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RESUMO

O presente projecto de dissertação encontra-se dividido em duas componentes que se

complementam, componente teórica e componente prática.

A componente teórica do projecto desenvolve-se, principalmente, em torno do

conceito de identidade e baseia-se em três conceitos, o lugar, a memória e o corpo, e

ressalta o lugar como contentor da memória e identitário.

São investigadas, resumidamente, as definições de Marc Augé de lugar e de não-

lugar, o estudo de Maurice Halbwachs da memória e da memória colectiva e a

pesquisa de Francesco Careri acerca do caminhar.

É analisado, sucintamente, o trabalho de três artistas plásticos contemporâneos, cuja

obra se fundamenta nos conceitos que estruturam este projecto, o lugar na obra de

Ana Vieira, a memória na obra de Christian Boltanski e o corpo na obra de Louise

Bourgeois.

A componente prática do projecto desenvolve-se tomando a arte urbana como meio

estético de modificação do espaço.

A análise e intervenção são utilizados como processos de investigação do objecto de

estudo, um edifício localizado na cidade de Lisboa.

O edifício é também o suporte para a execução do projecto, incluíndo intervenções

pictóricas realizadas tanto no seu exterior como no seu interior, sendo que no interior

do edifício é realizada também uma instalação de carácter mais incidente na

participação activa do espectador. São propostos dois tipos diferentes de observação

do projecto, ao serem apresentadas duas escalas distintas de trabalhos, o grande

formato e o pequeno formato.

O facto de o lugar de intervenção ser um edifício determina a maneira de actuar

aquando da execução do projecto. A localização é primordial no projecto.
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RESUMEN

El presente texto está dividido en dos componentes que se complementan, una teórica

y otra práctica.

La componente teórica del proyecto se desenvuelve principalmente entorno al

concepto de la identidad y se centra en tres aspectos, el lugar, la memoria y el cuerpo,

resaltando el lugar como contenedor de la memoria y reforzador de la identidad.

Son investigadas, resumidamente, las definiciones de Marc Augé sobre el lugar y el

no-lugar, el estudio de Maurice Halbwachs sobre la memoria y la memoria colectiva y

la investigación de Francesco Careri acerca del caminar.

Es analizado, sucintamente, el trabajo de tres artistas plásticos contemporáneos, cuya

obra se fundamenta en los conceptos que estructuran este proyecto. Concretamente el

lugar, en la obra de Ana Vieira, la memoria en la obra de Christian Boltanski y el

cuerpo en la obra de Louise Bourgeois.

La componente práctica del proyecto se desenvuelve tomando el arte urbano como

medio estético de modificación del espacio.

El analisis e intervención son utilizados como processos de investigación del objeto

de estudio, un edificio localizado en la ciudad de Lisboa.

El edificio es también el soporte para la ejecución del proyecto, incluyendo

intervenciones pictóricas realizadas tanto en su exterior como en su interior, siendo

que en el interior del edificio se realiza también una instalación cuyo carácter requiere

la interactividad del espectador. Son propuestos dos tipos diferentes de observación

del proyecto, al ser presentados trabajos con dos escalas muy diferentes, unos de gran

formato y otros de pequeño formato.

El hecho de que el lugar de intervención sea un edificio determina la manera de actuar

a la hora de la ejecución. La localización es primordial en el proyecto.
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PALAVRAS-CHAVE:

Lugar, memória, corpo, identidade, micro e macro.
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INTRODUÇÃO

O presente projecto de dissertação teórico-prático insere-se no Mestrado em Pintura

da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

A componente teórica do projecto assenta, essencialmente, no conceito de identidade

e apoia-se em três eixos fundamentais: o lugar, a memória e o corpo. Sendo que o

objectivo é o de enfatizar o lugar como contentor da memória e definidor da

identidade.

A via que vamos seguir para conseguirmos este objectivo é a de inter-relacionar três

estudos baseados no lugar, na memória e no corpo. Pesquisaremos, de forma sucinta,

a investigação de Marc Augé acerca de lugar e de não-lugar. O estudo de Maurice

Halbwachs acerca da memória e da memória colectiva. E a pesquisa de Francesco

Careri acerca do caminhar como instrumento de intervenção urbana e de percepção do

espaço. Apesar de que serão indicadas algumas comunicações que permitem passar de

um estudo a outro, os três são independentes entre eles.

Analisaremos também o trabalho de três artistas plásticos contemporâneos, estudos de

caso, cuja obra se baseia nos conceitos fundamentais deste projecto, o lugar na obra

de Ana Vieira, a memória na obra de Christian Boltanski, e o corpo na obra de Louise

Bourgeois. O trabalho de Ana Vieira desenvolve-se em torno do conceito de casa,

questionando sempre as barreiras entre espaço público e espaço privado, entre

exterior e interior. O trabalho de Christian Boltanski cresce em torno do conceito de

memória, memória individual e memórias relativas à história da humanidade, privado

e público. O trabalho de Louise Bourgeois apresenta-nos o corpo, o corpo/casa e a

casa como lugares de refúgio, mas também como prisões, onde guarda as suas

memórias e, ao mesmo tempo, se sente esmagada por elas.

Estas serão três secções paralelas no estudo do nosso problema.

Ainda na componente teórica como métodos de pesquisa serão utilizadas como

ferramentas a leitura de registos bibliográficos, nomeadamente na Biblioteca de Arte

da Fundação Calouste Gulbenkian, na Biblioteca da Faculdade de Belas-Artes da

Universidade de Lisboa e na Biblioteca da Facultad de Bellas Artes de la Universidad

Complutense de Madrid, a leitura e visualização de catálogos de artistas e o recurso a

informação disponível na internet.

Optamos por manter as citações na língua a que a elas teremos acesso e inseriremos

em nota de rodapé a sua tradução (livre).
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A componente prática do projecto toma como exemplo a arte urbana como acto de

inter-acção do indivíduo na cidade, e recorrerá como métodos ao caminhar e à

observação.

Tomaremos como objecto de estudo e intervenção dentro da cidade de Lisboa, um

pequeno edifício de quatro pisos do século XVIII, situado na Rua do Duque. O

edifício, enquanto elemento arquitectónico, é aqui entendido como instrumento de

memória, entrando directamente na definição de memória colectiva de Halbwachs,

que referiremos no capítulo intitulado Lugares de memória, memória dos lugares,

como aquela que se apoia em imagens espaciais de lugares arquitectónicos, nos

espaços da cidade e nas paisagens arquitectónicas.

Tomando esta relação entre arquitectura, indivíduo e memória como exemplo, o

presente projecto será desenvolvido desde o ponto de vista da memória das qualidades

do nosso lugar de intervenção, fazendo com que este se converta na ideia reguladora

do mesmo.

Entre los dos grandes planteamientos que determinan cualquier proyecto, (…), el

programa y el emplazamiento, (…) la emergencia de una disciplina en que la

jerarquía del programa frente al emplazamiento, (…) quedaría invertida, de modo

que el emplazamiento se convertiría en la idea reguladora del proyecto. (…) el

emplazamiento se convierte en la matriz del proyecto, mientras que el programa es

utilizado como un instrumento de exploración, de lectura, de invención y, en

definitiva, de “representación” de dicho emplazamiento. Cuatro reflejos, (…),

parecen caracterizar este camino alternativo: la memoria, o anamnesis, de las

cualidades del emplazamiento; la visión del emplazamiento y del proyecto como

procesos más que como productos; la lectura en espesor, y no solamente en planta,

de los espacios abiertos; y, finalmente, el pensamiento relativo: una concepción del

emplazamiento y del proyecto como campos de relaciones, más que como

disposiciones de objetos.1

                                                  
1 MAROT, Sébastien – Suburbanismo y el arte de la memoria. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL,
2006. (Land&ScapeSeries), p. 9-10. Tradução livre da autora – Entre as duas abordagens que
determinam qualquer projecto, (…), o programa e a localização, (…) o aparecimento de uma
disciplina em que a hierarquia do programa em relação à localização, (…) seria invertida, de maneira
em que a localização se converteria na ideia reguladora do projecto. (…) a localização converte-se na
matriz do projecto, enquanto que o programa é utilizado como um instrumento de exploração, de
leitura, de invenção e, definitivamente, de “representação” de dita localização. Quatro reflexões, (…),
parecem caracterizar este caminho alternativo: a memória, ou anamnesis, das qualidades da
localização; a visão da localização e do projecto como processos mais do que como produtos; a
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O edifício será também o suporte para a realização do projecto que contará com

intervenções efectuadas ao nível do exterior, fachada, e ao nível do interior, paredes,

chão e tecto. No interior do edifício será também realizada uma instalação que apela à

participação mais directa do espectador. Proporemos, também, dois tipos

completamente distintos de observação do projecto, o que será conseguido através da

criação de duas escalas distintas de trabalhos, o grande formato, macro, e o pequeno

formato, micro.

