Porto (1997) e Coimbra (2007). A seguinte tabela, apresenta de forma esquemática, as 

exposições em que foi apresentada e quais as dimensões e características da peça nas 

diferentes versões: 

“Sem título” 

(envolvimento numa sala 

fechada) 

 

Exposição 

 

Características Gerais222 

 

 

1ª versão 

 

“Alternativa Zero”, Galeria de 

Belém, Lisboa 

1977 

 

Suporte de Madeira, em ripas, poli vinil e 

pigmentos sobre tela de algodão, almofadas, 

lâmpadas fluorescentes de “luz artificial” 

Aprox.  2,10 x 3,5 x 2,5 m 

 

 

2ª versão 

 

 

 

“Perspectiva: Alternativa Zero” 

Serralves, Porto 

1997 

 

Grades em madeira, acrílico sobre tela de linho 

Belga, 66 AC, almofadas, lâmpadas fluorescentes 

de “luz do dia”, alcatifa no chão 

Aprox.  2,10 x 3,5 x 2,5 m 

222 Foram assumidas as dimensões maiores referidas por Ângelo de Sousa na entrevista presencial, 

sendo que a ficha de obra do Museu de Serralves, apresenta “dimensões variáveis”. 



 

 

 

 

2ª versão adaptada 

 

“Ângelo de Sousa Treze 

esculturas + um espaço” 

Pavilhão Centro de Portugal, 

Coimbra 

2007 

(2ª versão que se encontrava 

guardada em Serralves e foi 

adaptada em Coimbra, sem 

iluminação artificial) 

 

 

 

Grades em madeira, acrílico sobre tela de linho 

Belga, 66 AC, almofadas 

Aprox.  2,10 x 3,5 x 2,5 m 

 

Ficha de Obra do Museu de Serralves: 

Artista: Ângelo de Sousa 

Título: Sem título 

Data: 1977 - 1997 

Técnicas: Tinta acrílica sobre tela, tecido e 

instalação eléctrica 

Dimensões: Instalação de dimensões 

variáveis 

Linha de crédito: Col. Fundação de 

Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Porto. Doação do artista 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA  

 

Iluminação: Na primeira versão, em Lisboa, foram utilizadas lâmpadas fluorescentes 

de “Luz artificial”, nº37, da Philips. Na segunda versão, no Porto, foram utilizadas 

lâmpadas fluorescentes de “Luz de dia”, nº95o, da Philips. A versão exposta em 

Coimbra, que era a conservada e armazenada em Serralves desde 1997, não 

apresentava iluminação, sendo que se colocou como tecto um tule branco, tirando 

partido da luz natural do espaço onde foi exposta a obra. 

Espaço mínimo necessário: Cerca de 2,10 x 3,5 x 2,5 m 



Interacção com o espectador: O espectador pode entrar no espaço, utilizar as 

almofadas existentes para se sentar ou deitar mais confortavelmente e experienciar a 

obra. 

Materiais e técnicas:  

Na seguinte tabela, encontram-se esquematizados os materiais e técnicas utilizados na 

produção das três versões da peça: 

 

 

“Sem título” 

(envolvimento numa sala 

fechada) 

 

Materiais  

(baseados na entrevista presencial ao 

artista223) 

 

 

 

1ª versão, 1977 

 

Aglomerado de Madeira em ripas, parafusos, pano de 

algodão, poli vinil e pigmentos, fitas adesivas de pintor, 

trinchas de 10 cm, almofadas (6 ou 7 com cerca de 30 x 40 

cm ou 40 x 40 cm), lâmpadas de “luz artificial” nº37 da 

Philips (oito de cada lado), bandolinas. 

 

 

 

 

2ª versão 1997 

 

Grades em madeira, parafusos, tela de linho Belga 66 AC, 

acrílico (várias cores), fitas adesivas de pintor, trinchas, 

almofadas (6 ou 7 com cerca de 30 x 40 cm ou 40 x 40 

cm),, lâmpadas de “luz de dia” nº95o da Philips (oito de 

cada lado), alcatifa no chão, bandolinas. 

 

 

2ª versão adaptada, 2007 

(2ª versão que se encontrava guardada 
em Serralves e foi adaptada em 

Coimbra) 

 

 

Grades em madeira, parafusos, tela de linho Belga 66 AC, 

acrílico (várias cores), trinchas, almofadas (6 ou 7 com 

cerca de 30 x 40 cm ou 40 x 40 cm), verniz. 

 

 

223 Ângelo de Sousa, entrevista presencial, Porto, 26 de Abril de 2010, ver em anexo. 



Duração: A informação recolhida na entrevista presencial ao artista apenas se refere 

ao tempo de execução da pintura – entre 3 a 4 dias. No entanto, este não refere o 

tempo de montagem da estrutura, iluminação, etc. No total, provavelmente são 

necessários pelo menos, entre 8 e 10 dias. 

Nº de pessoas necessárias na montagem: Na primeira versão apenas efectuaram a 

montagem, o artista e os carpinteiros que montaram a estrutura. Na segunda versão os 

painéis foram pintados por diversos alunos da Faculdade de Belas Artes do Porto e a 

montagem foi efectuada pelo artista e equipa de Serralves (artista não se lembra 

quantas pessoas). Na terceira apresentação da obra, a montagem foi efectuada da 

mesma forma que em Serralves, com prévia intervenção de conservação e restauro, 

nomeadamente consolidação e limpeza e aplicação de verniz pelo artista. 

 

5. PASSOS A SEGUIR DURANTE A MONTAGEM 

a) Montagem da estrutura na zona de exposição. As telas estão numeradas no 

verso, pelo que a montagem se limita a seguir essa ordem, dando à instalação 

a forma de um quarto; 

b) Montagem da iluminação ou não – no caso de iluminação, colocar oito 

lâmpadas fluorescentes, de “luz do dia”, de cada lado da porta de entrada, 

atrás das bandolinas; 

c) Colocação das almofadas; 

d) Montagem de tecto e protecção do pavimento – opcional. 
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