Este projecto utilizará meios tradicionais associados habitualmente à prática da

pintura e do desenho.

                                                                                                                                                 
leitura em profundidade, e não só em planta, dos espaços abertos; e, finalmente, o pensamento
relativo: uma concepção da localização e do projecto como campo de relações, mais do que como
disposição de objectos.
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PARTE I

1. Componente teórica, o lugar, a memória e o corpo

1.1. O lugar e o não-lugar

O lugar é, definido de forma geral, como uma porção de espaço geográfico onde

vivemos e interagimos.

O presente estudo toma como um dos seus pontos de partida a definição que Marc

Augé (1935-), antropólogo francês, nos dá de lugar e de não-lugar, definindo-os como

opostos.

Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que

não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico,

definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é que a sobremodernidade é

produtora de não-lugares, quer dizer de espaços que não são eles próprios lugares

antropológicos (…).2

O lugar aqui apresentado é o lugar antropológico, sendo que na sua definição temos

de incluir a possibilidade dos percursos que nele são efectuados, dos discursos que

nele são proferidos, e da linguagem que o caracteriza. O lugar existe através da

palavra, através da troca de certas códigos, através da intimidade existente entre os

seus interlocutores.

Os não-lugares são a medida da nossa época, do mundo da individualidade solitária,

da passagem, do provisório e do efémero, não contém em si significado. O espaço do

viajante é, por excelência, o arquétipo do não-lugar.

Um não-lugar é por exemplo uma auto-estrada, um quarto de hotel ou um aeroporto.

O anonimato relativo que se liga a esta identidade provisória pode ser experimentado

como uma libertação por aqueles que, por um determinado período, deixam, por

exemplo, de ter que manter o seu estatuto social. O utilizador do não-lugar está só,

mas é semelhante aos outros, está no não-lugar com uma relação contratual, sendo

que este espaço ambivalente incita ao sentimento da não pertença.

                                                  
2 AUGÉ, Marc – Não-Lugares: Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade. Lisboa: 90
Graus Editora, 2007, p. 67.
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Enquanto era a identidade de uns e outros que fazia o “lugar antropológico”, através

das conivências da linguagem, dos pontos de referência da paisagem, das regras não

formuladas do saber-viver, é o não-lugar que cria a identidade partilhada dos

passageiros, da clientela ou dos condutores de domingo.3

Os lugares antropológicos, aqui defendidos, geram relações sociais, oposto aos não-

lugares que geram solidão. O espaço do não-lugar não cria nem identidade singular,

nem relação, mas solidão e semelhança.

No mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e os não-lugares, encontram-se,

interpenetram-se, por isso a possibilidade do não-lugar nunca está ausente seja de que

lugar for.

1.1.1. O lugar na obra de Ana Vieira

Ana Vieira tendo nascido em Coimbra (Portugal), em 1940, cresceu na Ilha de São

Miguel (Açores), e actualmente vive e trabalha em Lisboa. Estudou cinema e

serigrafia no Ar.Co. e formou-se, em 1964, em Pintura pela Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa.

O seu trabalho começa a destacar-se principalmente no contexto da arte portuguesa

nas décadas de 60 e 70, e desde o início que as suas obras revelam uma luta contra a

obra de arte sacralizada, contra a linguagem artística instituída dando origem a uma

lógica não de destruição da herança artística que recebeu, mas à criação de obras em

que as lógicas artísticas dominantes são abandonadas.

Segundo a própria Ana Vieira o filme Rear Window4 (1954), do realizador Alfred

Hitchcock (1899-1980), é a melhor descrição das preocupações da sua obra, pois

apresenta alguém sempre inquieto por ver através de alguma coisa, e durante a

execução desse acto as fronteiras entre dentro e fora, próximo e distante, presente e

ausente são agitadas e transpostas.

Algumas das suas instalações e objectos questionam conceitos e estereótipos em torno

do lugar da casa como lugar de projecção de tensões e conflitos entre a intimidade da

memória e a sua revelação pública como espaço de exposição. Questionam o modo de
                                                  
3 AUGÉ, Marc, op. cit., p. 85.
4 Janela Indiscreta (1954), baseado no conto It Had To Be Murder (1942), de Cornell Woolrich.
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percepção do mundo experimentado e o da memória, levantando barreiras físicas,

assim mais do que dar a ver, as suas obras dão a não-ver ao espectador.

As referências a muros, a portas e a janelas, à casa, estão quase sempre presentes no

seu trabalho, construíndo dessa maneira lugares habitados ou desabitados,

hospitaleiros ou hostis, silenciosos ou barulhentos.

No projecto Sem título (1973), série de fotografias sobre as quais realiza uma

intervenção pictórica a azul, vemos a exteriorização do interior da casa, a exposição

da intimidade. Objectos quotidianos do espaço interior da casa passam para o exterior

ao serem representados na fachada (fig. 1).

Fotografia: Arquivo Fotográfico CAM – Centro de Arte Moderna, Lisboa.

Figura 1 – Ana Vieira, S/ título, 1973. Intervenção pictórica sobre fotografia. 25 x 35 cm.

Cada obra caracteriza-se pelo cruzamento de linhas contínuas e descontínuas que

unem e separam os domínios do privado e do público, confundindo o espectador, não

o deixando distinguir o seu interior do seu exterior. A casa é deste modo um lugar de

cumplicidade partilhada com o espectador, mas ao mesmo tempo sujeita-o a um subtil
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jogo de aproximação e distanciamento. São-lhe propostos corredores, quartos, portas

entreabertas que ora mostram ora escondem, objectos reais e objectos simulados,

paredes que questionam a própria segurança do abrigo da casa, entre o público e o

privado, entre o exterior e o interior.

As obras de Vieira são um lugar de passagem do olhar e da percepção sensorial. Ela

cria ambientes através dos quais apresenta e representa lugares de intimidade, mas

onde os seus segredos não são totalmente revelados. As paredes das suas casas,

quando materializadas, são pontos que podem passar da opacidade à transparência,

através dos materiais utilizados, como redes e véus, que filtram e conduzem o olhar

do espectador. O encoberto e o não-encoberto estão presentes em cada projecto numa

relação cúmplice entre o que é revelado e o que é escondido. O plano da arquitectura

distancia-se da monumentalidade, sendo transferido para o plano da intimidade.

Quase nada na sua obra é facultado facilmente ao espectador, quase tudo aparece

velado, atrás de uma porta, de uma parede, ou de uma janela, quase tudo é insinuado,

quase tudo obriga o espectador a transformar-se num voyeur.

Fotografia: Arquivo Fotográfico CAM – Centro de Arte Moderna, Lisboa.

Figura 2 – Ana Vieira, Ambiente (Sala de Jantar), 1971. Vista da instalação no CAM – Centro de Arte

Moderna, Lisboa. Tinta sobre madeira, spray sobre algodão e nylon, prato de cerâmica, copos de vidro,

faca de aço inoxidável e CD-Rom. 200 x 312 x 312 cm.
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Exemplo disso é a sua série de trabalhos intitulada Ambiente, realizada entre 1971 e

1973, que teatraliza o lugar da casa, não revelando nem destruíndo os seus segredos.

O primeiro trabalho da série é Ambiente (Sala de Jantar) (1971), e representa uma

sala de jantar, com a mesa posta e com o som de comensais. Este trabalho encontra-se

dentro de uma redoma de cortinas transparentes, apenas trespassáveis pelo olhar (fig.

2). Em Ambiente (1972) uma Vénus de Milo sobre o seu plinto está fechada numa

redoma de cortinas translúcidas, que por sua vez estão dentro de um círculo de

cadeiras, fechadas estas últimas dentro de uma nova redoma de cortinas, que tanto

escondem como revelam, tanto convidam a entrar, como impedem a passagem (fig.

3).

Fotografia: Arquivo Fotográfico CAM – Centro de Arte Moderna, Lisboa.

Figura 3 – Ana Vieira, Ambiente, 1972. Vista da instalação no CAM – Centro de Arte Moderna,

Lisboa. Estrutura tubular, nylon, cadeiras, plinto e reprodução de Vénus de Milo. 250 x 300 x 300 cm.

Em Projecto Ocultação/Desocultação (1978-2010) o mesmo acontece, Ana Vieira

desenha a planta de uma casa no chão apenas com tijolos, o espectador é convidado a

entrar, mas nessa planta não está desenhada nenhuma abertura, sendo por isso

obrigado a ver de fora, em permanente exterioridade. Esta planta não pretende ser a

planta real de uma casa, mas a representação do seu espaço vivencial (fig. 4).
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Fotografia: Arquivo Fotográfico CAM – Centro de Arte Moderna, Lisboa.

Figura 4 – Ana Vieira, Projecto Ocultação/Desocultação, 1978-2010. Vista da instalação no CAM –

Centro de Arte Moderna, Lisboa. Tijolos, letras e desenho de planta. Dimensões variáveis.

Neste conjunto de trabalhos Ana Vieira apresenta vários tipos de casa, num projecto a

casa é exterior e os objectos são transportados para fora da própria casa. Nos outros a

casa é interior e transparente em relação aos outros objectos do interior, a casa é

transportada de fora para dentro.

Ana Vieira apresenta-nos uma casa que dirige o espectador, esperando que este seja

activo e empenhado no seu papel, pois nunca se sabe o que está atrás de uma porta, de

uma cortina ou o que pode acontecer depois de se atravessar um corredor ou transpor

um muro.

É preciso terem a consciência de ver. E ver exige esforço, é muito complicado.5

                                                  
5 Ana Vieira cit. por JL – Ana Vieira: Ao abrigo da arte. Jornal de Letras, Artes e Ideias. Lisboa:
Grupo Impresa. N.º 1051, ano XXXI (12 a 25 Jan. 2011), p. 22.
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1.2. Lugares de memória, memória dos lugares

(…) la ciudad es el locus de la memoria colectiva.6

A cidade faz parte da nossa memória colectiva, estando esta directamente ligada aos

acontecimentos e aos lugares. Esta relação entre o locus e os indivíduos é uma

imagem estabelecida, tal como a arquitectura ou a paisagem, e, como os

acontecimentos voltam a entrar na memória, novos acontecimentos crescem na

cidade. Assim a união entre o passado e o futuro está na própria cidade, união essa

que a percorre como a memória percorre a vida de um indivíduo.

Efectivamente las ciudades se transforman a lo largo de la historia. Muchas veces,

aparecen barrios enteros destruidos por asedios, ocupaciones militares, invasiones

de bandas saqueadoras, etc., y sólo perduran sus ruinas. El incendio hace cortes

oscuros. Las viejas casas se desmoronan poco a poco. Las calles antes habitadas por

los ricos son invadidas por una población miserable, y cambian de aspecto. Las

obras municipales y los trazados de nuevas vías traen consigo muchas demoliciones y

construcciones: los planos se superponen unos a otros. Los barrios antiguos,

rodeados por altos edificios nuevos, parecen perpetuar el espectáculo de la vida de

antaño. Pero no es más que una imagen vetusta, y no es seguro que sus antiguos

habitantes, si es que aparecen, la reconozcan. Si entre las casas, las calles y los

grupos de habitantes, no hubiera más que una relación accidental y de corta

duración, los hombres podrían destruir sus casas, su barrio, su ciudad y reconstruir

otros, en el mismo lugar, según un plano distinto. Pero aunque las piedras se dejen

transportar, no es tan fácil modificar las relaciones que se han establecido entre las

piedras y los hombres. Cuando un grupo humano vive durante mucho tiempo en un

lugar adaptado a sus costumbres, no sólo sus movimientos, sino también sus

pensamientos, se regulan según la sucesión de imágenes materiales que les ofrecen

los objectos exteriores. Ya se pueden suprimir en parte o modificar la dirección, la

orientación, la forma o el aspecto de estas casas, estas calles, estos pasos, o cambiar

solamente el lugar que ocupan unos respecto de otros. Las piedras y los materiales

no se resistirán y, en ellos, se enfrentarán, no tanto el apego a las piedras, como al
                                                  
6 ROSSI, Aldo – La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2004, p. 226.
Tradução livre da autora – (…) a cidade é o locus da memória colectiva.
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que tienen a sus antiguos lazos. Sin duda, esta disposición anterior fue en otro tiempo

obra de un grupo. Lo que un grupo ha hecho, puede deshacerlo otro. Pero el destino

de los hombres ha cuajado en una organización material, es decir, en una cosa, y la

fuerza de la tradición local le viene de la cosa, cuya imagen representaba. Tanto es

así que, al menos en toda una parte, los grupos imitan la pasividad de la materia

inerte.7

Com esta afirmação Maurice Halbwachs (1877-1945), filósofo e sociólogo francês8,

diz-nos que a memória colectiva se apoia em imagens espaciais, e que, no que diz

respeito à memória colectiva, o espaço é como uma imagem imóvel do tempo.

Tomando como exemplo a memória colectiva, como ela é para Halbwachs, pois esta

entra directamente na definição dos lugares antropológicos de Augé, que referimos

anteriormente, como aqueles que dependem do colectivo e não da individualidade

para existirem.

Halbwachs passou toda a sua vida a elaborar e fundamentar a ideia segundo a qual

teria de se procurar o lugar onde se encontra a memória, procura essa que se deve

desenvolver a uma escala social e não individual. Defende que a memória não pode

ser assimilada numa instância íntima da consciência individual onde cada indivíduo

conserva as reservas das suas próprias recordações, mas antes num processo de

reconstrução colectivo. Por outras palavras, numa via de localização e de figuração
                                                  
7 HALBWACHS, Maurice – La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza,
2004, p. 136. Tradução livre da autora – Efectivamente as cidades transformam-se ao longo da
história. Muitas vezes, aparecem birros inteiros destruídos por assédios, ocupações militares, invasões
de grupo de saqueadores, etc., e só perduram as suas ruínas. Os incêndios fazem cortes escuros. As
velhas casas desmoronam-se a pouco e pouco. As ruas antes habitadas por ricos são invadidas por
uma população miserável, e mudam de aspecto. As obras municipais e os traçados de novas ruas
trazem consigo muitas demolições e construções: os planos sobrepõem-se uns aos outros. Os bairros
antigos, rodeados por novos edifícios altos, parecem perpetuar o espectáculo da vida de antigamente.
Mas não é mais do que uma imagem enganadora, e não é seguro que os seus antigos habitantes, se é
que aparecem, a reconheçam. Se entre as casas, as ruas e os grupos de habitantes, não houvesse mais
do que uma relação acidental e de curta duração, os homens poderiam destruir as suas casa, os seus
bairros, as suas cidades e reconstruir outros, no mesmo lugar, segundo outros planos. Mas apesar das
pedras se poderem transportar, não é tão fácil modificar as relações que se criaram entre as pedras e
os homens. Quando um grupo humano vive durante muito tempo num lugar adaptado aos seus
costumes, não só aos seus movimentos, mas também aos seus pensamentos, regulam-se segundo a
sucessão de imagens materiais que lhes oferecem os objectos exteriores. Podem-se suprimir partes ou
modificar a direcção, a orientação, a forma ou o aspecto destas casas, destas ruas, destes passeios, ou
mudar somente o lugar que ocupam uns em relação aos outros. As pedras e os materiais não criarão
resistência e, neles, enfrentar-se-ão, não tanto o apego às pedras, como o que têm aos seus antigos
laços. Sem dúvida, esta disposição anterior foi noutros tempos de outro grupo. O que um grupo fez,
pode desfazer outro grupo. Mas o destino dos homens transformou-se numa organização material, ou
seja, numa coisa, e a força da tradição local vem da tal coisa, cuja imagem representava. Tanto é
assim que, pelo menos em alguma parte, os grupos imitam a passividade da matéria inerte.
8 Conhecido pela sua obra no estudo do conceito de memória colectiva.
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que funciona essencialmente a partir de referências socialmente elaboradas, como a

linguagem, o tempo, o espaço, etc..

De cada época de nuestra vida guardamos algunos recuerdos, reproducidos sin

cesar, y a través de los cuales se perpetúa, como por efecto de una filiación continua,

el sentimiento de nuestra identidad. Pero, precisamente porque son repeticiones,

porque son recuerdos han sido conducidos a sistemas de nociones muy diferentes, en

las distintas épocas de nuestra vida han perdido su forma y su aspecto de antaño.9

Possuímos então marcos ou cenários sociais com sistemas de lógica, de sentido,

cronológicos e topográficos que antecipam a recordação. Procedem do exterior, logo,

têm a mesma natureza das próprias recordações, pois são, eles próprios, feitos de

recordações estáveis e dominantes. Estáveis porque servem de lugar permanente de

organização durante um determinado tempo. Dominantes porque cada recordação

estará vinculada a eles na sua lógica e na sua visão do mundo. Estes distintos marcos,

submetidos eles próprios a uma lenta evolução, têm na cidade e no espaço ordenado

em geral, não só a sua imagem mais forte, como também, e sobretudo, os seus marcos

mais completos e eficazes.

1.2.1. A memória na obra de Christian Boltanski

Christian Boltanski nasceu em Paris (França), em 1944, e vive e trabalha em Malakoff

(um subúrbio a Sudoeste de Paris). Não tendo tido nenhum tipo de formação artística

institucional o seu trabalho começa a destacar-se na década de 60, baseando-se na

memória, identidade, ausência, morte e perda, recorre muitas vezes, na criação das

suas obras, a uma mistura de documentação real e fabricada.

Boltanski começa a pintar em 1958, enquanto adolescente, sendo os seus primeiros

trabalhos de grandes dimensões retratam essencialmente massacres históricos e,

ocasionalmente, personagens inseridas em ambientes macabros, que parecem surgir
                                                  
9 HALBWACHS, Maurice – Los marcos sociales de la memoria. Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 2004, p. 111. Tradução livre da autora – De cada época da nossa vida guardamos algumas
recordações, reproduzidas sem cessar, através das quais se perpétua, como que por efeito de uma
filiação contínua, o sentimento da nossa identidade. Mas, precisamente porque são repetições, porque
são recordações foram conduzidas a sistemas de noções muito diferentes, nas distintas épocas da
nossa vida perderam a sua forma e o seu aspecto de antigas.
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das memórias da sua infância e do seu passado que até àquele momento estavam

submersos, porque, sem dúvida, lhe sugerem recordações dolorosas.

O seu trabalho começa no entanto a fazer-se notar, não devido às suas pinturas, mas

devido a uma série de curtas metragens, como L’Homme qui Tousse (1969), e livros,

cujo primeiro foi Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance 1944-

1950 (1969), contendo referências à existência humana tanto real como ficcional.

Na continuidade destas primeiras experiências, em 1970, Boltanski cria uma série de

objectos de barro, açúcar e gaze, que são flashbacks de fragmentos de vida e de

tempo, da memória e da condição humana.

Nesses anos 70, começa gradualmente a afastar-se da realização de filmes e a

aproximar-se da fotografia, como meio para expressar a exploração da forma da

consciência e da lembrança, sendo que o seu desejo de explorar a ambivalência entre

a verdade (o elemento documental) e a falsidade (o facto de que é uma encenação) se

mantém intacto.

Inicialmente utiliza pequenas fotografias a preto e branco de velhos álbuns de família

ou fotografias com algum tipo de valor documental, expondo-as acompanhadas por

textos ou outros objectos (fig. 5).

Fotografia: Arquivo Fotográfico Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto.

Figura 5 – Christian Boltanski, Inventaire des objects ayant appartenu à una vieille dame de Baden-

Baden, 1973. Quarenta e oito fotografias a preto e branco e molduras metálicas. 22,5 x 35 x 4 cm c/u.

Ainda em meados da década de 70 começa a utilizar ainda a fotografia de maneira

completamente diferente, apresenta grandes imagens fotográficas a cores, expondo-as
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sem nenhum texto ou objecto que as acompanhe, cria assim a série Compositions, que

dependendo do objecto que representam são definidas por Boltanski de heróicas,

grotescas, arquitecturais, japonesas ou encantadas. As fotografias têm sempre

grande formato e fundo preto, fazendo com que as pequeníssimas figuras

representadas, realizadas em cartão, corda, arame e cortiça, pareçam monumentais,

composições efectivamente teatrais.

Nos anos 80 Boltanski inicia a criação de instalações cinéticas com vários tipos de

materiais, mas em que a exploração da luz é o seu principal objectivo (fig. 6).

Fotografia: Marian Goodman Gallery, Nova Iorque (E.U.A.).

Figura 6 – Christian Boltanski, Théâtre d’ombres, 1984. Vista da instalação na Marian Goodman

Gallery, Paris (França). Materiais diversos. Medidas variáveis.

Também nos anos 80 realiza uma série de obras baseadas no conceito de arquivo

museológico, sendo que no seu conceito os museus estão num túnel do tempo só

deles, não são reais nem irreais, possuem como que um bizarro estatuto, assim como

as relíquias que contem nas suas vitrinas. Nestas séries utiliza latas de folha de

flandres repletas de objectos, sem qualquer valor comercial, mas que encorporam,

sem dúvida, uma enorme riqueza individual de emoções e memórias. Estas séries

levam-nos  um  pouco  mais  dentro  do  seu  universo, dentro  da  sua  vida  e  do  seu
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passado, pois realizou também diversas vitrinas para expôr objectos pessoais,

apelidando-os de relíquias ou vestígios arqueológicos de civilizações perdidas, sendo

esta a sua maneira de os preservar (fig. 7 e 8).

   
Fotografias: Marian Goodman Gallery, Nova Iorque (E.U.A.).

Figura 7 e 8 – Christian Boltanski, Reliquaire, 1990. Seis impressões de gelatina de prata, molduras e

caixas de folha de flandres, lâmpadas e cabo eléctrico. Medidas variáveis.

Em 1990 Boltanski realiza uma peça sit-specific localizada em Berlim e intitulada The

Missing House (fig. 9 a 11). Esta obra encontra-se disposta à volta da parte central de

um prédio de apartamentos, parte essa que foi destruída pelos bombardeamentos

aéreos aliados, em Fevereiro de 1945. Consiste em placas que indicam o nome dos

residentes e o lugar aproximado em que viviam no referido prédio, as suas datas de

nascimento, da sua morte, e as suas profissões. Ao observarmos as placas concluímos

que todos os seus antigos habitantes eram Judeus.

Sendo este um lugar memorial dedicado à ausência e ao desaparecimento.
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Fotografias: Center for Holocaust & Genocide Studies, Universidade do Minesota (E.U.A.).

Figura 9 a 11 – Christian Boltanski, The Missing House, 1990. Instalação permanente para substituir

um prédio destruído pelos bombardeamentos aliados de 1945, 15-16 Grosse Hamburgerstrasse, Berlim

(Alemanha). Comissão pública realizada sob a hégide do evento Die Endlichkeit der Freiheit (A

finitude da liberdade).
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A linha de separação entre a vida de Christian Boltanski e o seu trabalho é por vezes

ténue, não de uma maneira romântica, mas sim de auto-sacrifício. As obras são

frequentemente episódios alterados da sua própria vida, são episódios reinventados de

uma vida, utilizando fotografias retocadas ou integrando objectos que nunca foram

seus. Também os seus trabalhos de carácter humorístico possuem algo de caústico,

como se estivesse a acertar contas com o passado que ainda o atormenta. Sendo, esses

trabalhos, de carácter mais humorístico, acerca da memória individual, e que focam a

conservação de documentos em museus ou arquivos, remetem para a memória

colectiva.

O denominador comum em toda a obra de Boltanski é sem dúvida a memória,

memórias pessoais, e relativas à história da humanidade.

Todo o seu trabalho é como que uma extensão das suas primeiras pinturas, só que

com recurso a outros meios e técnicas, sempre de carácter narrativo, contam histórias

acerca da vida, da infância, da família e das memórias de alguém.

1.3. O corpo e o corpo/casa

O corpo pode ser definido, genericamente, como o conjunto das várias partes que

compõem fisicamente um indivíduo.

O presente estudo tomou, inicialmente, como um dos seus pontos de partida a teoria

de Francesco Careri (1966-), arquitecto italiano, que afirma que o caminhar pode ser

considerado como uma forma de arte autónoma, como acto primário de transformação

simbólica do território e como instrumento estético de conhecimento e modificação

física do espaço atravessado que se converte em intervenção urbana. O caminhar

pode ser entendido como instrumento de arquitectura e de percepção da paisagem. O

caminhar como instrumento de arquitectura da paisagem pode ser também encarado,

assim, como instrumento de arquitectura da identidade, através do contacto que o

indivíduo tem com esse marco social que é a cidade.10

                                                  
10 CARERI, Francesco – Walkscapes: El andar como práctica estética. Walking as an aesthetic
practice. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2003. (Land&ScapeSeries), p. 20-21. Tradução livre
da autora – Só no século XX, (…) o percorrer adquiriu o estatuto de puro acto estético. Na actualidade
podiamos construir uma história do andar como forma de intervenção urbana, que contém os
significados simbólicos daquele acto criativo primário: o errar como arquitectura da paisagem,
entendendo por paisagem o acto de transformação simbólica, e não só física, do espaço antrópico.
(…) A cidade descoberta pelo vaguear dos artistas é uma cidade líquida, um líquido amniótico onde se
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Partindo desta afirmação podemos considerar o corpo como parte das nossas

ferramentas de percepção do espaço, como um instrumento de conhecimento físico do

mesmo.

O corpo aqui apresentado é o corpo enquanto lugar de percepção do espaço e das

memórias desse mesmo espaço, e enquanto lugar de refúgio, o corpo enquanto

elemento arquitectónico, assim na sua definição incluímos a possibilidade do conceito

de casa. À casa é-lhe atribuído, também, o papel despoletador de memórias, a casa é

o lugar, por excelência, onde se pode encontrar grande quantidade e variedade de

relações e sentimentos entre diversos indivíduos.

Esta concepção entra directamente na definição de Halbwachs de memória colectiva

que tem na arquitectura os seus marcos e suportes mais completos e eficazes, e

também que esta se deve desenvolver numa escala social e não individual.

Na arquitectura o tema da memória é um lugar-comum, arquitectura entendida como

instrumento de memória e memória entendida como matéria, como dimensão da

arquitectura.

(…) los sistemas mnemónicos de lugares más corrientes son sistemas de lugares

arquitectónicos, es decir, conjuntos de espacios construidos o dispuestos por el

hombre. El ejemplo que se suele poner más a menudo es la casa (…).11

A hipótese aqui defendida é o corpo, corpo/casa, enquanto elemento humano e

arquitectónico, logo instrumento da memória, pois este permite ao indivíduo ter

acesso à sua identidade.

O indivíduo ao ter contacto com o lugar antropológico, com o lugar da memória

colectiva que é a cidade, faz com que este encontre a sua identidade, ao ser-lhe

mostrado aquilo que é através do que já não é.

                                                                                                                                                 
formam de uma maneira espontânea os espaços outros, um arquipélago urbano pelo qual navegar
caminhando à deriva: uma cidade na qual os espaços do estar são como as ilhas do imenso oceano
formado pelo espaço do andar.
11 MAROT, Sébastien, op. cit., p. 19. Tradução livre da autora – (…) os sistemas mnemónicos de
lugares mais correntes são sistemas de lugares arquitectónicos, ou seja, conjuntos de espaços
construídos ou dispostos pelo homem. O exemplo ao qual se recorre mais frequentemente é o da casa
(…).
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(…) o que procuramos na acumulação religiosa dos testemunhos, dos documentos,

das imagens, de todos os signos visíveis do que foi, (…) é a nossa diferença, e no

espectáculo dessa diferença o fulgor súbito de uma identidade (…) a decifração do

que somos à luz do que já não somos.12

1.3.1. O corpo na obra de Louise Bourgeois

Louise Bourgeoius nasceu em Paris (França), em 1911, e morreu em Nova Iorque

(E.U.A.), em 2010, onde viveu desde 1938. O seu trabalho atravessou vários

movimentos artísticos como o Surrealismo, o Expressionismo ou o Minimalismo,

oscilando entre a geometria abstracta e o realismo orgânico. Baseando-se na memória

e na emoção, utiliza todo o tipo de materiais e todo o tipo de formas, o seu trabalho

possui um vocabulário completamente pessoal e autobiográfico. Cada obra assenta,

simultaneamente, no pensamento, na imaginação e na emoção, interrogando o

espectador a diferentes níveis.

Apesar de se considerar uma escultora, Louise Bourgeois mantém uma forte ligação à

imagem, quer seja esta pintada, gravada ou desenhada. A pintura e o desenho são uma

prática consistente no seu trabalho, uma espécie de diário secreto no qual Bourgeois

registava os seus pensées plumes, como ela os apelidava, pensamentos visuais que

poderiam ou não dar origem a uma escultura. Através da pintura e do desenho filtrava

complexas memórias do seu passado que emergiam conscientemente em imagens,

dando origem a toda a sua produção que girou em torno às emoções provocadas pelas

memórias da sua infância.

Louise Bourgeois afirmava que se tornou escultora para superar uma infância que a

magoou para o resto da vida. As suas obras não se limitam a ser somente a evocação

ou a representação de um determinado sentimento, mas também um conceito e uma

forma de expressão novos e muito pessoais. A sua formação na área da Matemática,

da Geometria, da Filosofia e da História da Arte pode explicar, em parte, que

concebesse a memória como uma forma arquitectónica. Como resultado recriava as

suas emoções internas e as produzidas através das suas relações com os outros a

imagens arquitectónicas e formas estruturais.

                                                  
12 AUGÉ, Marc, op. cit., p. 25.
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Podemos ver isso reflectido, por exemplo, nas suas Femmes Maison (fig. 12 a 14),

obras dos anos 40, que consistem em mulheres formadas por um corpo arquitectónico

cuja única forma de se manterem de pé é através de frágeis pernas.

Esses corpos femininos apresentam-nos a casa como um lugar de refúgio por um lado,

mas como uma prisão por outro, a mulher asfixiada pelo lar, assim como Bourgeois se

sentia asfixiada pelas suas memórias.

Fotografias: Christian Sinibaldi.

Figura 12 a 14 – Louise Bourgeois, Femme Maison, 1945-47. Óleo e tinta sobre linho. 91 x 35 cm

cada.

Também nos anos 40 trabalhou esses mesmos temas com Personnages (fig. 15 e 16),

obras escultóricas verticais formadas por um só bloco, apesar do seu aspecto firme

têm uma base bastante frágil, dando à figura um carácter de instabilidade. Estas obras

evocam as pessoas presentes e as ausentes na sua nova vida, mostram a dificuldade de

estabelecer novas relações e o sentimento de falta provocado pelo exílio.
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Fotografias: Louise Bourgeois Trust / Licensed by VAGA, Nova Iorque (E.U.A.).

Figura 15 e 16 – Louise Bourgeois, Dagger Child e grupo de esculturas, 1947-1950. Madeira pintada e

bronze. 193 x 13 x 13 cm e 170 x 13 x 13 cm aprox. c/u.

A partir da década de 60 essas figuras são substituídas pelas Lairs, obras que são

variações sobre os mesmos temas, mas que exploram a diferença entre o feminino e o

masculino. Essas figuras biomórficas fazem referência ao animal existente dentro do

humano, enfatizam a condição feminina, aludindo ao desejo, e desconstroem a

primazia masculina. O carácter arquitectónico das suas obras perde-se, criam-se

espaços ambíguos, como um contraponto à sua produção anterior.

Durante os anos 90, Louise Bourgeois dedicou-se à criação de câmaras mágicas, as

Cells (fig. 17 a 19), dentro das quais acumula objectos que lhe são queridos colocando

a nú as suas memórias e emoções. Aos seus critérios arquitectónicos e espaciais

Bourgeois une, nessas instalações, uma linguagem simbólica pessoal e também a

participação do espectador. Esses espaços sugerem quartos de reclusão, tais como

celas prisionais, mas também divisões que proporcionam privacidade, como quartos

de dormir ou celas de monges, sugerem também a presença de diferentes tipos de dor,

a física, a emocional e a psicológica e a mental. As Cells são talvez os trabalhos mais

auto-biográficos de Bourgeois, são as suas memórias de infância transformadas numa

estrutura simbólica, que actua como manifestação física de espaços psíquicos.
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Fotografia: The Estate of Louise Bourgeois (E.U.A.).

Figura 17 – Louise Bourgeois, Cell (Eyes and Mirrors), 1989-93. Mármore, espelhos, aço inoxidável e

vidro. 235 x 210 x 210 cm.

As Cells são normalmente como pequenos quartos que dão, inevitavelmente, origem a

uma relação voyeurística com o espectador. Neste cria-se uma tensão entre o desejo

de olhar ou entrar dentro de um quarto que não é seu, e a dúvida sobre o que lhe pode

acontecer se o fizer. Ao entrar é confrontado com objectos oníricos, mas quotidianos,

e que serão signos recorrentes nas diferentes obras da série, frascos de perfume

vazios, maquetes de casas, moldes de membros humanos, cercas de arame-farpado,

mobílias partidas, guilhotinas ou serras mecânicas. Cada composição utiliza objectos

domésticos e institucionais para contar uma história, onde abunda frequentemente a

cor vermelha. Outro objecto frequentemente utilizado é o espelho, depois de ter

contemplado as memórias e emoções mais profundas da artista, o espectador é
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forçado a ver-se a si próprio reflectido nos espelhos espalhados pelo espaço. Esse

momento consegue a tensão final do percurso psicoanalítico proposto por cada Cell.

   
Fotografias: National Gallery of Victoria, Melbourne (Austrália).

Figura 18 e 19 – Louise Bourgeois, Cell (Glass spheres and hands), 1990-93. Vidro, ferro, madeira,

linóleo, tela e mármore. 219 x 218 x 220 cm.

Louise Bourgeois passou parte da sua vida a realizar variações sobre os mesmos

temas, recorrendo a diferentes formas de expressão artística, unificadas pela utilização

da palavra. Imagens e palavras fundem-se para dar corpo às memórias que fazem de

Bourgeois vulnerável, mas que ao mesmo tempo construíram a sua força. A

polaridade existente na sua identidade está constantemente presente na sua obra,

vulnerabilidade e força em constante contacto.

Bourgeois criou a sua própria iconografia, num diálogo emocional e físico com o

espectador, criando situações tão subjectivas como poderosas e que constituem a sua

força e a sua procura constante.
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PARTE II

1. Componente prática, o lugar, a memória e o corpo

1.1. Projecto artístico

Na componente de investigação prática desta dissertação não podemos deixar de

mencionar a arte fora das galerias, como acto de inter-acção do indivíduo na cidade,

e a importância que esta ganhou numa reacção contra o elitismo dos anos 70 da

galeria de arte como um cubo branco, sendo também motivado pelo desejo de chegar

a um público mais abrangente, tornando-se uma manifestação fisicamente mais

acessível, modificando a paisagem envolvente, interferindo na fisionomia urbana,

recuperando espaços degradados.

Também no final dos anos 70 e inícios dos anos 80 encontramos a era inicial do

graffiti nova iorquino, a era clássica da energia e estilo hip-hop. Durante os anos 90 o

movimento clássico do graffiti e a arte urbana entraram numa era de revitalização,

com os artistas a tornarem-se mais experimentais no seu imaginário, utilizando novos

meios e aproximações ao espaço público. Diversos artistas começaram a usar posters

ou autocolantes para colonizar espaços, interagindo com a cidade, tornando-se o

graffiti mais pessoal e experimental. O espaço público começou também a atrair

artistas que não o consideram como o seu principal espaço de actuação, com isto a

cultura do graffiti tornou-se mais imaginativa na sua linguagem, não se desenraizando

todavia completamente das suas origens nova-iorquinas.

Como referimos os graffiti são sem dúvida um acto explícito de deixar marcas, mas a

outros níveis todos nós deixamos marcas no nosso ambiente. Desenhar e pintar são

parte da nossa relação com o nosso ambiente físico, gravando-lhe assim a presença do

humano. São os meios através dos quais podemos compreender e criar, decifrar, e

relacionarmo-nos com aquilo que nos rodeia ao deixarmos marcas que assinalam a

nossa passagem. Literalmente desenhamos no e o mundo material, assim como os

artistas do graffiti marcam a paisagem.

Desenhar é parte integrante do que significa ser humano.
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Emma Dexter (?-), curadora inglesa, afirma, in the urban context (…) graffiti acts as a

form of drawing within an expanded field.13

A investigação prática desta dissertação centra-se, como já referimos, em métodos de

observação, considerando que o processo criativo está intimamente ligado ao processo

visual, à capacidade de ver, à possibilidade de formular juízos sobre as coisas.

Para a construção deste projecto, uma observação atenta foi fundamental aquando do

levantamento e realização da documentação fotográfica e gráfica do lugar, edifício de

quatro pisos situado na Rua do Duque, n.º 47-51, em Lisboa (fig. 20).

               Fotografia: Ana Velez.

Figura 20 – Fachada do edifício na Rua do Duque, n.º 47-51, Lisboa, antes da intervenção.

                                                  
13 DEXTER, Emma – Introduction. In Vitamin D: New Perspectives In Drawing. Londres: Phaidon,
2005, p. 6. Tradução livre da autora – No contexto urbano (…) o graffiti actua como uma forma de
desenhar num campo expandido.
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Cada autor tem a sua própria metodologia, a relação entre o esboço e o trabalho final

depende do processo individual de cada um, e naturalmente existem extremos na

complexidade e atenção que cada autor dá aos seus esboços. Em qualquer dos casos

uma ideia representada anteriormente à execução da obra é apenas projecto (fig. 21 a

24).

Figura 21 e 22 – Documentação de esboços gráficos do edifício de quatro pisos (selecção), situado na

Rua do Duque, n.º 47-51, em Lisboa. Tinta da china e grafite sobre papel. 21 x 29.7 cm.
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Figura 23 e 24 – Documentação de esboços gráficos do edifício de quatro pisos (selecção), situado na

Rua do Duque, n.º 47-51, em Lisboa. Tinta da china e grafite sobre papel. 21 x 29.7 cm.

Neste caso tratou-se de um projecto com extenso trabalho de preparação precedente à

realização das intervenções de carácter efémero, em escalas, suportes e materiais

diferenciados, intervenção no espaço exterior, espaço público14, e intervenção no

espaço interior, espaço privado15.

                                                  
14 Espaço público aqui entendido como aquele que é considerado, dentro do território urbano
tradicional, espaço de uso comum e de posse colectiva. A rua é considerada como o espaço público por
excelência, espaço de livre circulação.
15 Em oposição ao espaço público, é o espaço onde qualquer pessoa goza de um certo grau de
autoridade, livre de intervenções alheias. Lugar onde, segundo o filósofo alemão Martin Heidegger
(1889-1976), alguém pode ser autenticamente o próprio.
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Tentámos que algumas partes do edifício fossem preservadas e mantidas exactamente

como foram encontradas, guardando assim a memória do lugar e estabelecendo

diálogo com as intervenções realizadas.

O projecto conta com intervenções efectuadas tanto ao nível do exterior, fachada do

prédio, como ao nível do interior, paredes, chão e tecto. No interior do edifício foi

também realizada, no rés-do-chão, uma instalação que apela à participação directa do

espectador.

A utilização de dois formatos e escalas tão distintos pressupôs a realização do

projecto em dois momentos, tendo sido também nossa intenção provocar no

espectador experiências distintas aquando da fruição do mesmo. Um momento em

que terá de ser o espectador a encontrar-se com o trabalho e a fazer a aproximação

entre ambos, e outro momento em que é este a fazer essa aproximação ao espectador,

sendo este absorvido pela escala do mesmo.

Aqui alternamo-nos entre a folha de papel e a parede, o chão ou o tecto, revelando

uma preferência por formatos e escalas diferenciadas, sendo neste caso a grande, que

designaremos por macro, e a muito reduzida escala, que designaremos por micro.

Este projecto, como referimos, conforma-se com meios tradicionais precários. Meios

tradicionais associados habitualmente à prática da pintura e do desenho, privilegiando

materiais como pincéis e tintas, grafites, e como suportes finais a superfície de

paredes e folhas de papel. Utilizou-se uma paleta cromática reduzida a preto, branco,

cinzento e violeta.

Adoptámos a utilização deste género de processos, devido aos seus carácteres de

representação primários e elementares, associados a um estatuto mítico de primeiras e

mais imediatas formas de criar imagens.

Drawing, through its loose association with personal unfettered expression, is the

medium through wich the past has often spoken most clearly and directly.16

                                                  
16 DEXTER, Emma, op. cit., p. 9. Tradução livre da autora – O desenho, através da sua livre
associação com a expressão pessoal, é o meio através do qual o passado fala mais clara e
directamente.
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1.1.1. Intervenção macro

1.1.2. Espaço exterior

Este projecto tem uma aproximação à arte urbana, mas também está no limiar do que

se relaciona com a arte pública, que são conceitos que se têm vindo a discutir, e cada

vez mais a fundir.

A intervenção no espaço exterior, fachada do edifício, cria a possibilidade de ser

observada por um público vasto, a recepção do projecto é colectiva, no sentido em

que vários espectadores têm acesso, ao trabalho, em simultâneo (fig. 25 a 27).

Fotografia: Ana Velez.

Figura 25 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Intervenção pictórica na fachada do edifício na Rua

do Duque, n.º 47-51, Lisboa. Tinta acrílica industrial sobre parede. 1300 x 650 cm.
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Fotografia: Rui Abreu.

Fotografia: Ana Velez.

Figura 26 e 27 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Pormenores da intervenção pictórica na fachada

do edifício. Tinta acrílica industrial sobre parede. 1300 x 650 cm.
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O percurso expositivo inicia-se no exterior com a fachada. Esse amplo espaço, surge-

nos desde o ponto de vista gráfico mediante linhas curvas de diferentes espessuras.

Podemos considerar este trabalho como uma abstracção, no qual a linha como marca

abstracta e a sua relação com o plano possui uma simbólica autoridade que remonta às

origens primitivas dos meios utilizados.

1.1.3. Espaço interior

Enquanto na fachada encontramos um suporte bidimensional, no interior do edifício a

bidimensionalidade é opticamente abandonada devido aos cruzamentos entre paredes,

tecto e chão.

Na utilização de dois, três e, por vezes, quatro planos distintos, optámos por pressupor

um lugar único de onde se podem observar algumas das intervenções e nas quais não

se percepcionam alterações das formas.

O percurso no espaço interior do edifício conta com quatro intervenções pictóricas e

uma instalação (fig. 28 a 31).

   
Figura 28 e 29 – Plantas do rés-do-chão e 1º piso do edifício, com indicação da instalação e das

intervenções pictóricas.
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Figura 30 e 31 – Plantas do 2º e 3º pisos do edifício, com indicação das intervenções pictóricas.

A primeira intervenção que encontramos no interior situa-se no primeiro piso, numa

sala, em cujas paredes, chão e tecto, emerge um óvulo. Nesta intervenção foram

utilizadas as cores preta e cinzenta sobre fundo branco, a linha de contorno é bem

definida e realizada com tinta acrílica industrial preta (fig. 32 a 34).
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Fotografia: Ana Velez.

   
Fotografias: Fátima Velez.

Figura 32 a 34 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Intervenção pictórica no 1º piso do edifício.

Tinta acrílica industrial e pó de grafite sobre parede. A = 11,78 m2.
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Ainda no primeiro piso, num quarto interior de pequenas dimensões, diversos círculos

pretos, rigorosamente definidos, ocupam duas paredes contíguas que nos remetem

directamente para a memória do lugar. Nessas paredes foram postas a descoberto as

inúmeras camadas de tinta de diferentes cores que estas foram recebendo ao longo do

tempo, vermelho, azul, verde, bege, como um palimpsesto (fig. 35 a 37).

Fotografia: Ana Velez.

Figura 35 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Intervenção pictórica no 1º piso do edifício. Tinta

acrílica industrial sobre parede. A = 5,02 m2.
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Fotografias: Ana Velez.

Figura 36 e 37 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Pormenores da intervenção pictórica no 1º piso

do edifício. Tinta acrílica industrial sobre parede. A = 5,02 m2.

No segundo piso a intervenção efectivou-se junto a uma janela, num outro quarto do

edifício. Um emaranhado de linhas circulares, realizado por linhas pretas de diferentes

espessuras sobre fundo branco (fig. 38 a 40).
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Fotografia: Vítor Valente.

Fotografia: Ana Velez.

Figura 38 e 39 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Intervenção pictórica no 2º piso do edifício.

Tinta acrílica industrial sobre parede. A = 6,02 m2.
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Fotografia: Ana Velez.

Figura 40 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Pormenor da intervenção pictórica no 2º piso do

edifício. Tinta acrílica industrial sobre parede. A = 6,02 m2.

No terceiro, e último piso do edifício, deparamo-nos com um amplo espaço, no qual

realizámos um círculo preto, em grande escala, sempre sobre fundo branco, ocupando

duas das paredes (fig. 41 a 43).
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Fotografias: Ana Velez.

Figura 41 e 42 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Intervenção pictórica no 3º piso do edifício.

Tinta acrílica industrial sobre parede. A = 17,80 m2.
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Fotografia: Ana Velez.

Figura 43 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Pormenor da intervenção pictórica no 3º piso do

edifício. Tinta acrílica industrial sobre parede. A = 17,80 m2.

Em todas estas intervenções, na fachada e interior do edifício, a linha curva é

predominante e essencial na realização do projecto. Podemos considerá-la jogos de

ritmos ópticos, de vibrações em todas as superfícies dos planos pictóricos, na tentativa

de criar um espaço dinâmico. Baseámo-nos na pureza do suporte branco, que se

incrementa quanto mais densa é a rede, que em convergência, é composta pelos

elementos que a compõem.

As qualidades primárias da pintura e do desenho surgem evocadas através da

simplicidade e pureza do suporte branco.

O fundo branco, de acordo com o historiador de arte escocês Norman Bryson (1949-),

actua como uma reserva, um espaço em branco, do qual a imagem surge, sendo este

espaço (…) perceptually present but conceptually absent.17

                                                  
17 BRYSON, Norman – A walk for a Walk’s Sake. In The Stage of Drawing: Gesture and Act. Londres
e Nova Iorque: Tate Publishing e The Drawing Center, 2003, p. 151. Tradução livre da autora – (…)
perceptualmente presente, mas conceptualmente ausente.
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Por seu lado Walter Benjamin (1892-1940), conclui que o desenho existe a outro

nível na psique humana, é um lugar para sinais através dos quais nós mapeamos o

mundo físico, sendo ele próprio o signo pré-eminente do ser. Logo, para Benjamin, o

desenho não é uma janela para o mundo, mas um instrumento para compreendermos o

nosso lugar no universo.

Estas intervenções são como uma trama pictórica, delicada, um caminhar de parede

em parede até ao resultado pretendido.

1.1.4. Intervenção micro

A intervenção de pequena escala, micro, apresenta-se na última sala, no piso térreo,

deste percurso expositivo (fig. 44 a 46).

Fotografia: Rui Abreu.

Figura 44 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Vista da instalação de oito aparelhos View-Master e

mesa de luz no rés-do-chão do edifício. Madeira, acrílico, aparelhos View-Master e técnicas mistas

sobre diferentes tipos de papel. A = 8.90 m2.
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Fotografias: João Moreira.

Figura 45 e 46 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Vista da instalação de oito aparelhos View-

Master e mesa de luz no rés-do-chão do edifício. Madeira, acrílico, aparelhos View-Master e técnicas

mistas sobre diferentes tipos de papel. A = 8.90 m2.
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Os meios utilizados nesta parte do projecto (micro), como temos vindo a referir, são

associados à intimidade, à informalidade, à imediatez, à subjectividade, à memória, à

narrativa. Aqui a acção de aproximar-se e de perscrutar que terá de fazer o observador

é parte essencial do projecto.

O View-Master é, desde 1939, um aparelho para o visionamento de sete imagens em

três dimensões, também chamadas imagens estéreo, montadas num disco de papel.

Embora actualmente o View-Master seja considerado um brinquedo para crianças, foi

originalmente comercializado para que os utilizadores pudessem ver estereogramas de

coloridas e pitorescas atracções turísticas.

O sistema utilizado nos aparelhos View-Master foi inventado por William Gruber,

construtor de órgãos e fotógrafo que vivia em Portland, no Oregão (E.U.A.). Partindo

do conceito de estereoscopia, actualizou-o com o novo rolo a cores Kodachrome, da

Kodak, que tinha sido introduzido no mercado em 1936. Um encontro com Harold

Graves, o Presidente da Sawyer’s Inc., empresa especializada na comercialização de

postais ilustrados, e a ideia rapidamente foi posta em prática. Em finais de 1939, o

View-Master foi apresentado na New York World’s Fair, como uma alternativa ao

postal ilustrado, e foi vendido originalmente em lojas de fotografia.

Nos anos 40, o exército dos E.U.A. viu o potencial de usar os produtos View-Master

no treino de soldados, comprando 100 mil aparelhos e perto de 6 milhões de discos

desde 1942 até ao final da II Guerra Mundial, em 1945.

No total foram produzidos cerca de 25 modelos de aparelhos e 1.5 mil milhões de

discos. Apesar da sua longa história e das muitas mudanças de modelo, o design

básico dos discos e o mecanismo interno continuam iguais, assegurando que cada

disco produzido pode ser visto em qualquer um dos modelos de aparelho alguma vez

produzidos.18

Um disco View-Master é composto por 14 diapositivos, formando sete pares, dando

origem assim a sete imagens estereoscópicas. Cada par de diapositivos é visto em

simultâneo, um diapositivo para cada olho, simulando assim a percepção de

profundidade binocular. Cada disco tem 9 cm de diâmetro e cada diapositivo 1,05 x

1,175 cm, e distam 5,35 cm um do outro (fig. 47).

                                                  
18 SELL, Mary Ann e Wolfgang; VAN PELT, Charley – View-Master Memories. Londres: Paperback,
2000.
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Figura 47 – Planificação de disco View-Master.

Para este projecto foram produzidos oito discos View-Master, cada um com sete

composições diferentes, cada um independente dentro do todo, estando agrupados em

grupos de três e dois, intitulando-se, o lugar, a memória e o corpo. Apesar de os

diapositivos estarem numerados de 1 a 7, de 8 a 14 e de 15 a 21, cada disco deve ser

visto como um circuito fechado independente (fig. 48 a 59).
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Fotografias: Ana Velez.

Figura 48 a 51 – O lugar, a memória e o corpo, 2010. Diapositivos esquerdo e direito para a série de

oito discos View-Master (selecção). Técnicas mistas sobre diferentes tipos de papel. Diapositivo 1,05 x

1,175 cm c/u.



52

   

Figura 52 a 54 – O lugar [da série], 2010. Série de oito discos View-Master. Técnicas mistas sobre

diferentes tipos de papel. Disco 9 cm Ø e diapositivo 1,05 x 1,175 cm c/u.

   
Figura 55 e 56 – O corpo [da série], 2010. Série de oito discos View-Master. Técnicas mistas sobre

diferentes tipos de papel. Disco 9 cm Ø e diapositivo 1,05 x 1,175 cm c/u.
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Figura 57 a 59 – A memória [da série], 2010. Série de oito discos View-Master. Técnicas mistas sobre

diferentes tipos de papel. Disco 9 cm Ø e diapositivo 1,05 x 1,175 cm c/u.
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CONCLUSÃO

O objectivo do presente projecto foi o de destacar o lugar como contentor da memória

e definidor da identidade, sendo que para isso nos apoiámos em três conceitos

essenciais, o lugar, a memória e o corpo.

Começámos por restringir a definição do conceito de lugar, a definição do conceito de

memória e a definição do conceito de corpo, uma vez que os mesmos são utilizados

de formas muito abrangentes e sobre variadíssimos contextos. O conceito de lugar que

nos interessou é o defendido por Marc Augé, que existe através da palavra e cria

identidades singulares, o lugar antropológico, em oposição ao não-lugar que cria

semelhança e solidão. O conceito de memória que nos interessou foi a memória

colectiva defendida por Maurice Halbwachs, segundo o qual esta não pode ser

reconstruída individualmente, mas apenas através de um processo colectivo a partir de

referências elaboradas socialmente, como a linguagem. O conceito de corpo que nos

interessou foi o corpo enquanto enquanto elemento humano e arquitectónico,

corpo/casa, como instrumento de percepção do espaço e lugar de refúgio, como

instrumento da definição da identidade, decorrente da teoria apresentada por

Francesco Careri acerca do caminhar enquanto meio de percepção e intervenção

urbana.

Analisámos, resumidamente, a obra de Ana Vieira, Christian Boltanski e Louise

Bourgeois, relacionando o trabalho de cada um deles com cada um dos três conceitos,

Ana Vieira – o lugar, Christian Boltanski – a memória e Louise Borgeois – o corpo.

Após a análise da obra destes artistas entendemos várias maneiras de viver o lugar, a

memória e o corpo na actividade artística, sendo que os seus trabalhos têm a

capacidade de nos remeterem directamente para essas ideias, e também de as ligar, de

as relacionar, de as unir.

Foi com base nestes conceitos que foi desenvolvido o trabalho, tanto na sua

componente teórica, como na sua componente prática.

Este projecto tomou também como exemplo os conceitos artísticos que vieram

permitir novos tipos de intervenções no campo da arte, como a arte que saiu das

galerias nos anos 70. A partir desse momento passa a existir um novo tipo de inter-

acção entre o artista, a obra de arte e o espectador, a obra de arte chega a um público

muito mais vasto, aproximando o espectador da obra.
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A cidade de Lisboa é o local onde se insere o nosso objecto de análise e que actuou

também como o nosso lugar de intervenção, um edifício do século XVIII, tipicamente

lisboeta. O lugar da intervenção determinou a forma de actuar aquando da recolha dos

dados, descobrir paredes, portas, janelas, placas de ferro oxidadas, cantos e recantos,

sendo necessária uma leitura como palimpsesto do mesmo, atendendo às camadas

sobrepostas do tempo e considerando activamente a memória. Os lugares fora e

dentro deste pequeno prédio revelaram-se com o aspecto de um collage, mas criado

como que por um decollage, indubitavelmente provocado pelo tempo e pelas pessoas.

Pequenos fragmentos desgastados, produzidos por pessoas, habitantes e visitantes.

A pesquisa efectuada levou-nos também a que quiséssemos estabelecer dois tipos de

inter-acção opostas entre a obra de arte e o espectador. Foram realizados um trabalho

de grande escala, macro, e um trabalho de pequena escala, micro, pensados como um

todo, mas com funções de inter-acção opostas. O espectador deixou de estar limitado

à sua posição passiva, passando a ser um elemento activo.

Neste projecto foi utilizado o espaço em branco, o do papel e o da parede, criando um

espaço de síntese visual. O gosto pela pintura e pelo desenho e o desejo de representá-

los em toda a sua grandeza, levou-nos a representá-los directamente sobre a parede,

sacrificando com isso a sua permanência em favor do espaço que ofereceu a

superfície da parede, ainda que, como neste caso, temporária.

Este projecto permitiu-nos descobrir como o lugar está directamente ligado à

memória, na medida em que é no lugar da cidade, lugar de memória, que temos

acesso à reconstrução das nossas memórias. Permitiu-nos descobrir também como o

lugar está directamente ligado à construção da identidade do indivíduo, através da

memória, pois é esta que lhe dá acesso à sua identidade, ao ser-lhe mostrado aquilo

que é através do que já não é. Este projecto mostra-nos como a percepção de lugares

arquitectónicos desencadeiam memórias concretas. Sendo o nosso suporte um

edifício, este faz com que o espectador tenha uma experiência estética na rua, numa

sala, num quarto, remetendo-o às suas próprias memórias e àquelas dos indivíduos

que por ali passaram.

A localização converteu-se na matriz do projecto.
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